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RESUMO

A modernização dos sistemas de criação de suínos incrementando o
confinamento de um grande número de animais favoreceu a transmissão de agentes
infecciosos  culminando  com prejuízos  produtivos,  reprodutivos  e  econômicos.  O
circovírus suíno tipo 2 (PCV-2)  causou um enorme impacto econômico devido a
perdas diretas e custos indiretos para seu controle. Em 2016, um novo circovírus
classificado como tipo 3 (PCV-3) foi detectado e seu papel no desenvolvimento de
doenças  bem  como  sua  circulação  no  rebanho  brasileiro  não  estão  totalmente
elucidados. O objetivo desse trabalho foi  realizar a caracterização molecular  e o
estudo evolutivo de PCV-2 e PCV-3 em órgãos de suínos provenientes de diferentes
regiões dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, Brasil, coletados no período
de 1967 a 2018. Para realização deste estudo retrospectivo, foram selecionados do
acervo do laboratório de Anatomia Patológica da PESAGRO-RIO, blocos de parafina
contendo fragmentos de órgãos, provenientes de 143 suínos, no período de 1967 a
2017. Foram, também, avaliados fragmentos de órgãos congelados de 35  suínos
coletados nos anos de 2017 e 2018, totalizando 178 amostras do mesmo número de
suínos  obtidas  num  período  de  51  anos.  Foi  realizada  a  desparafinização  dos
blocos, o genoma viral foi extraído e submetido à reação de Nested PCR utilizando a
região de capsídeo de PCV-2 e PCV-3. As amostras positivas foram sequenciadas e
submetidas  à  análise  de  aminoácidos  para  tipagem,  estudo  de  coalescência  e
análise da rede de haplótipos.  Um total  de 39/178 amostras (21,9%) apresentou
resultados  positivos  para  PCV-2  sendo  9/35(25,7%)  de  tecidos  congelados  e
30/143(20,9%) de tecidos emblocados fixados em formalina (FFPE). Uma amostra
do ano de 1967 foi positiva para PCV-2, sendo este relato o segundo mais antigo do
mundo. Em relação à PCV-3, 26 das 178 amostras (14,6%) apresentaram resultados
positivos  sendo 14/35 (40%) de  tecidos  congelados e  12/143  (8,2%) tecidos de
FFPE. Além disso, uma amostra do ano 1967 foi positiva para PCV-3, sendo este
relato o mais antigo de que se tem notícia no mundo. As sequências obtidas dessas
amostras foram depositadas no  GenBank. As amostras positivas de PCV-2 foram
classificadas como PCV-2d através da análise filogenética confirmada pela Network.
As amostras de PCV-3 foram classificadas como PCV-3a e PCV-3b. A diversidade
haplotípica do PCV-2 foi igual a 0,91 o que revela uma taxa mutacional elevada e a
diversidade haplotípica  do PCV-3 foi  igual  a  0,48  tendo sido  considerada baixa.
Pôde-se observar que ambos, PCV-2 e PCV-3, circulam no Brasil desde 1967.

Palavras-chave: Inferência bayesiana. Rede de haplótipos. Filogenia. PCVD.
                                           



                                                      ABSTRACT

The  modernization  of  swine  rearing  systems  by  increasing  the
confinement  of  large  numbers  of  animals  favored  the  transmission  of  infectious
agents  culminating  in  productive,  reproductive  and  economic  losses.  Porcine
circovirus type 2 (PCV-2) has had a huge economic impact due to direct losses and
indirect costs for its control. In 2016, a new circovirus classified as type 3 (PCV-3)
was detected and its role in disease development as well as its circulation in the
Brazilian herd is not fully elucidated. The purpose of this work was to perform the
molecular  characterization  and  evolutionary  study of  PCV-2  and PCV-3 in  swine
organs from different  regions of the states of Rio de Janeiro and Espirito  Santo,
Brazil,  collected  from  1967  to  2018.  In  this  retrospective  study,  paraffin  blocks
containing organ fragments from 143 pigs from 1967 to 2017 were selected from the
collection of  the Pathological  Anatomy laboratory of  PESAGRO-RIO in  2017 and
2018, totaling 178 samples of the same number of  pigs obtained over a 51-year
period.  Deparaffinization  of  the  blocks  was  performed,  the  viral  genome  was
extracted and subjected to the Nested PCR reaction using the capsid region of PCV-
2  and  PCV-3.  Positive  samples  were  sequenced  and  subjected  to  amino  acid
analysis for typing,  coalescence study and haplotype network analysis.  A total  of
39/178 samples (21.9%) tested positive for PCV-2, 9/35 (25.7%) of frozen tissues
and 30/143 (20.9%) of formalin-fixed embedded tissues (FFPE). A sample from 1967
was positive for PCV-2, which is the second oldest in the world. Regarding PCV-3,
26 out of 178 samples (14.6%) were positive, being 14/35 (40%) fresh tissue and
12/143 (8.2%) FFPE tissue. In addition, a sample from the year 1967 was positive for
PCV-3, which is the first known news in the world. The sequences obtained from
these samples were deposited at GenBank. PCV-2 samples were classified as PCV-
2d. PCV-3 samples were classified as PCV-3a and PCV-3b. The haplotypic diversity
of PCV-2 was 0.91 which reveals a high mutational rate and the haplotypic diversity
of PCV-3 was 0.48 and was considered low. Both PCV-2 and PCV-3 have been
circulating in Brazil since 1967.

Keywords: Bayesian Inference. Haplotype Network. Phylogeny. PCVD.
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1 INTRODUÇÃO 

O uso dos sistemas de criação intensivos de suínos, onde grandes

quantidades  de  animais  vivem  em  confinamento,  favoreceu  a  transmissão  de

agentes  infecciosos  (MAES  et  al.,  2001),  acarretou  prejuízos  produtivos,

reprodutivos, econômicos (VANDERWAAL; DEEN, 2018) e agravos à saúde e ao

bem-estar nas granjas modernas (COSTA, 2008).

Desde  os  anos  1990  os  países  produtores  de  suínos  sofreram

significativas perdas econômicas devido à patógenos emergentes (VIDIGAL  et al.,

2012).  A  tecnificação  do  sistema  de  produção  acaba  proporcionando  maiores

desafios  sanitários  e  consequentes  vulnerabilidades  aos  microorganismos  e  às

doenças  (SEGALÉS  et  al.,  2005).  Um  patógeno  bastante  conhecido  pelos

produtores de suínos é o circovírus suíno tipo 2 (PCV-2), uma das infecções virais

mais comuns nos suínos. Ele vem causando um impacto econômico notável devido

a  perdas  diretas  e  custos  indiretos  para  seu  controle  e  é  responsável  pela

circovirose  suína,  uma doença  multifatorial  que culminou com grandes prejuízos

para suinocultura (CIACCI-ZANELLA, 2007). Além do circovírus suíno tipo 2 (PCV-2)

implicado como principal agente etiológico nas doenças, existe o circovírus suíno

tipo 3 (PCV-3) descrito pela primeira vez em 2016 nos Estados Unidos (PHAN et al

2016), cuja importância econômica para suinocultura ainda é desconhecida.

A circovirose pode ocorrer em rebanhos que usualmente possuem

alto  padrão  sanitário,  sendo  mais  comumente  encontrada  em  granjas  de  ciclo

completo com fluxo contínuo e granjas de terminação de múltiplas origens. O custo

da  produção  cresce  em função  da  maior  mortalidade,  perda  de  peso,  piora  da

conversão  alimentar  e  necessidade  do  uso  de  medicamentos.  Sozinho,  ou  em

coinfecções, o circovírus é responsável por grandes prejuízos econômicos em várias

partes do mundo (MADSON; OPRIESSNIG, 2011).

O PCV-2 apresenta notável variabilidade genética e vias evolutivas

peculiares que se mostraram relevantes inclusive na alteração das manifestações

clínicas  que ocorreram ao longo do tempo.  Sua distribuição  geográfica  e  a  sua
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presença globalizada foram, sem dúvida, ligadas aos movimentos pecuários e rotas

comerciais  que  levam à  rápida  disseminação  de novas cepas em vários  países

(OLVERA  et al., 2007). O surgimento de doenças associadas ao circovírus suíno

tipo  2  foi  um choque  para  a  indústria  e  formulou  um desafio  considerável  para

pesquisadores na área de imunologia viral, em função da natureza multifatorial da

doença,  que complica  a compreensão da patogênese da mesma (ALLAN  et  al.,

2012).

O PCV-2 foi diagnosticado pela primeira vez no Brasil no ano 1999

em Santa Catarina (CIACCI-ZANELLA; MORÉS, 2001), no estado do Rio de Janeiro

em 2002 (FRANÇA et al., 2005) e em estudos retrospectivos até 1978 (SILVA et al.,

2011).

                            O PCV-3 foi relatado no Brasil por Tochetto et al. (2017), em soro

de matrizes e por Saraiva et al. (2018), em estudo retrospectivo desde 2006. A partir

de 2016 o vírus foi identificado na Europa, Ásia e Américas do Norte e Sul (FACCINI

et al.,  2017; STADEJEK  et al.,  2017; KLAUMANN  et al.,  2018a; FRANZO  et al.,

2018b; KU  et al.,  2017; ZHAI  et al.,  2017; KWON  et al.,  2017a; SARAIVA  et al.,

2018).

                             Muitas questões foram suscitadas quando da identificação do

PCV-3 por conta da importância econômica do PCV-2 (ARRUDA et al., 2019). Com

base na “experiência PCV-2”, uma preocupação foi direcionada para o estudo da

evolução e origem do PCV-3: o PCV-3 é uma espécie viral recém-originada ou é

antigo,  emergindo  apenas  recentemente  como  uma  ameaça  potencial  para  a

indústria suína? O número de vírus suínos reconhecidos aumentou notavelmente

nos últimos anos levantando uma questão dicotômica para esse fenômeno: esses

vírus foram introduzidos recentemente em novos hospedeiros? Circularam por um

longo período, sem serem detectados na população suína doméstica (ou em seus

reservatórios),  e  emergiram apenas recentemente  como ameaça maior  devido  a

fatores concomitantes (como as modernas práticas de criação em confinamento e

livre comércio de suínos), ou tecnologias aprimoradas de detecção e pesquisa só

agora permitiram a identificação deles (FRANZO et al., 2019)?
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Em  função  da  dificuldade  de  acesso  a  tecidos  emblocados  de

vísceras de suínos de origem conhecida, com histórico de coleta e armazenagem,

são poucos os estudos retrospectivos a respeito da entrada e circulação do PCV-2 e

PCV-3 no Brasil.  Pesquisas anteriores publicadas no país retrocedem ao ano de

1978 (SILVA  et  al.,  2011)  e  1987 (CIACCI-ZANELLA  et  al.,  2006).  Desta  forma

realizou-se uma parceria entre a Universidade Federal Fluminense e a PESAGRO-

RIO que permitiu o acesso a material parafinizado arquivado desde o ano de 1967.

Portanto, realizamos neste estudo em parte retrospectivo e em parte com amostras

mais modernas, a caracterização molecular e a análise filogenética e filogeográfica

de PCV-2 e PCV-3.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 CIRCOVÍRUS SUÍNO TIPO 2

2.1.1 HISTÓRIA

Circovírus  suínos (PCVs)  são membros do gênero  Circovírus,  da

família Circoviridae. Até hoje, três tipos de PCVs foram descritos, sendo o circovírus

suíno tipo 1 (PCV-1), circovirus suíno tipo 2 (PCV-2) e circovirus suíno tipo 3 (PCV-

3).

Descoberto  inicialmente  na  Alemanha  como um contaminante  na

linhagem celular PK-15 (TISCHER et al., 1974), o circovírus suíno foi classificado em

1982 como um vírus DNA, cadeia única, circular e covalentemente ligada nas suas

extremidades (TISCHER et al., 1982). Uma vez que o vírus não causava doença ou

efeito citopático, acreditava-se que era não patogênico (TISCHER et al., 1986).

O  circovírus  suíno  (PCV)  só  foi  relacionado  a  uma  patologia

específica  quando,  no  Canadá,  em  1997,  foi  descrita  uma  doença  denominada

Síndrome  de  Refugagem  Multissistêmica  dos  suínos  (SRM)  (CLARK,  1997;

OUYANG et al., 2019). 

Após  o  sequenciamento,  em  1998,  do  genoma  do  vírus  PCV

associado à SRM, foram encontradas importantes diferenças genômicas entre este

e o PCV associado à linhagem celular PK-15, com menos de 80% de identidade de

nucleotídeos (ALLAN et al., 1998; MEEHAN et al., 1998). Então os dois vírus foram

renomeados como PCV tipo 1 (PCV-1) e tipo 2 (PCV-2) (ALLAN et al., 1999; REN et

al., 2016).

A infecção por PCV-1 é comum em suínos e estes animais podem

produzir  anticorpos contra o vírus (CALSAMIGLIA  et al.,  2002; FINSTERBUSCH;

MANKERTZ,  2009),  mas  nunca  foi  descrito  como agente  causador  de  qualquer

doença em suínos. 

O  PCV-2  está  implicado  como  principal  agente  etiológico  nas

doenças  suínas  associadas  ao  circovírus  suíno  (PCVD)  (HARDING  et  al. 1998;
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OPRIESSNIG  et al., 2007; REN  et al., 2016; OUYANG  et al., 2019) que incluem,

além da SRM, a Síndrome da Dermatite e Nefropatia Suína, Complexo de Doença

Respiratória, problemas reprodutivos e entéricos (KIM et al., 2003; ROSSELL et al.,

2000; SEGALÉS et al., 2013; WEST et al., 1999).

Tem sido  sugerido que PCV-1 e PCV-2 tenham origem evolutiva

comum  (OLVERA  et  al.,  2007),  especulando-se  que  ambas  as  espécies

provavelmente surgiram de um ancestral comum, há aproximadamente 100 anos, e

que seguiram trajetórias evolutivas independentes, desde então (FIRTH et al., 2009).

Dados  epidemiológicos  indicam  que  o  PCV-2  está  presente  na

população de suínos há mais de 50 anos (GRAU-ROMA et al., 2011; ROSE et al.,

2012),  antes  mesmo  de  sua  associação  com  doenças  (ALLAN  et  al.,  2007;

SEGALÉS  et  al.,  2013). Desde  então,  uma  coleção  notável  de  dados  e

conhecimentos foram reunidos na biologia,  patogênese, epidemiologia,  controle e

evolução do PCV-2 (FRANZO et al., 2019).

Uma importante mudança no perfil patogênico da infecção por PCV-

2 vem sendo observada após a disseminação desse agente na população suína e

introdução das vacinas (para PCV-2a e PCV-2b). Desde então, a forma subclínica

da doença associada à redução no ganho de peso, passou a ser a forma de maior

importância econômica (ROSÁRIO et al., 2017).

O primeiro relato a respeito da presença do PCV-2 no estado do Rio

de Janeiro data de 2005, quando 14 (quatorze) animais foram a óbito por causas

desconhecidas, em um período de seis meses. Esse fato atraiu a atenção de França

et al. (2005), que através de diferentes técnicas diagnósticas, inclusive moleculares,

identificaram o PCV-2 como o agente dos óbitos.

2.1.2 CLASSIFICAÇÃO E MORFOLOGIA DO CIRCOVÍRUS SUÍNO TIPO 2

O circovírus suíno, após observação da partícula viral à microscopia

eletrônica,  foi  inicialmente descrito como  partículas semelhantes aos picornavírus

(CIACCI-ZANELLA, 2007). O nome circovírus suíno (PCV) foi proposto por Tischer

et al.,  (1982), devido ao genoma circular,  sendo associado ao gênero  Circovirus,

família  Circoviridae,  em  1995  (ICTV),  caracterizada  como  DNA  circular  de  fita
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simples, icosaédrico, com aproximadamente 17 nm diâmetro (OUYANG et al., 2019;

REN  et al.,  2016) não envelopado, ambisenso, circular,  fechado por uma ligação

covalente em suas extremidades, com 1759 (PCV-1) e 1768 (PCV-2) nucleotídeos

(TISCHER et al., 1982; FINSTERBUSCH; MANKERTZ, 2009; XU et al., 2019). 

A replicação do vírus acontece durante a fase S do ciclo celular.

Uma estrutura conservada em forma de grampo denominada stem-loop contém uma

sequência repetida de 9 bases (TAGTATTAC) dentro da origem de replicação (ori)

do PCV-2 (FINSTERBUSCH; MANKERTZ, 2009; XU et al., 2019). A conformação da

stem-loop é importante para a ligação da replicase viral (STEINFELDT et al., 2001).

Foram identificados 11 quadros de leitura aberta (ORFs) para PCV-2

sendo que seis  deles já  estão bem caracterizados,  mas apenas cinco proteínas

virais são expressas por eles.

A região ORF1 também chamada gene Rep codifica duas proteínas

associadas  à  replicação  viral,  a  Rep  e  Rep’,  com  314  e  178  aminoácidos,

respectivamente (CHEUNG, 2003). 

A  região  ORF2 ou gene  CAP codifica  uma proteína do capsídeo

viral,  a  Cap,  que  possui  233-236  aminoácidos.  Esta  é  o  principal  determinante

antigênico do vírus, induzindo anticorpos neutralizantes após infecção com o PCV-2

(GUO et al., 2011; HE et al., 2013; MANKERTZ et al., 2000; OLVERA et al., 2007).

Quatro  epítopos  imunorrelevantes  e  cinco  diferentes  epítopos  conformacionais

(MADEC  et al., 2000) foram identificados na proteína Cap do PCV-2. Além disso,

diferenças de  aminoácidos na  proteína  Cap de  diversas cepas  de  PCV-2 foram

identificadas  como  importantes  segmentos  moleculares  para  resposta  imune

dominante (GRAU-ROMA et al., 2008).

A ORF3 codifica uma proteína não estrutural, com 108 aminoácidos,

que  in vitro,  induz  a  apoptose,  desestabilizando a  proteína  p53  indiced  ring  H2

(pPirh2)  e  aumentando  a  expressão  da  proteína  p53,  sendo  fundamental  no

desenvolvimento da patogênese do PCV-2 (LIU  et al., 2007; CHIARELLI-NETO  et

al., 2009; XU et al., 2016). 

A proteína ORF4 codifica uma proteína com atividade antiapoptótica

que suprime a atividade das caspases 3 e 8 e, também está envolvida na modulação
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do sistema imunitário do hospedeiro, através da regulação dos linfócitos T CD4 + e

CD8 + (HE et al., 2013; XIAO et al., 2019).

A  ORF5  demonstrou  localizar-se  no  retículo  endoplasmático  e

induzir estresse oxidativo. A ORF6 pode estar envolvida na regulação de caspases e

na expressão de múltiplas citocinas em células infectadas com PCV-2 (LIU  et al.,

2007). 

Os genes Rep e Cap apresentam orientação contrária resultando em

uma  organização  genômica  ambissenso.  Esse  arranjo  forma  duas  regiões

intergênicas, uma mais curta entre as extremidades 3’ dos genes Rep e Cap, e outra

mais longa entre suas extremidades 5’, essa última sendo a origem da replicação

(ori) do genoma viral (FINSTERBUSCH; MANKERTZ, 2009; XU et al., 2019). 

2.1.3 REPLICAÇÃO DO VÍRUS

                 A replicação viral ocorre em vários tipos celulares, principalmente

células epiteliais e endoteliais, assim como em macrófagos; entretanto, devido à sua

baixa atividade mitótica,  o  número de macrófagos que apresentam evidência de

replicação é baixo (HAMBERG et al., 2007; PÉREZ-MARTÍN et al., 2007). 

Os circovírus são os menores vírus capazes de replicação autônoma

em células de mamíferos e, devido à sua simplicidade genômica e estrutural, sua

replicação requer a participação de várias enzimas das células hospedeiras e ocorre

durante a fase S do ciclo celular (CIACCI-ZANELLA, 2007). 

A entrada do PCV-2 na célula é clatrina-dependente e necessita da

acidificação do endossomo para a infecção. Os  glicosaminoglicanos (GAGs), que

apresentam sulfato de heparina e sulfato de condroitina em sua composição, são

utilizados como receptores,  permitindo a entrada do PCV-2 nas células  de seus

hospedeiros (MISINZO et al., 2005).

No núcleo da célula ocorre a síntese de uma molécula DNA de fita

dupla (replicativo intermediário), após o quê, o genoma é replicado pelo mecanismo

de círculo rolante (RCR) (ZHAI et al., 2014) (Figura 1). A conversão da fita simples

do DNA em fita dupla requer a presença de um primer sentido negativo para iniciar a

síntese da fita complementar (CHEUNG, 2012).
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A  proteína  Rep  é  a  responsável  pela  clivagem  do  DNA  viral

formando um terminal 3’-OH livre para o início da replicação (TISCHER et al., 1982).

A  transcrição  do  gene  cap origina  um pré-RNA,  também denominado  transcrito

imediato (CR), o qual sofre um processo de splicing (remoção do íntron) gerando um

RNA mensageiro (maduro) com uma fase aberta de leitura continuada (CHEUNG,

2003).

A proteína Cap contribui  para  a  patogenicidade dos PCVs sendo

capaz de se  ligar  a  diversos componentes  celulares.  MANKERTZ  et  al., (2000),

demonstrou a ligação da proteína Cap às proteínas celulares (MKRN1, gC1qR, Par-

4, NAP-1, NPM1, Hsp90 e Hsp40) envolvidas na sinalização, transporte, regulação

da reação imune inata e inibição/estimulação da replicação e transcrição de outros

agentes virais.

A Hsp90 recentemente ganhou crescente atenção devido às suas

diversas funções em ciclos de vida viral e respostas ao estresse do hospedeiro e Liu

et al., (2019), associaram a Hsp90 do hospedeiro com a replicação do PCV-2.

Figura 1: Replicação do PCV-2. Glicosaminoglicanos (GAG); Replicação em círculo rolante (RCR);
Sítio de ligação (MBS). Fonte: Adaptado de Zhai et al., 2014.

2.1.4 EVOLUÇÃO E VARIABILIDADE DO VÍRUS

O  PCV-2  está  continuamente  em evolução  através  de  mutações

pontuais e recombinações do genoma. O gene que codifica a ORF2 possui a maior
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taxa de mutação dentro do genoma viral, o que tem levado a variações antigênicas

(HESSE et al., 2007; OLVERA et al., 2007). 

Tem sido observada uma variabilidade antigênica entre diferentes

isolados de PCV-2 e uma mudança num único aminoácido da proteína do capsídeo

pode determinar diferenças no nível de soroneutralização por anticorpos específicos

(CIACCI-ZANELLA, 2015).

Taxas evolutivas publicadas para PCV-1 (1,15x10-5 substituições de

nucleotídeos  por  sítio/ano)  (CORTEY;  SEGALÉS,  2012)  são de duas  ordens de

magnitude mais baixas em comparação com PCV-2 (1,2x10-3 substituições/sítio/ano)

(FIRTH et al., 2009). Este número é ratificado pelo estudo realizado por Takahagi et

al., (2008) no qual mostraram variação molecular de sequências da ORF2 do PCV-2

num intervalo de tempo de apenas seis meses, com identidade de 92,3%. Esse valor

(1,2x10-3) revela que o PCV-2 apresenta a maior taxa de mutação relatada para um

vírus DNA, podendo ser comparada a da maioria dos vírus RNA (XIAO et al.,  2015).

O PCV-2 apresenta uma característica de quasiespécie,  uma vez

que  a  taxa  evolutiva  é  suficientemente  rápida  (FIRTH  et  al.,  2009);  no  entanto,

análises  extensivas  de  sequenciamento  seriam  necessárias  para  confirmar  esta

hipótese (SEGALÉS et al., 2013).

A recombinação é outro importante processo na evolução do PCV-2,

podendo ocorrer inter ou intragenótipos. Assim, a coinfecção com diferentes estirpes

em  uma  mesma  célula  é  uma  pré-condição  para  que  ocorra  o  evento  de

recombinação (CIACCI-ZANELLA et al., 2015). 

Os  resultados  obtidos  confirmam  e  validam  a  variabilidade  das

sequências virais e a elevada frequência de recombinação intra e inter-genótipos,

entre as estirpes de PCV2, ressaltando a dificuldade para estabelecer uma definição

de genótipo inequívoca para este vírus. Além disso, a possibilidade do aparecimento

de novos genótipos de PCV2 no futuro é muito elevada tornando necessário ter

novos métodos de genotipagem (CORTEY et al., 2011).

A patogenia da doença pode ser influenciada pelas recombinações

intergenotípicas que acontecem na região de ORF2 porque interfere na virulência

das novas estirpes (CAI et al., 2012). 



22

Já foram descritos oito genótipos de PCV-2, PCV-2 a-h com base na

análise da região do genoma que codifica para a proteína de capsídeo (nt 1486-

1473) (FRANZO; SEGALÉS, 2018;  BAO  et al.,  2018).  A significância clínica dos

genótipos PCV-2c, PCV-2e, PCV-2f, PCV-2g e PCV-2h ainda não esta esclarecida

(FRANZO; SEGALÉS, 2018; OPRIESSNIG et al., 2014) e o PCV-2d é, atualmente, o

genótipo de maior dispersão mundial (XIAO, 2016; BAO et al., 2018). 

O PCV-2a foi o genótipo predominante em todo o mundo até a troca

para PCV-2b que ocorreu em 2003. O PCV-2b foi o genótipo mais prevalente até

2009, mas em 2002 a primeira cepa PCV-2d (a cepa TJ) foi identificada em Tianjin

(China) e, desde então, as estirpes de PCV-2d foram gradualmente identificadas em

muitos países (KWON et al., 2017a), sendo relatado como o genótipo predominante

desde 2017 por Liu et al. (2019), considerado como principal genótipo envolvido nos

casos de falha da vacinação (FRANZO; SEGALÉS, 2018; GRIERSON et al., 2018). 

O PCV-2c foi identificado pela primeira vez na Dinamarca entre 1980

e 1990 e, foi detectado em porcos ferais no Brasil em 2010 (FRANZO et al., 2015),

mas é provável que seja de menor importância (XIAO  et al., 2016). O PCV-2e foi

identificado pela primeira vez no México (HARMON et al., 2015) e, em seguida, nos

Estados Unidos em um estudo retrospectivo, com a primeira sequência que remonta

a 2006 (DAVIES et al., 2016). 

Outros genótipos de PCV-2, como PCV-2f, PCV-2g e PCV-2h foram

relatados na Croácia, Índia e Indonésia sendo rastreados até 1999 na China num

estudo retrospectivo realizado com amostras provenientes de 25 estados (FRANZO

et al.,2019; BAO et al., 2018) (Figura 2). 

Davies  et  al.  (2016),  cogitaram  a  hipótese  de  que  a  vacinação

amplamente  utilizada  poderia  ter  sido  importante  no  surgimento  do  PCV-2d.  A

maioria dos suínos nos EUA é vacinada contra o PCV-2 ao desmame e, portanto,

pode-se supor que a maioria das sequências de PCV-2d de 2012 e 2013 tenham

sido obtidas de suínos vacinados (FRANZO et al., 2016). Foi reportada uma cepa

brasileira (PCV-2-UFV1) em 2014, isolada de animais vacinados, durante um surto

de SRM, semelhante a isolados associados a surtos e falhas de vacinação na China

e nos Estados Unidos. Estes dados poderiam reforçar a teoria sobre a ocorrência de
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um desvio antigênico de PCV-2, que pode ser a causa de falhas de vacinas em todo

o mundo (SALGADO et al., 2014).

             No  entanto,  em  2015,  em  um  estudo  retrospectivo  realizado  na

Suíça, Xiao et al. (2015), encontraram DNA correspondente ao genótipo PCV-2d em

amostras armazenadas desde 1998.  O status de vacinação de suínos infectados

com PCV-2d em outras regiões geográficas é menos claro e uma possível relação

entre  a vacinação e a ocorrência  de PCV-2d deve ser  investigada (XIAO  et  al.,

2015).

                            Alguns fatores principais podem explicar as “mudanças de

genótipos” ocorridas com o PCV-2 ao longo dos anos: as mudanças nas técnicas de

manejo nas granjas, características genéticas e replicativas do agente e a vacinação

dos  rebanhos.  O  desenvolvimento  da  agricultura  moderna,  mudanças  nas

estratégias agrícolas, comércio internacional, as mudanças nas práticas e no manejo

dos animais na suinocultura levaram a populações animais enormes e altamente

interconectadas o que acarretou na disseminação de genótipos em todo o mundo

(FRANZO et al., 2016; SEGALÉS et al., 2013). Algumas características do genoma

viral  do  circovírus  como  tamanho  e  tipo  do  genoma  viral,  a  cocirculação  de

diferentes variantes em uma mesma população suína e a coinfecção de diferentes

genótipos em um mesmo indivíduo são fatores que podem favorecer o aparecimento

de mutações. Com isso, o PCV-2 foi capaz de aumentar a sua variação genética

permitindo que se espalhasse rapidamente por todo mundo (THANGTHAMNIYOM

et al., 2017). Algumas destas variações são encontradas em diferentes frequências

e  posições  do  genoma  do  PCV-2,  tanto  em  animais  vacinados,  quanto  não

vacinados (XIAO et al , 2015).

Portanto,  a  evolução  do  PCV-2  está  ligada  não  só  a  fatores

ambientais, como também é determinada por sua própria organização biológica e

genômica (FRANZO et al., 2016). 
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Figura 2: Reconstrução filogenética calculada a partir de uma coleção de protótipos representativos
dos diferentes genótipos de PCV-2. Fonte: Franzo; Segalés (2018).

2.1.5 EPIDEMIOLOGIA 

Existem  evidências  de  que  o  PCV-2  tem  sido  prevalente  na

população  suína  há  décadas,  antes  mesmo  da  associação  das  manifestações

clínicas no início dos anos 1990 (SEGALÉS et al., 2013). A detecção de PCV-2 foi

descrita  em suínos com e sem sinais  clínicos de SRM em todos os continentes

(ALLAN;  ELLIS,  2000).  Na  América  do  Sul,  o  PCV-2  foi  detectado  no  Brasil,

Argentina, Uruguai, Chile e Colômbia (CIACCI-ZANELLA  et al.,  2009; PEREDA et

al., 2011; RUIZ et al., 2007; SARRADELL et al., 2002). 

A forma como o vírus se tornou patogênico, causando epidemias em

várias partes do mundo, ainda não está esclarecida (ROSE et al., 2012). Ressalta-se

a alta prevalência mundial de PCV-2 descrita através de técnicas moleculares em

amostras de sangue, tecido, sêmem, soro, tecidos fixados em formol e amostras

ambientais  (CRUZ  et al., 2016; KARUPPANNAN; OPRIESSNIG, 2017; SEGALÉS,

2012).

A  análise  do  genoma  de  diversos  isolados  de  PCV-2  no  mundo

demonstrou uma relação filogenética próxima entre os mesmos, com uma homologia

maior do que 93% (MANKERTZ et al., 2000).
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    Embora dados epidemiológicos não demonstrem a associação dos

genótipos  aos  surtos  epidêmicos  acontecidos,  estudos  publicados  em diferentes

países (Canadá, Dinamarca, Espanha e Estados Unidos) descrevem uma alteração

de genótipos (2a para 2b) acontecendo ao mesmo tempo em que a maioria dos

surtos de circovirose (CHEUNG et al., 2007; CORTEY et al., 2011; TIMMUSK et al.,

2008).  Tal  coincidência  no  tempo  e  no  espaço  ressalta  que  essa  alteração  de

genótipos  é  mais  uma  parte  do  quebra-cabeça  que  é  a  evolução  das  doenças

causadas pelo PCV-2 (SEGALÉS et al., 2013). 

Nos Estados Unidos, infecções naturais com múltiplos genótipos de

PCV-2  foram  detectadas,  destacando-se  eventos  de  recombinação  entre

PCV-2a/PCV-2b (HESSE et al., 2007). 

Ramirez-Mendoza et al. (2006), relataram a ocorrência de PCV-2 no

México desde 1972. Os autores realizaram um estudo retrospectivo utilizando soro

congelado de suínos desde 1972 até 2000, num total de 659 amostras. Destas, 387

(58,7%) foram positivas para PCV-2.

A detecção de PCV-2 em tecidos armazenados em 1978 por qPCR

e  Nested PCR,  mostra  a  presença  deste  agente  viral  em suínos  antes  de  seu

primeiro  registro  no  Brasil,  que  ocorreu  em  2000.  Esse  resultado  indica  que  a

evolução do PCV-2 no Brasil pode ter ocorrido muito anteriormente (SILVA  et al.,

2011).

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

data de 2005, em um estudo feito por França  et al. (2005), na Ilha de Guaratiba.

Foram  selecionados  cinco  suínos  com  sinais  clínicos  característicos  da  doença

sistêmica causada pelo circovírus suíno. Foram coletados órgãos como fígado, rins,

baço,  linfonodos,  intestinos,  estômago,  pulmões,  coração  e  encéfalo,  sendo

processados e utilizados para análise histopatológica,  PCR e imunohistoquímica.

Todos os cinco animais foram positivos para circovirose.

                            Chiarelli-Neto et al. (2009), através de abordagens filogenéticas e

filogeográficas,  demonstraram  uma  alta  variabilidade  nas  sequências  de

nucleotídeos,  classificando  os  isolados  brasileiros  nos  grupos  2a  e  2b,

demonstrando que o PCV-2 foi introduzido no Brasil mais de uma vez. 
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                            Objetivando estimar a ocorrência do PCV-2 em suínos abatidos no

Estado do Mato Grosso, Filho et al. (2009), realizaram PCR em tecidos (121 tonsilas

e 147 linfonodos mesentéricos) durante o período de janeiro de 2006 a dezembro de

2007. De todas as amostras analisadas,  58,21% (156/268) dos animais abatidos

estudados estavam infectados pelo PCV-2.

                            Segundo Konradt  et al. (2018), as infecções por PCV-2

apresentaram  uma  alta  frequência  entre  os  anos  de  2005  a  2007  com  54,7%

(404/739) dos diagnósticos entre as doenças infecciosas por eles pesquisadas, com

uma distribuição epidêmica dos casos neste período,  observando-se um declínio

significativo após o ano de 2008. A vacinação contra o PCV-2 foi  introduzida no

Brasil  após  2007  como  uma  medida  para  controlar  a  doença.  De  fato,  após  a

introdução  de  vacinas  comerciais,  aliadas  a  diminuição  dos  cofatores  não-

infecciosos, observou-se uma diminuição significativa da doença no Brasil (CIACCI-

ZANELLA et al., 2015).

Salgado  et  al.  (2014),  relataram um surto  de PCVD em 2012 no

Brasil,  ocorrido em suínos vacinados na fase final de creche no sul do País.  Os

suínos apresentaram tosse, dispneia, aumento dos linfonodos inguinais, perda de

peso e diarreia. A taxa de mortalidade dos leitões afetados variou entre 1,19 e 5%. O

diagnóstico  de  circovirose  foi  realizado  pela  presença  de  lesões  sugestivas  da

infecção pelo PCV-2 nos linfonodos inguinais, mediastínicos e mesentéricos, rins e

pulmões,  associada  a  detecção  do  antígeno  viral  nas  lesões  evidenciada  por

imunohistoquímica . 

A introdução do PCV-2 no Brasil pode ter ocorrido a partir de Santa

Catarina,  estado  com grande concentração de  suínos,  ou  através  das  massivas

importações de suínos domésticos e de javalis que se intensificaram a partir de 1930

(FRANÇA et al., 2005; CAVALCANTI, 2000). 

No Brasil, Castro  et al. (2014), relataram a detecção de PCV-2 em

Pecari  tacaju (cateto)  e  Tayassu pecari  (queixada).  Foi  descrita  a  ocorrência de

circovirose  suína  em  membros  da  família  Tayassuidae como  Pecari  tacaju e

Tayassu pecari no Pantanal (KNACKFUSS, 2014). O PCV-2 genótipo c (PCV-2c) foi

descrito em porcos ferais (porco monteiro) na região do Pantanal por Franzo et al.

em  2015.  O  genótipo  c  só  havia  sido  descrito  anteriormente  em  amostras
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armazenadas oriundas da Dinamarca e se cogitava a hipótese de que esse genótipo

estivesse extinto (XIAO et al., 2015).

Em  2015,  quatro  novas  e  distintas  sequências  de  PCV-2  foram

identificadas em amostras de suínos do México e dos EUA (DAVIES  et al., 2016;

HARMON  et  al.,  2015).  Devido  às  diferenças  genômicas  substanciais  da

composição da ORF2 desse grupo de isolados de PCV-2, foi  proposto um novo

genótipo de PCV-2, PCV-2e (DAVIES et al., 2016).

Algumas  raças  de  suínos,  como  a  Landrace,  parecem  ser  mais

susceptíveis ao PCV-2 do que a Duroc ou Large White. Um estudo comparativo da

suscetibilidade de suínos derivados das raças Pietrain,  Duroc e de linhagens de

Large White  determinou que animais originários da mistura entre Duroc e Large

White são mais susceptíveis a infecção pelo PCV-2 do que suínos raça-pura Pietrain

(OPRIESSNIG et al., 2006; RAMAMOORTHY; MENG, 2008).

2.1.6 PATOGENIA E SINAIS CLÍNICOS

Embora muito progresso tenha sido feito para entender os aspectos

patogênicos da infecção pelo PCV-2, ainda há muitas questões importantes sem

resposta em relação à patogênese da infecção pelo PCV-2.  A circovirose é uma

síndrome  multifatorial  onde,  agentes  como  Parvovírus  suíno,  Mycoplasma

hyopneumoniae  e  Torque  Teno  Sus  vírus,  participam  (CASTRO  et  al.,  2007;

KEKARAINEN  et  al.,  2010;  NIETO  et  al.,  2011).  As  coinfecções  modificam  a

sintomatologia  apresentada  pelos  animais,  dificultando  o  diagnóstico  da  doença

(CASTRO et al.,  2007), interferindo na replicação do PCV-2 ou com a ativação do

sistema imune do hospedeiro,  alterando a produção de citocinas (OPRIESSNIG;

HALBUR, 2012).

O  início  da  interação  entre  o  PCV-2  e  o  suíno  é  um  processo

complexo, em que após entrada do vírus nas células pode produzir uma resposta

imune adaptativa que não permite a expressão da infecção por parte do animal,

embora possa estabelecer uma viremia persistente (Figura 3)(SEGALÉS, 2012). 

Os macrófagos são a primeira linha de defesa contra invasão por

microorganismos patogênicos no pulmão e estão localizados na superfície alveolar
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(JOSHI et al., 2018). Um dos seus mecanismos de defesa é a produção de espécies

reativas de oxigênio (ROS) que podem matar diretamente patógenos (MCCALLUM;

GARSIN, 2016). 

A  infecção  pelo  PCV-2  resulta  em  diminuição  da  atividade

microbicida dos macrófagos e modificações na expressão de citocinas (CHANG et 

al., 2006). Segundo Qi  et al. (2019), o PCV-2 inibiu, efetivamente, a produção de

ROS em macrófagos, reduzindo a capacidade bactericida de ROS in vivo e in vitro.

Figura 3: Patogenia das infecções pelo circovirus suíno tipo 2 (PCV-2). Fonte: Flores, 2012.

O PCV-2 modula as funções das células dendríticas e é capaz de

permanecer na célula na ausência de replicação ou degradação e, provavelmente,

usa essas células como um veículo para se espalhar pelo hospedeiro (FRANZO et

al., 2019).
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De fato, a imunidade intrínseca do animal definida como parte do

sistema imune que bloqueia a replicação viral  sem a presença de interferons ou

outros antivirais, ainda permanece desconhecida para o PCV-2 (SEGALÉS  et al.,

2013).

Infecções muito precoces são consideradas como um dos fatores de

risco  para  as  PCVDs.  Condições  ambientais  desfavoráveis  tais  como

superpopulação, baixa qualidade do ar, misturas entre grupos de idades diferentes e

outros  fatores  estressantes  podem  exacerbar  a  severidade  da  doença  (ALLAN;

ELLIS, 2000). 

A soroconversão acontece geralmente em leitões entre três e quatro

semanas de idade e anticorpos podem ser detectados em suínos nas diferentes

fases de criação (ALLAN;  ELLIS,  2000).  Alguns suínos podem desenvolver  uma

viremia persistente demonstrada pela variação individual na detecção do DNA do

PCV-2 de 5 a 21 semanas (SEGALÉS; DOMINGO, 2002). 

A  presença  de  PCV-2  em  amostras  nasal,  tonsilar,  brônquica,

urinária,  fecal e de sêmen, de animais com e sem sinais clínicos de circovirose,

sugere  que a via  de  transmissão horizontal  é  a  mais  comum (SEGALÉS  et  al.,

2005), mas talvez não a mais eficiente. Andraud  et al. (2008), colocaram em uma

mesma baia  animais  infectados  e  não  infectados  com PCV-2  verificando  que  a

viremia, nos não infectados, só foi detectada aos 35 dias após o contato, sugerindo

que a infecção através de contato direto entre animais é baixa. 

A transmissão vertical pode ser confirmada através da presença do

vírus em amostras de colostro (SHEN et al., 2010) em isolados de fetos abortados

no  final  da  gestação,  e  de  natimortos  oriundos  de  granjas  com  problemas

reprodutivos. Inoculações experimentais demonstraram que o vírus tem capacidade

de  replicação  e  pode  causar  anormalidades  nos  fetos  em  diferentes  fases  da

gestação (ALLAN et al., 2012; LYOO et al., 2001). 

Existe  a  hipótese  de  que  a  estimulação  antigênica  com  outros

agentes infecciosos cause a multiplicação das células  de defesa,  aumentando o

número de células na fase S de divisão celular havendo um aumento da quantidade

de  enzima  DNA  polimerase,  necessária  para  replicação  dos  vírus  de  ssDNA
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(TISCHER  et  al.,  1987)  desencadeando o desenvolvimento da PCVD em suínos

infectados com PCV-2 (ALLAN et al., 2012). 

                            Uma ligação entre a variação da proteína Cap e a patogenicidade

do  PCV-2  é  fortemente  sugerida  porque  modificações  do  capsídeo  viral  podem

alterar determinantes envolvidos no tropismo tecidual e, consequentemente, terem

papel  chave  no  ciclo  de  replicação  de  PCV-2  e  interações  vírus-hospedeiro

(SEGALÉS et al., 2013). Além disto, há descrição de diferentes estirpes de PCV-2

circulantes em granjas de suínos, ao mesmo tempo (KEKARAINEN et al., 2010).

Foi determinado que a infecção subclínica pelo PCV-2 pode ocorrer

em até 100% dos suínos especialmente naqueles suínos em fase de crescimento

pertencentes  a  um  rebanho  infectado.  A  apresentação  de  sinais  clínicos  está

relacionada com fatores como: coinfecções, vacinações e stress, que desencadeiem

estimulação do sistema imune e ativação do PCV-2 em macrófagos e outras células

apresentadoras de antígenos, resultando na replicação do vírus e expressão clínica

da doença (ALLAN et al., 2012).

O vírus está associado com múltiplas síndromes clínicas em suínos,

coletivamente  conhecidas como doenças associadas ao circovírus  suíno (PCVD)

(Figura  4).  Conforme  proposto  por  Segalés  (2012),  e  de  acordo  com  as

manifestações  clínicas  observadas,  a  PCVD  pode  ser  subdividida  em  seis

apresentações: Infecção subclínica, Doença sistêmica; Doença pulmonar; Doença

entérica; Doença reprodutiva e Síndrome de dermatite e nefropatia suína.

Figura 4: (a) Imagem fotográfica de um leitão apresentando caquexia e (b) linfonodo mesentérico
aumentado do mesmo (PCVD). Fonte: Wilfred et al., 2018.
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Clinicamente, a PCVD pode variar, e os porcos afetados geralmente

exibem  perda  de  peso,  dispnéia,  diarréia  e  linfadenopatia. Mesmo  leitões

identificados  como  sobreviventes  apresentam  falha  no  crescimento  exibindo  um

deficiente ganho de peso e desuniformidade de carcaça, o que resulta em grande

perda econômica para o produtor (KONRADT et al., 2018).

O  PCV-2  promove  adesão  de  Actinobacillus  pleuropneumoniae

(APP), invasão e sobrevivência em macrófagos pulmonares durante a coinfecção.

PCV-2  diminuiu  a  produção  ROS  para  contribuir  para  a  sobrevivência  de

Actinobacillus pleuropneumoniae em macrófagos alveolares inibindo a atividade da

NADPH oxidase da citomembrana. Ele também enfraquece a resposta inflamatória e

promove  a  sobrevivência  das  mesmas,  diminuindo  a  expressão  de  citocinas

relacionadas à inflamação.  A sobrevivência de maior número de bactérias causa

citotoxicidade mais forte para as células (QI et al., 2019).

A imunossupressão associada à síndrome aumenta a prevalência e

a disseminação de patógenos como Campylobacter jejuni, Salmonella typhimurium e

Yersinia enterocolitica. A contaminação das carcaças durante o abate representa um

sério desafio para a saúde pública. Além disso, o uso repetido de antibióticos em

casos  de  PCVD  contribui  para  a  resistência  antimicrobiana  e  permanência  de

resíduos de antibióticos em produtos com carne de porco (WILFRED et al., 2018).

2.1.7 DIAGNÓSTICO

O  diagnóstico  laboratorial  confirmatório  baseado  em  achados

clínicos, patológicos e virológicos específicos, é importante porque estes achados

são frequentemente,  comuns à outras doenças.  Porém, a observação dos sinais

clínicos característicos das síndromes associadas ao PCV-2 quando a doença se

manifesta na sua forma clínica faz- se importante para adoção de estratégias de

intervenção (SSEMADAALI et al., 2015).

Sorden (2000) propôs uma definição de caso para SRM, em que se

exigiria: 1) a presença de sinais clínicos, como perda de peso e doença respiratória;

2) presença de lesões microscópicas associadas marcadas com PCV-2 (depleção

linfóide e/ou substituição histiocítica de folículos em tecidos linfóides) e 3) antígeno
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PCV-2 ou ácidos nucléicos associados às lesões microscópicas determinadas por

imunohistoquímica ou hibridização in situ (OPRIESSNIG et al., 2007). 

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.

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 (SSEMADAALI et al., 2015). A utilização da

Nested PCR permitiu a detecção do vírus em tecidos formolizados, possibilitando

assim  a  realização  de  estudos  retrospectivos  (CASTRO  et  al.,  2007).  O

sequenciamento genômico é importante para determinação dos genótipos de PCV-2

(TRIBLE et al., 2012).

A análise filogenética é conhecida por ser uma ferramenta poderosa

e é  amplamente  utilizada para  investigar  a  evolução  dos  vírus  (FRANZO et  al.,

2018c). Os estudos filogeográficos utilizam uma variedade de técnicas moleculares

e métodos analíticos para entender a história das espécies incluindo estruturação

populacional  e  história  demográfica  (TURCHETTO-ZOLLET  et  al.,  2013).  Tais

metodologias são especialmente importantes na virologia, tanto pela elevada taxa

mutacional  que  esses  organismos  apresentam,  como  pela  dificuldade  de

recuperação de material genético viral em tecidos antigos (OPEL  et al., 2011). No

entanto,  um  aspecto  frustrante  desse  tipo  de  análise  é  o  grande  número  de

diferentes métodos de inferência que podem ser utilizados e a falta de uniformidade

no uso desses métodos por diferentes grupos de pesquisa (CALDART et al., 2016). 

Estudos que exploram a variabilidade de sequências  genéticas  a

nível intraespecífico geralmente usam dois tipos de gráficos para resumir os dados

gerados: árvores filogenéticas e redes de haplótipos (MARDULYN 2012). 

Os métodos conhecidos para a construção de filogenias se baseiam

em matrizes de distâncias ou em análise de estados do caractere (nucleotídeo ou

outro caractere é analisado individualmente, ou seja, sítio a sítio). O método mais

conhecido  baseado  em  distância  denomina-se  Neighbor-joining (agrupamentos
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vizinhos, NJ). Já entre os denominados métodos discretos, ou probabilísticos estão

os métodos de Máxima Parcimônia (MP), Máxima Verossimilhança (ML – Maximum

Likelihood) e Inferência Bayesiana (IB) (CALDART et al., 2016). 

Os segmentos de DNA podem ser também organizados em redes de

descendentes  (redes  de  haplótipos)  ordenadas  hierarquicamente  fornecendo

informações  históricas  que  análises  individuais  não  forneceriam  (TURCHETTO-

ZOLLET  et al.,  2013). Enquanto na análise filogenética a árvore mais provável é

considerada em detrimento das demais analisadas, na rede de haplótipos todas as

análises são representadas graficamente e a ocorrência das mesmas é expressa no

tamanho dos círculos (MARDULYN 2012). Considera-se que a análise complementa

as  árvores  e  aumenta  robustez  e  importância  dos  resultados  (FRANZO et  al.,

2018c).

A detecção de anticorpos no soro de suínos para PCV-2 pode ser

realizada pelas técnicas de imunofluorescência indireta, imunoperoxidase e ELISA

(BLANCHARD et al., 2003; CHOI et al., 2002).

Também foram descritos anticorpos monoclonais (mAbs) específicos

para  PCV-2,  que  podem ser  incorporados  em ensaios  baseados  em anticorpos

(ALLAN; ELLIS, 2000).

Histologicamente,  depleção  linfóide  e  infiltração  de  histiócitos  e

células gigantes multinucleadas são observadas em órgãos linfoides. Além destes

órgãos, as lesões de PCV-2 foram descritas nos rins, intestinos delgado e grosso,

estômago, fígado, pulmões, sistema nervoso central (SNC) e coração (KONRADT et

al.,  2018).  As  alterações  mais  consistentes  no  exame  histopatológico  são

encontradas  nos  tecidos  linfóides  (linfonodos,  baço,  timo,  tonsilas  e  placas  de

Peyer), no pulmão e nos rins (Figura 5). No pulmão há espessamento da parede

alveolar por proliferação das células septais e infiltração de linfócitos e histiócitos

que também aparecem ao redor de vasos, brônquios e bronquíolos levando a uma

pneumoniaintersticial.  

                            No tecido linfóide ocorre perda da estrutura arquitetônica do tecido,

depleção linfóide em diferentes graus de severidade, necrose de células linfóides,

especialmente  nos  centros  foliculares,  infiltração  de  histiócitos,  às  vezes  com
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formação de granulomas e presença de células multinucleadas. Os rins apresentam

áreas  focais  de  nefrite/glomerulonefrite,  especialmente  por  infiltração  linfo-

histiocitária (WILFRED et al., 2018).

Figura 5:  Fotomicrografia  de intestino e linfonodo. Lesões intestinais  em suínos abatidos no Rio
Grande  do  Sul.  (A)  Circovirose,  necrose  linfoide,  infiltrado  de  macrófagos  e  células  gigantes
multinucleadas  em  linfonodo  mesentérico.  HE,  obj.40x.  (B)  Circovirose,  atrofia  de  vilosidades
intestinais. HE, obj. 20x. (C) Circovirose, marcação intracitoplasmática em macrófagos de linfonodo
mesentérico. IHQ, DAB, obj.40x. Fonte: Pereira et al., 2018.

2.1.8 PREVENÇÃO E CONTROLE

Medidas  de  manejo  propostas  por  Madec  et  al.  (2000),  para

controlar a disseminação da doença como diminuir o estresse dos animais, eliminar

as  coinfecções  e  minimizar  os  fatores  que  induzem  a  estimulação  do  sistema

imunológico são essenciais para um efetivo controle da circovirose. Alguns fatores

de risco foram levantados em estudos realizados na França. Dentre eles destacam-

se:  porca  infectada  (a  taxa  de  mortalidade  em  leitegadas  oriundas  de  porcas

infectadas  é  maior);  sexo  (macho  são  mais  suscetíveis  quando  comparados  às

fêmeas)  e  baixo  peso  ao  nascer  (leitão  com  baixo  peso  ao  nascer  tende  a

desenvolver a doença com maior frequência) (SEGALÉS et al., 2003).

O uso de desinfetantes nas instalações e nos veículos de transporte

ajuda no controle da disseminação do PCV-2. 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
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período  anterior  a  introdução  de  novos  lotes  auxiliando  no  controle  da  doença

(TESTI et al., 2014).

Atualmente, não existem dúvidas a respeito da importância do PCV-

2  como  patógeno  de  suínos  e  a  vacinação  tem  sido  usada  como  prevenção

(SEGALÉS et al., 2013). As primeiras vacinas comerciais foram disponibilizadas em

2004 na Europa e em 2006 na América do Norte tendo ampla aceitação nos países

produtores de suínos em todo o mundo (KARUPPANNAN; OPRIESSNIG,  2017).

Quatro  vacinas  comerciais,  todas  baseadas  em  isolados  de  PCV-2a,  estão

disponíveis em todo o mundo (GRAU-ROMA et al., 2011).

As  vacinas  Ingelvac®  CircoFLEX™  (Boehring  Ingelheim)  e

Suvaxyn®  PCV-2  dose  única  (Fort  Dodge)  são  recomendadas  para  leitões.  A

Suvaxyn® PCV-2 dose única foi preparada a partir de um clone infeccioso de DNA

quimérico  contendo  a  porção  imunogênica  do  gene  Cap  do  PCV-2  inserido  no

genoma do PCV-1.

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

manifestação  clínica  causada  pelo  PCV-2.  No  entanto,  as  vacinas  disponíveis

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

transmissão (CHEN et al., 2018).

Em  condições  de  campo,  a  vacinação  de  leitões  com  vacina

comercial reduz a viremia. A vacinação com PCV-2 também diminuiu a carga viral

das  matrizes  (KARUPPANNAN;  OPRIESSNIG,  2017).  A  idade  ideal  para  a

vacinação  de  leitões  seria  a  que  combine  a  presença  de  baixos  valores  de

anticorpos maternos e o desenvolvimento pós-vacinal de uma imunidade protetora

contra o PCV-2 antes do aparecimento da infecção natural (OLIVER-FERRANDO et

al., 2016).

Leitões  desmamados  em  idade  precoce  aumentando  o  estresse

juntamente  com  baixo  "status"  imunológico  são  fatores  que  interferem  nos

programas de vacinação.

 Após o uso regular de vacinas comerciais, o controle da PCVD teve

um incremento substancial, corroborando a proteção cruzada entre PCV-2a e PCV-

2b (CIACCI-ZANELLA et al., 2015).  Todavia, nos últimos anos, casos de falhas na

vacinação de suínos contra o PCVD têm sido relatados em vários rebanhos, em
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diferentes  países.  Em  granjas  com  quadro  clínico-patológico  foram  isoladas

amostras variantes de PCV-2 em vários países, inclusive no Brasil (SALGADO et al,

2014).

O impacto econômico de uma falha na vacinação contra o PCV-2

pode ser elevado. Se 15% de um lote de 2000 leitões, desenvolverem PCVD devido

a uma falha de vacinação, isto representa uma perda para o produtor que pode

variar entre 900,00 e 6.000,00 dólares (CROZIER et al., 2014). 

No  Brasil,  a  taxa  de  rebanhos  suínos  comerciais  altamente

tecnificados vacinados varia  entre  80-98% e vários  estudos  realizados  a  campo

demonstraram  que  as  vacinas  utilizadas  auxiliam  no  controle  da  circovirose

(CIACCI-ZANELLA, 2017).

2.2 CIRCOVIRUS SUÍNO TIPO 3 

2.2.1 HISTÓRIA

Em  2015,  nos  EUA,  foi  registrado  um  aumento  na  taxa  de

mortalidade de porcas e presença de fetos mumificados em granjas na Carolina do

Norte.  Após sequenciamento  metagenômico,  revelou-se  a presença de um novo

circovirus, classificado como PCV-3 (PALINSKI et al., 2017).

Outro estudo associou este agente a casos de miocardite aguda e

inflamação multissistêmica onde nenhum genoma de PCV-2 foi detectado. Usando

tecidos cardíacos de três animais Phan et al. (2016), identificaram um circovírus com

genoma contendo 2000 nucleotídeos e com menos de 50% de identidade com os

vírus da família Circoviridae, previamente descritos.

A  partir  de  2016  este  vírus  tem sido  largamente  identificado  em

diversos  países  da  Europa  (FACCINI  et  al.,  2017;  STADEJEK  et  al.,  2017;

KLAUMANN et al., 2018b; FRANZO et al., 2018c), da Ásia (KU et al., 2017; ZHAI et

al., 2017; KWON et al., 2017b) e no Brasil (TOCHETTO et al., 2017; SARAIVA et al.,

2018). 
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2.2.2 CLASSIFICAÇÃO E MORFOLOGIA DO CIRCOVÍRUS SUÍNO TIPO 3 

Representante da família  Circoviridae juntamente com o PCV-1 e

PCV-2, o Circovírus suíno 3 (PCV-3) pertence ao gênero Circovirus, sendo o terceiro

membro do mesmo a infectar suínos (KLAUMANN et al., 2018b).

O  genoma  do  PCV-3  tem  aproximadamente  2.000  nucleotídeos,

DNA de fita simples, com conteúdo GC de 50% e tem três quadros de leitura aberta

(open reading frames - ORFs) identificados até o momento (FRANZO et al., 2018a).

As partículas medem de 13-25 nm, não apresenta envelope. O capsídeo, de simetria

icosaédrica,  é  formado  por  60  subunidades  de  proteínas  organizadas  em  um

pentâmero (KLAUMANN et al., 2018b; PALINSKI et al., 2017; PHAN et al., 2016). O

arranjo do genoma do PCV-3 é semelhante ao do PCV1 e PCV-2, com ORF1 e

ORF2 orientados em direções inversas (PALINSKI et al., 2017; PHAN et al., 2016)

(Figura 6).

Figura 6: Organização genômica do PCV-3 conforme proposto por Palinski em 2017. Fonte: Ouyang
et al., 2019.
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A ORF1 (REP)  está  orientada no  sentido  horário  e  codifica  uma

proteína de 296 aminoácidos com 48% de identidade para a proteína replicase PCV-

2. ORF2 está localizada na orientação oposta à REP, codificando uma proteína de

214 aminoácidos com 35% de identidade com a região de capsídeo do PCV-2. A

ORF3 é orientada no mesmo sentido que a ORF1 e codifica uma proteína de 231

aminoácidos (PALINSKI et al., 2017; PHAN et al., 2016).

Fux et al. (2018) definiram a classificação de PCV-3 em 2 grupos “a”

e “b” com os subgrupos a1,  a2,  b1 e  b2. Para apoiar a definição destes dois

grupos  principais  e  subgrupos  adicionais,  eles  alinharam as  ORFs de  PCV-3  e

identificaram  os  códons  marcadores  específicos  do  grupo.  Fu  et  al. (2018)

propuseram que mutações nos aminoácidos (aa) 24 e 27 da proteína cap poderiam

ser potenciais marcadores para diferentes genótipos de PCV-3,  classificando-os em

genótipos a, b, e c.

2.2.3 EVOLUÇÃO E VARIABILIDADE DO VÍRUS

 

Sendo um vírus de DNA de fita  simples,  espera-se que o PCV-3

exiba uma alta  taxa evolutiva e,  portanto,  o  conhecimento de sua epidemiologia

molecular  é  de  importância  fundamental.  A  disponibilidade  de  sequências  do

genoma  viral  representa  um  substrato  fundamental  para  a  compreensão  dos

padrões de disseminação viral e o planejamento de medidas de controle adequadas

(FRANZO et al., 2018b).

Estudos  retrospectivos  iniciais  mostraram  que  o  PCV-3  está

intimamente relacionado ao circovírus de morcego (ZHAO et al., 2018; OUYANG et

al., 2019; PHAN et al., 2016; YUZHAKOV et al., 2018; FU et al., 2018) e sugeriram

que o PCV-3 poderia ser resultado de um evento de recombinação do circovírus de

morcegos, em suínos selvagens, há mais de 215 anos. No entanto, um grupo de

pesquisa brasileiro realizou análises e não encontrou indícios de que o PCV-3 seja

resultado de uma recombinação de outros circovírus (Figura 7) (SARAIVA  et al.,

2018). 
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Figura 7: Relação evolutiva entre o circovirus suíno tipo 3 e demais circovirus. Fonte: Saraiva et al., 
2018.

Saraiva  et  al. (2018),  após  analisarem  mais  de  100  genomas

depositados  no  GenBank propuseram que  o  PCV-3 que  circula  atualmente  teve

https://media.springernature.com/original/springer-static/image/art%3A10.1007%2Fs11262-018-1545-4/MediaObjects/11262_2018_1545_Fig2_HTML.gif
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origem entre os anos de 1946 e 1987 e que a taxa de substituição do PCV-3 seria

de 1,2 x 10-4 substituições/sítio/ano, bem similar à encontrada para o PCV-2. Já os

resultados do estudo realizado por Franzo  et al.,  em 2019, mostraram uma taxa

evolutiva da ordem de 10-5 substituições/sítio/ano e estimaram a origem do PCV-3 a

séculos ou até milênios atrás.

Cepas de PCV-3 compartilham, entre si, alta homologia com base

nas sequências disponíveis de diferentes países, com 94,44% a 100% homologias

de  nucleotídeos  e  96,3-100%  de  homologia  nas  sequências  de  aminoácidos

(HAYASHI et al., 2018; QI et al., 2019; SARAIVA et al., 2019; SUKMAK et al., 2019;

YUZHAKOV et al., 2018). 

Comparações de sequências mostraram que mutações de PCV-3

estão principalmente localizadas na proteína Cap (QI et al., 2019). Estes resultados

indicam que o PCV-3 é relativamente estável geneticamente. 

2.2.4 EPIDEMIOLOGIA

Os primeiros casos de PCV-3 foram rastreados até 1993 na Suécia,

1996 na China e Espanha, 2001 no Reino Unido e em 2006 no Brasil e na Tailândia

(FU et al., 2018; KLAUMANN et al., 2018 a; COLLINS et al., 2017; SARAIVA et al.,

2019; SUN et al., 2018; ZHAO et al., 2018). 

O PCV-3 é amplamente distribuído em todo o mundo (FACCINI  et

al., 2017; FRANZO et al., 2018a; HAYASHI et al., 2018; KIM et al. 2018; SUKMAK et

al.,  2019;  SUN  et  al.,  2018;  TOCHETTO  et  al.,  2018;  YUZHAKOV  et  al.,  2018),

podendo  infectar  suídeos  de  todas  as  idades  (SUKMAK  et  al.,  2019),  sendo

detectado tanto em animais doentes quanto em saudáveis (QI et al., 2019; SARAIVA

et  al.,  2019;  WEN  et  al.,  2018;  ZHAI  et  al.,  2017;  ZOU  et  al.,  2018).  O PCV-3

também  foi  relatado  em  vários  países  europeus,  tais  como  Polônia,  Alemanha,

Reino Unido, Itália, Suécia, Dinamarca e Espanha (FACCINI et al., 2017; FRANZO

et al., 2018b; FUX et al., 2018; STADEJEK et al., 2017).

Para entender melhor a epidemiologia do PCV-3 na China, em um

estudo foram coletadas 222 amostras de 35 granjas localizadas em 11 províncias. O
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PCV-3 foi encontrado em 68% das granjas e em 35% das amostras de tecido de

porcas  e  leitões  natimortos,  incluindo  tecidos  do  cérebro,  pulmão,  linfonodos,

tonsilas, sêmen e soro (KU et al., 2017). Outros estudos detectaram e analisaram a

prevalência de PCV-3 em diferentes regiões da China (CHEN et al., 2017; FU et al.,

2018; SHEN  et al., 2017; ZHAI  et al., 2017; ZHANG  et al., 2018a; ZHENG  et al.,

2017) e também na Tailândia (KEDKOVID  et al., 2018). A transmissão do PCV-3

ainda não foi bem caracterizada, mas existe a excreção viral de PCV-3 no colostro

(KEDKOVID et al., 2018).

Um estudo retrospectivo de prevalência de PCV-3 na China analisou

200  amostras  clínicas  de  suínos  recolhidas  entre  1990  e  1999  e  os  resultados

mostraram que 6,5% das amostras foram positivas, com primeiros casos ocorridos

em 1996 (SUN et al., 2018). Inesperadamente, o PCV-3 também foi detectado em

amostras de soro de cães coletados entre 2015 e 2016 na China, que compartilhou

96,3% a 98,1% da identidade do PCV-3 detectada em suínos,  sugerindo que a

transmissão de PCV-3 entre espécies é possível (ZHANG et al., 2018b). Um estudo

de  caso-controle  investigou  a  presença  de  PCV-3  em  suínos  com  diferentes

apresentações  clínicas  e  relatou  associação  com doença  respiratória  em leitões

desmamados (ZHAI et al., 2017). 

Na Polônia, a análise de amostras de soro de suínos indicou que o

PCV-3 é altamente prevalente em leitões desmamados (STADEJEK  et al.,  2017).

Resultados semelhantes foram encontrados em um estudo coreano onde o PCV-3

foi mais prevalente em leitões desmamados do que em porcos adultos (KWON et al.,

2017b). 

Na Alemanha, 1.060 soros de leitões desmamados de 53 granjas

com  animais  apresentando  sinais  clínicos  respiratórios  foram  analisados  sendo

encontrada uma alta prevalência (75%) de PCV-3. Após análises filogenéticas dois

grupos claramente separados foram descritos como genótipos PCV-3a e PCV-3b.

Os autores supõem que o PCV-3 não é um vírus recente na Alemanha (FUX et al.,

2018).

Os  resultados  de  um  estudo  retrospectivo  no  Reino  Unido

mostraram que o PCV-3 foi detectado em 20% das amostras fecais coletadas entre
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2002 e 2017, assim como em 5% das amostras de tecido coletadas entre 2001 e

2004 (COLLINS et al., 2017).

Na Itália, o PCV-3 foi detectado nos tecidos de leitões natimortos de

duas  granjas  (FACCINI  et  al.,  2017).  Na  Suécia,  49  amostras  de  linfonodos

coletadas de suínos, entre 1993 e 2007, foram testadas para PCV-3 utilizando PCR

convencional.  Neste  estudo,  20,4%  das  amostras  foram  positivas,  sendo  uma

dessas  amostras  do  ano  de  1993  (YE  et  al.,  2018).  Na  Espanha,  11,4%  das

amostras de soro de suínos coletadas entre 1996 e 2017 foram positivas, com o

primeiro caso relatado em 1996 (KLAUMANN et al., 2018b).

Cepas brasileiras de PCV-3 foram descritos, validando a hipótese de

que  este  vírus  está  circulando  no  Brasil.  Os  genomas  foram  recuperados  de

amostras de soro de porcas,  que tinham acabado de parir  ninhadas com leitões

natimortos. Nenhuma sequência de PCV-3 foi detectada em porcas das explorações

que não tinham leitões natimortos (TOCHETTO et al., 2017). 

Saraiva et al. (2018), em estudo retrospectivo , detectaram amostras

positivas para PCV-3 no Brasil  desde 2006. As taxas de positividade de PCV-3

foram de 47,8% em nove estados do Brasil, relatando que os resultados positivos

em suínos sadios foram maiores do que em suínos doentes. 

O PCV-3 foi  detectado em amostras de soro coletadas de javalis

saudáveis  nos  Estados  Unidos  e  países  europeus  sugerindo  que  o  javali  é  um

provável  reservatório  para  o PCV-3 (FENG  et  al.,  2019;  FRANZO  et  al.,  2018b;

STADEJEK et al., 2017; YE et al., 2018; ZHANG et al., 2019).

O PCV-3 foi  também detectado em camurça,  corça  e  carrapatos

europeus.  Outros  resultados  demonstram  que  este  vírus  ambém  pode  infectar

porcos,  javalis,  bovinos,  ratos,  cães,  sugerindo  que  ele  possui  capacidade  de

transmissão inter-espécies e tem um alcance e uma circulação inesperadamente

amplos na natureza. Animais selvagens podem servir como reservatórios potenciais

para o PCV-3, representando uma ameaça para a indústria suína (FRANZO et al.,

2019) (Figura 8).



43

Figura  8: Ciclo  de  transmissão  do  PCV3  envolvendo  hospedeiros  domésticos  (porco,  gado  e
cachorro) e animais selvagens (javali e veado) Fonte: Adaptado de Ouyang et al., 2019.

2.2.5 PATOGENIA E SINAIS CLÍNICOS

Devido à dificuldade na propagação e isolamento do vírus em cultura

de células, a patogenia do PCV-3 ainda não está devidamente esclarecida (LI et al.,

2018a).

Várias manifestações clínicas já foram relacionadas ao PCV-3, mas

ainda permanecem dúvidas quanto à capacidade do agente isoladamente causar a

doença.  Problemas  respiratórios,  falhas  reprodutivas,  miocardite,  síndrome  da

dermatite e nefropatia suína (PDNS) e tremores congênitos (CHEN et al., 2017; KU

et al., 2016; PALINSKI  et al., 2017; PHAN et al., 2016) já foram descritos. Lesões

clínicas e antígenos de PCV-3 foram detectados em pulmões, coração, rins, gânglios

linfáticos, baço, fígado e intestino (JIANG et al., 2019). 

Lesões  típicas  de  PDNS foram observadas  em porcas,  incluindo

vasculite  necrosante,  glomerulonefrite,  linfadenite  granulomatosa  e  pneumonia

broncointersticial (JIANG et al., 2019; PALINSKI et al., 2017; ZHANG et al., 2018b).

Em  casos  de  inflamação  cardíaca  e  multissistêmica,  foram  encontradas  lesões
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microscópicas,  principalmente  como  miocardite  não  supurativa  e/ou  arteriolite

cardíaca (PHAN et al., 2016). 

Qi  et al. (2019), descobriram que a infecção pelo PCV-3 tem uma

relação próxima com doenças digestivas e doenças respiratórias. Além disso, um

levantamento  epidemiológico  demonstrou  que  leitões  desmamados  com  doença

respiratória grave tiveram taxas positivas de PCV-3 significativamente mais altas do

que leitões desmamados com doença respiratória leve ou assintomáticos (ZHAI  et

al., 2017).

Coinfecções  de  PCV-3  com  outros  patógenos,  como  o  vírus  da

Síndrome Reprodutiva e Respiratória Porcina (PRRSV), Peste Suína (CSFV) e o

influenza suína (SIV) são frequentemente detectados em suínos domésticos e javalis

(OUYANG et al., 2019). Outro estudo mostrou que as taxas de coinfecção de PCV-3

com PCV-2  ou  PRRSV foram de  61,54% (SUKMAK  et  al.,  2019).  As  taxas  de

coinfecção de PCV-2 e PCV-3 variam de 1,26-39,39% na China (CHEN et al., 2019;

ZHANG et al., 2018b; ZHENG et al., 2018a; ZHENG et al., 2017) e 28,3% na Coréia

(KIM et al., 2017).

Embora o PCV-3 esteja associado à diferentes síndromes clínicas

ou  sintomas  subclínicos  (ausência  de  sintomas)  em porcos  domésticos,  o  vírus

parece não ser patogênico em javalis selvagens (CHEN et al., 2017; COLLINS et al.,

2017; FRANZO et al., 2018a; KEDKOVID et al., 2018; KU et al., 2017; KWON et al.,

2017b;  LIU  et  al.,  2018a;  VARGAS-BERMUDEZ  et  al.,  2019;  YUZHAKOV  et  al.,

2018). 

Wen  et  al.  (2018),  constataram que  a  prevalência  de  PCV-3 em

suínos sadios foi menor do que a encontrada em suínos doentes, sugerindo que

uma porção maior de animais pode estar infectada com PCV-3 e com sinais clínicos

de infecção.

2.2.6 DIAGNÓSTICO

Como a infecção por PCV-3 tem sido relatada em muitos países e a

coinfecção de PCV-3 com outros patógenos também é prevalente em rebanhos de

suínos,  é  necessário  desenvolver  métodos rápidos,  específicos  e sensíveis  para



45

detecção ou diferenciação do vírus. O isolamento do vírus em amostras clínicas é

uma tarefa urgente, que fornecerá uma melhor visão para a elucidação e prevenção

de doença relacionada com PCV-3 (YUZHAKOV et al., 2018; VARGAS-BERMUDEZ

et al., 2019). 

 Para  detectar  o  DNA de PCV-3 em amostras  de campo,  vários

testes  diagnósticos  foram  estabelecidos,  como  a  PCR  quantitativa  (qPCR),

amplificação por polimerase recombinase (rt-RPA), amplificação isotérmica mediada

por loop (LAMP) e ensaios imunoenzimáticos indiretos (ELISAs) (CHEN et al., 2018;

DENG et al., 2018; PARK et al., 2018; WANG et al., 2019b; WANG et al., 2017b;

ZHENG et al., 2018b). 

Chen et al. (2018), desenvolveram um ensaio de qPCR  baseado em

SYBR GREEN, usando o ensaio para analisar 203 amostras de leitões afetados por

tremores congênitos (CHEN et al., 2018). Os resultados mostraram que o limite de

detecção de PCV-3 foi 1,73 × 104 cópias / μL e 1,73 × 102 cópias / μL para PCR

convencional e qPCR , respectivamente, sugerindo que qPCR é mais sensível que o

convencional PCR (CHEN et al., 2018).

Dois ensaios de amplificação isotérmica mediada por  loop (LAMP)

foram desenvolvidos para detecção de PCV-3 a campo (PARK et al., 2018; ZHENG

et al., 2018b). Os resultados mostraram que o LAMP pode detectar especificamente

PCV-3 em amostras clínicas, e os testes foram tão sensíveis quanto os testes qPCR

,  resultando em melhor  desempenho que o da PCR convencional  (PARK  et  al.,

2018; ZHENG et al., 2018b).

Um ensaio  multiplex  quantitativo  de  PCR em tempo  real  para  a

diferenciação de PCV-3 e PCV-2 foi  recentemente  estabelecido por  Wang  et  al.

(2019a), com eficiências de amplificação de 98-99% para plasmídeos e 92-96% para

amostras de campo (WANG et al., 2019a). 

Para  detectar  o  antígeno  PCV-3,  um ELISA  foi  estabelecido  por

Deng et al. (2018), para analisar 1688 amostras de soro coletadas de 2013 a 2017.

Os resultados mostraram que o teste detectou o antígeno PCV-3 em amostras de

soro com uma diluição máxima de 1: 3200, sem reações sorológicas cruzadas com

outros patógenos suínos, tais como PCV-1, PCV-2 e vírus da pseudo-raiva . Estes
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resultados  demonstram  que  o  ensaio  de  ELISA  é  sensível  e  específico  para

detecção de PCV-3 (DENG et al., 2018). 

Recentemente, um anticorpo monoclonal (mAb 1H1) específico para

a proteína Cap do PCV-3 foi desenvolvido pelo mesmo grupo de pesquisa, sendo

eficaz num título de até 1 / 25,600 (DENG et al., 2018). 

Foi desenvolvido um teste ELISA indireto baseado em proteína de

capsídeo  para  detectar  o  anticorpo  contra  PCV-3  (ZHANG  et  al.,  2019).  Os

resultados demonstraram que o ensaio  de ELISA indireto  é  tão  sensível  quanto

testes de qPCR (ZHANG et al., 2019). 

Antígenos específicos de PCV-3 foram detectados em vários tecidos

e órgãos, incluindo pele, pulmão, coração, rim, gânglios linfáticos, baço, fígado e

intestino.
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3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL 

● Realizar  a  caracterização  molecular  de  PCV-2  e  PCV-3  em  um  estudo

retrospectivo de 1967 a 2018 em órgãos de suínos provenientes de diferentes

regiões dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, Brasil.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Testar diferentes métodos de desparafinização de tecidos;

● Implementar a técnica de extração do DNA em tecido parafinizado no Laboratório

de Virologia Veterinária do MIP/UFF;

● Detectar  o  genoma  do  PCV-2  a  partir  de  amostras  de  órgãos  de  suínos

pertencentes ao acervo da PESAGRO-RIO no período de 1967 a 2016;

● Detectar  o  genoma  do  PCV-3  a  partir  de  amostras  de  órgãos  de  suínos

pertencentes ao acervo da PESAGRO-RIO no período de 1967 a 2016;

● Detectar o  genoma  do  PCV-2  a  partir  de  amostras  de  órgãos  de  animais

regularmente abatidos para consumo em matadouros em 2017 e 2018;

● Detectar  o  genoma  do  PCV-3  a  partir  de  amostras  e  órgãos  de  animais

regularmente abatidos para consumo em matadouros em 2017 e 2018;

● Realizar o sequenciamento, análise filogenética e análise filogeográfica de PCV-2

e PCV-3;
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4 MATERIAL E MÉTODOS

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). 

4.1 COLETA E PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS

O  estudo  foi  dividido  em  duas  etapas.  Na  primeira  etapa  foram

selecionados, do acervo histopatológico do laboratório de Anatomia Patológica do

Centro  Estadual  de  Pesquisa  em  Sanidade  Animal Geraldo  Manhães  Carneiro-

PESAGRO-RIO,  amostras  de  fragmentos  de  órgãos  suínos  enviados  para

diagnóstico  nos  anos  de  1967  a  2016.  O  acervo  do  referido  laboratório  está

organizado por ano e número de cadastro. Todas as informações sobre as amostras

constam num livro  de  registro  que  foi  utilizado  para  selecionar  as  amostras  de

suínos. As amostras estavam acondicionadas em envelopes identificados por duas

numerações e pelo ano e eram provenientes de criatórios dos estados do Rio de

Janeiro e Espirito Santo. Cada envelope continha de um a quinze blocos de parafina

de  órgãos  variados  de  cada  animal  (Figura  9).  Ao  longo  dos  50  anos  foram

observados hiatos na disponibilidade das amostras oriundas da PESAGRO-RIO, em

decorrência  da  utilização  do  acervo  em  pesquisas  anteriores  de  forma  que  a

representação das mesmas não foi uniforme ao longo dos anos.

Foram selecionados para o estudo todos os blocos de tecidos da

PESAGRO-RIO  em  estado  de  conservação  adequado  para  o  experimento

totalizando 143 amostras de suínos que haviam sido submetidos a necrópsia. Para

realização do experimento duas fatias de 5 a 10 mm de espessura foram obtidas de

cada um dos blocos de cada um dos animais sendo agrupadas formando um pool de

órgãos, que então foi identificado e acondicionado em microtubos de 2 mL.
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Figura 9: Blocos de parafina de diferentes órgãos de um mesmo animal selecionados do acervo da
PESAGRO RIO para extração de genoma e análises moleculares de PCV-2 e PCV-3 utilizadas nesse
estudo. Fonte: arquivo pessoal.

Na segunda etapa foram selecionadas amostras de  pulmões, rins,

fígado e linfonodos  oriundas de 35  suínos (Figura 10) submetidos ao abate num

matadouro  localizado  no estado  do  Espírito  Santo,  pertencentes  ao  banco  de

amostras do laboratório de Virologia – UFF. Essas amostras foram extraídas num

estudo prévio (SOUZA et al., 2019) através da técnica de Isotiocianato de guanidina

e sílica proposta por Boom et al. (1999). O DNA recuperado foi agrupado formando

um pool de DNA de órgãos, que foi então identificado por animal e acondicionado

em microtubos de dois mililitros. 
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Figura  10: Lote  de  suínos  clinicamente  saudáveis  aguardando  abate  em  curral  de  espera  do
matadouro. Espírito Santo -2017. Fonte: arquivo pessoal.

4.1.1 PREPARO E DESPARAFINIZAÇÃO DAS AMOSTRAS DE TECIDO PARAFINIZADO

Foram realizados  cortes  histológicos de todos  os  blocos de  cada

animal, formando um pool de órgãos de cada uma deles. Foram obtidos cortes de

cinco a dez milímetros de espessura. O primeiro corte de cada bloco foi descartado e

o segundo acondicionado em microtubo de dois mililitros.

Nesse estudo,  três  ensaios  de desparafinização foram realizados:

tratamento com solventes orgânicos (xilol), desparafinização por aquecimento e uso

de substância desparafinizante  Deparaffinization Solution Qiagen®(GILBERT  et al.,

2007). Para  a  realização  dos  ensaios  foram  utilizadas  amostras  de  tecidos

emblocados de diferentes anos. 

Para a desparafinização, a técnica escolhida foi  o uso da solução

Deparaffinization Solution Qiagen®  com modificações no protocolo do fabricante. As

amostras foram pré-aquecidas a 560C e após a adição de 320 mL da solução de

desparafinização,  foram  agitadas  em  placa  agitadora  até  a  homogeneização  e

posteriormente,  centrifugadas.  Após  a  centrifugação  a  amostra  separada  foi

acondicionada em novo microtubo de dois mililitros. 
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4.1.2 EXTRAÇÃO DO DNA 

A extração do DNA das amostras de tecido emblocado foi realizada

utilizando  o  kit  comercial  QIAMP  DNA  FFPE  Tissue  Kit® com  modificações  no

protocolo sugerido pelo fabricante: aquecimento prévio a 650C das amostras, duas

etapas  de  centrifugação  a  cada  adição  de  reagentes,  aumento  do  tempo  de

tratamento  com  Proteinase  K  de  duas  para  12h  e  duas  etapas  de  eluição  por

amostra. As amostras oriundas de tecidos congelados foram previamente extraídas

pela  técnica  modificada  de  Boom  et  al. (1999),  e  o  DNA obtido  de  cada  tecido

agrupado por animal. Esta etapa foi realizada num estudo prévio do mesmo grupo.

As amostras de DNA obtidas foram avaliadas quanto à sua pureza e

concentração em espectrofotômetro Nanodrop 2000® (ThermoFisher), observando-se

a absorbância a 260 e 280nm, além das relações 260 / 280nm.

4.2 REAÇÃO DE NESTED PCR PARA A DETECÇÃO DO PCV-2 

A  partir  do  DNA  extraído  foi  realizada  a  primeira  reação  de

amplificação  com  os  pares  de  iniciadores  específicos  PCV-2-F  e  PCV-2-R

amplificando um fragmento de 481 pares de bases do gene do capsídeo do PCV-2 e

para a segunda reação de amplificação foram utilizados os iniciadores PCV-2NF e

PCV-2NR amplificando um fragmento interno de 225 pb conforme descrito por Kim

et al. (2001) (Tabela 1). 

Tabela 1: Iniciadores utilizados para as reações de NESTED PCR para PCV-2

INICIADORES SEQUÊNCIA PRODUTO REGIÃO REFERÊNCIA

PCV-2 F CGGATATTGTAGTCCTGGTCG

481 pb

ORF2 

PCV-2

KIM et al., 2001
PCV-2 R ACTGTCAAGGCTACCACAGTCA

PCV-2 NF GATTGTATGGCGGGAGGAGT

225 pb
PCV-2 NR ATTGACGACTTTGTTCCCCC
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As  condições  utilizadas  nas  duas  reações  de  amplificação  foram

94oC por 5 min seguidos de 40 ciclos de 94oC por 30 s., 52oC por 30 s., 72oC por 30

s., e uma extensão final de 72oC por 5 min. As reações foram acompanhadas com

controles conforme descrito no item 4.5.

4.3 REAÇÃO DE NESTED PCR PARA A DETECÇÃO DO PCV-3

A  partir  do  DNA  extraído  foi  realizada  a  primeira  reação  de

amplificação com os pares de iniciadores PCV-3-1F e PCV-3-1R amplificando um

fragmento de 648 pares de bases do gene do capsídeo do PCV-3 (KU et al., 2016) e

para segunda reação de amplificação, um par de iniciadores PVC3 NF e PCV-3NR

foi  utilizado  para  a  amplificação  de  um  fragmento  interno  de  203  pb  conforme

descrito por Cruz et al. (2019) (Tabela 2).

Tabela 2: Iniciadores utilizados para as reações de  NESTED PCR para PCV-3

INICIADORES SEQUÊNCIA PRODUTO REGIÃO REFERÊNCIA

PCV-3-1F TTACTTAGAGAACGGACTTGTAACG 648pb

ORF2

PCV-3

KU et al., 2016

PCV-3-1R AAATGAGACACAGAGCTATATTCAG

PVC3 NF CCATTGAACGGTGGGGTCAT 203pb CRUZ et al.,2019

PCV-3NR TGGACCA CAAACACTTGGCT

As  condições  utilizadas  nas  duas  reações  de  amplificação  foram

94oC por 5 min seguidos de 35 ciclos de 94oC por 30 s., 52oC por 30 s., 72oC por 30

s. e uma extensão final de 72oC por 10 min. As reações foram acompanhadas com

controles conforme descrito no item 4.5.

 

4.4 ELETROFORESE EM GEL DE AGAROSE

Os produtos amplificados foram submetidos à eletroforese em cuba

horizontal em gel de agarose (GIBCO-BRL®) a 1,5% em tampão TBE 0,5X (GIBCO-

BRL®) por 120 minutos a 70 Volts. O peso molecular dos fragmentos amplificados foi
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comparado  com  um  marcador  de  peso  molecular  de  100  pb  disposto  no  gel

juntamente com as amostras e com os controles positivo e negativo, a cada corrida

eletroforética.  A  visualização  das  bandas  foi  realizada  em  luz  ultravioleta,  em

transiluminador, após corá-lo em solução de brometo de etídeo (SAMBROOK et al.,

1989). As imagens foram registradas em sistema de captura de imagem (BioImaging

Systems®) utilizando o programa Labworks 4.0. 

4.5 CONTROLES USADOS NAS REAÇÕES

4.5.1 CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO DAS REAÇÕES DE PCR E NESTED PCR

Como controle positivo para PCV-2 foi usado o DNA extraído de um

tecido emblocado parafinado proveniente de estudo histopatológico de um animal

com infecção por PCV-2, confirmada através de técnicas moleculares, gentilmente

cedido pelo laboratório MICROVET de Viçosa (MG).

Como controle positivo para PCV-3 foram utilizadas quatro amostras

de soros de suínos pertencentes ao banco de amostras da pesquisa da doutoranda

Ana Claudia Menezes Cruz do laboratório de virologia da UFF, positivas para PCV-3

e confirmadas através do sequenciamento  do fragmento  amplificado (dados não

publicados).

Como controle negativo de ambas as reações foi utilizada água Milli-

Q ultrapura acrescida do mesmo mix de reação para as demais amostras.

4.5.2 CONTROLE ENDÓGENO

Como controle  endógeno da reação foi  realizada a  PCR com os

iniciadores AC1/AC2 (HUI et al., 2004), que amplificam um fragmento de 850 pb do

gene  da  beta  actina  suína  seguindo  as  seguintes  condições  de  reação:

desnaturação inicial a 95ºC por 5 min, seguido de 39 ciclos a 95ºC por 45 s., 56ºC

por 45 s. e 72ºC por 45 s. e uma extensão final de 72°C por 5 minutos. Os produtos

amplificados foram submetidos à eletroforese em cuba horizontal em gel de agarose

seguindo a mesma metodologia descrita acima.
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4.6 SEQUENCIAMENTO GENÔMICO E ANÁLISE FILOGENÉTICA

O  sequenciamento  bidirecional  foi  realizado  pela  Myleus

Biotechnology  (Belo  Horizonte,  Brasil)  usando  um  sequenciador  automatizado

ABI3130 (Applied Biosystems, Foster City, CA) com o BigDye v3.1. 

              As sequências de referência representantes dos diferentes tipos de

PCV-2 e PCV-3,  descritas  em diferentes países,  foram obtidas no site  do  NCBI

(National  Center  for  Biotechnology  Information)  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov),

através  dos  seus  números  de  acesso  disponíveis  no  GenBank ou  mediante  a

utilização da ferramenta BLAST (Basic Local Aligment Search Tool). Foram incluídas

somente sequências com dados completos referentes ao ano e local  de origem.

Foram excluídas da lista sequências oriundas de artigos não publicados. 

As sequências nucleotídicas (e aminoacídicas deduzidas a partir das

mesmas) foram alinhadas utilizando o método CLUSTAL W, contido no programa

Bio  Edit ®  7.2.6  (HALL,  1999).  Para a escolha do melhor  modelo evolutivo  para

construção  das  árvores  filogenéticas  foi  utilizado  o  programa  Modeltest  3.7

(POSADA;  CRANDAL,  1998)  que  compara,  de  forma  hierárquica,  diferentes

modelos de substituição de nucleotídeos. 

A taxa de evolução da região parcial de capsídeo e as reconstruções

filogenéticas  foram  realizadas  utilizando-se  o  método  Bayesiano  contido  no

programa  BEAST  v1.7.4  –  Bayesian  Evolutionary  Analysis  Sampling  Trees

(DRUMOND  et  al.,  2012).  A  análise  Bayesiana  foi  realizada  usando  o  relógio

molecular  relaxado  (Uncorrelated  Lognormal  relaxed  clock) (RR)  (FIRTH  et  al.,

2009). As árvores Bayesianas com os Clados de Máxima Credibilidade (Maximun

Clade  Credibility  – MCC) foram selecionadas  usando o  programa TreeAnnotator

(incluído no pacote do BEAST) (DRUMMOND; RAMBAUT, 2018) após um burn in de

25% para assegurar uma convergência estatística. A incerteza estatística nos dados

foi  refletida pelos valores de 95% de maior  densidade de probabilidade (Highest

Probability Density - HPD).

As  árvores  finais  foram visualizadas  e  manipuladas  no  programa

FigTree v.1.4.4. (disponível em http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree/).

http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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             Para  as  análises  de  coalescência  foi  adotado o  processo

estocástico baseado nas cadeias de Markov (MCMC) disponível no pacote BEAST

1.10.4  (SUCHARD  et  al.,  2018).  Foi  adotado  o  modelo  Hasegawa-Kishino-Yano

(HKY)  e  os  resultados  foram  analisados  através  do  programa  TRACER  v1.4

(DRUMMOND;  RAMBAUT,  2018)  do  pacote  BEAST  1.10.4.  Foram  testados

diferentes  modelos  de  relógios  moleculares  (estrito  e  relaxado),  assim  como

diferentes  modelos  de  dinâmica  populacional  (tamanho  populacional  constante,

crescimento populacional exponencial expansivo e logístico e modelo de tamanho

constante coalescente).

4.7 ANÁLISE DE REDE DE HAPLÓTIPOS

Para o cálculo e elaboração das redes de Haplótipos os  datasets

contendo 238 sequências de PCV-2 e 101 sequências de PCV-3 foram convertidos

no programa DnsSP5.10.1 (LIBRADO; ROZAS, 2009) .  Posteriormente o arquivo

com  extensão  RDF  foi  utilizado  para  a  análise  de  median-joinig (MJ)  com  o

programa  NETWORK  4.5.1.6  (BANDELT  et  al.,  1999)  que  adota  o  critério  de

parcimônia.

Nesta  análise  foram  utilizadas  sequências  parciais  do  gene  que

codifica a proteína de capsídeo (225 pb para PCV-2 e 203 pb para PCV-3), sendo

sequências  de  referência  depositadas  no  GenBank e  sequências  obtidas  neste

estudo  (PCV-2  :  211  sequências  de  referência  e  27  sequências  e  PCV-3:  84

sequências  de  referência  e  17  sequências).  As  sequências  de  referência  foram

selecionadas  de  um  banco  de  seqüências  citado  por  Franzo  et  al.,  (2018)

representando todos os continentes e tipos de PCV-2 e PCV-3 de acordo com a

disponibilidade das mesmas.

A seguir, o fluxograma das etapas da metodologia utilizada nesse

estudo (Figura 11).

https://www.hiv.lanl.gov/content/sequence/Mason/matrix/13.html
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           Figura 11: Fluxograma das etapas da metodologia utilizada nesse estudo.
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5  RESULTADOS

5.1 IMPLEMENTAÇÃO DA TÉCNICA DE DESPARAFINIZAÇÃO E EXTRAÇÃO DO

DNA EM TECIDO PARAFINIZADO 

                           Entre os métodos de desparafinização testados o do uso da

substância desparafinizante Deparaffinization Solution Qiagen® (Figura 12) foi o que

apresentou melhor resultado. 

Figura 12: Imagem de microtubos contendo amostras de diferentes tecidos parafinizados acrescidas
de  substância desparafinizante. Na imagem A observa-se a formação de um halo de parafina que
dificulta a recuperação do material sobrenadante e na figura B o halo não se evidencia.

Foi  implementada a técnica de extração do DNA pelo kit comercial

QIAMP  DNA  FFPE  Tissue  Kit®  com  modificações.  Ao  término  da  extração,  a

quantidade e pureza do DNA genômico obtido foram determinadas por densidade

óptica conforme descrito anteriormente.

Foi observada uma concordância de resultados na PCR para o gene

de  Beta-actina  suína  e  na  Nested PCR para  PCV-2 e  PCV-3  nas  amostras  de

tecidos congelados oriundos de 2017 e 2018 onde todas as amostras apresentaram

resultados positivos na PCR para beta-actina suína. Entretanto, o mesmo não foi

observado nas amostras de tecido emblocado oriundos de 1967 a 2016, onde 25
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das 39 amostras positivas para PCV-2 e 8 das 26 amostras positivas para PCV-3

foram negativas para beta-actina suína.

5.2 DETECÇÃO E ANÁLISE FILOGENÉTICA DO PCV-2

5.2.1 DETECÇÃO DO PCV-2 

Um  total  de  39/178  (21,9%)  amostras  de  suínos  apresentou

resultados  positivos  para  PCV-2.  Destas,  9/35  (25%)  foram oriundas  de  tecidos

congelados e 30/143 (20,9%) oriundas de tecidos FFPE. A distribuição de amostras

positivas e testadas pelo PCV-2 nos 51 anos (1967-2018) é mostrada na figura 13. 

Figura 13: Distribuição das amostras positivas e testadas para PCV-2 ao longo de 51 anos (de
1967 a 2018) neste estudo. Em cinza claro as amostras FFPE testadas de 1967 a 2016; em cinza
escuro as amostras positivas de 1967 a 2016; em hachura as amostras congeladas testadas de
2017 a 2018 e em preto sólido as amostras positivas de 2017 a 2018, através da técnica de Nested
PCR.
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5.2.2 CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DO PCV-2

Das 39 amostras positivas para PCV-2, 25 foram sequenciadas e

apresentaram eletroferograma com qualidade suficiente para realização da análise

das  sequências  nucleotídicas  e  aminoacídicas  e  realização  dos  demais  estudos

filogeográficos.

A  partir  da  análise  das  sequências  parciais  de  capsídeo  das

amostras de PCV-2, foi observado que 23 amostras apresentaram a sequência de

nucleotídeos (nt) TCA/AAC/CCC/CTC/ACT/GTG presente na região de ORF2 (AAs

SNPLTV)  sendo classificadas como PCV-2 d (Tabela 3). 

Além das alterações aminoacídicas determinantes na classificação

dos subtipos, substituições em quatro AAs foram encontradas nas amostras desse

estudo, em comparação com as sequências de referência disponíveis no GenBank

(AAs 116, 125,132, 134). A listagem de aminoácidos encontra-se no apndice 5.
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Tabela 3:  Representação das substituições não sinônimas encontradas a partir do
alinhamento das sequências parciais da região que codifica a proteína de capsídeo
do PCV-2. Os pontos indicam a identidade dos aminoácidos com as sequências de
referência.  A  Classificação  dos  tipos  de  PCV-2  em  circulação  nos  estados  do
Espírito Santo e Rio de Janeiro, Brasil, foi realizada segundo Xiao et al. (2015).

Sequências de 
referência Tipos 86 87 88 89 90 91 106 116 121 124 125 131 132 134
KC620521 PCV-2a T N K I S I W R T I L P K K
MF139065 PCV-2a . . . T . I . . . I . . . .
MF150189 PCV-2b S N P R S V W R S I L T K T
MF150183 PCV-2b . . . . . . . . . . . . . .
EU148503 PCV-2c S N P L T V F R T I L T K T
KJ094599 PCV-2c . . . . . . . . . . . . . .
KP698398 PCV-2d S N P L T V W R T I L T K N
FJ426398 PCV-2d . . . . . . . . . I . . . .
KT795287 PCV-2e T N P L S V F R S I L N K N
KT795288 PCV-2e . . . . . . . . . . . . . .

AMOSTRAS
RJ038_BR_1982 PCV-2d S N P L T V .W .R T I .L .T .K N
RJ042_BR_1990 PCV-2d . . . . . . . . . . . . . .
RJ044_BR_1972 PCV-2d . . . . . . . . . . . . . .
RJ031_BR_2008 PCV-2d . . . . . . . . . . . . . .
RJ065_BR_1975 PCV-2d . . . . . . . . . . . . . .
RJ069_BR_1976 PCV-2d . . . . . . . . . . . . . .
RJ105_BR_1970 PCV-2d . . . . . . . . . . . . . .
RJ110_BR_1975 PCV-2d . . . . . . . W . . V . . Y
RJ0113_BR_1975 PCV-2d . . . . . . . . . . . . . .
RJ0116_BR_1971 PCV-2d . . . . . . . . . . . . . .
RJ0124_BR_1971 PCV-2d . . . . . . . . . . . . . Y
RJ0131_BR_1972 PCV-2d . . . . . . . . . . . . . .
RJ0137_BR_1980 PCV-2d . . . . . . . . . . . . N D
RJ0149_BR_1980 PCV-2d . . . . . . . W . . V . . .
RJ0155_BR_1974 PCV-2d . . . . . . . . . . . . . .
RJ059_BR_1978 PCV-2d . . . . . . . . . . . . . .
ESL11_BR_2017 PCV-2d . . . . . . . . . . . . . Y
RJ005_BR_1990 PCV-2d . . . . . . . . . . . . . Y
RJ018_BR_1967 PCV-2d . . . . . . . . . . . . . Y
RJ019_BR_1968 PCV-2d . . . . . . . . . . . . . Y
RJ020_BR_1970 PCV-2d . . . . . . . . . . . . . .
RJ022_BR_2011 PCV-2d . . . . . . . . . . . . . .
RJ030_BR_2011 PCV-2d . . . . . . . . . . . . . .
RJ033_BR_1981 ND* . . . P . . . . . . . . . Y
RJ071_BR_1974 ND* P . . . . . . . . . . . . Y

 *ND: não determinado; a listagem com os aminoácidos e suas respectivas siglas 
está no Apêndice 5.
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5.2.3  ESTUDO  PRELIMINAR  DE  COALESCÊNCIA  E  ANÁLISE  FILOGEOGRÁFICA  DAS

AMOSTRAS DE PCV-2 OBTIDAS NOS ANOS DE 1967 A 2018

Para a análise filogeográfica, foram obtidas do GenBank sequências

de genoma completo de capsídeo de PCV-2 que possuíam informação da data de

coleta e do local de origem. Regiões super-representadas foram retiradas do dataset

para evitar um viés na estimativa da localização do ancestral (Apêndice 2). 

O tempo até o ancestral comum mais recente (tMRCA) e a taxa de

mutação foram estimados a partir das sequências parciais da região de capsídeo

obtidas neste estudo. A taxa de mutação para a referida região foi de 1,93 x 10-4 com

intervalo HPD 95% de 2,87 x10-5 – 3,73 x 10-3.

As  sequências  de  PCV-2  desse  estudo  formaram  um  clado

monofilético, tendo seu ancestral comum remontando ao ano de 1730 (HPD 1,00).

Setenta anos após a sua introdução foi observada a divisão em dois grandes clados.

O primeiro clado foi  constituído por  sequências de referência classificadas como

PCV-2a e PCV-2b. No segundo clado foram representados os demais genótipos de

PCV-2, incluindo PCV-2c, PCV-2d, PCV-2e, PCV-2f, PCV-2g e PCV-2h. Este clado,

apresntou alto suporte e abrangeu todas as amostras deste estudo,  incluindo as

amostras  RJ  033  e  RJ  071,  que  não  foram  classificadas  pelas  substituições

aminoacídicas. As sequências desse estudo se agruparam com outras sequências

de referência provenientes da China, Korea, Estados Unidos, Japão e Brasil, todas

previamente genotipadas como PCV-2d (Figura 14).

 Com base nas sequências desse estudo, o início de circulação do

genótipo 2d foi  inferido em 1920 (HPD 0,98). Importante observar que os baixos

valores  de  probabilidade  posterior  encontrados  em  vários  ramos  impediram  a

realização de inferências mais detalhadas. Em relação à distribuição geográfica, não

foi observado o agrupamento das sequências por país ou continente.

As sequências obtidas nesse estudo foram depositadas no GenBank

sob os sequintes números de acesso:MN625256-MN695280.
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5.2.4 ANÁLISE DE REDE DE HAPLÓTIPOS DE PCV-2

Compuseram  o  dataset:  25 sequências  deste  estudo  e  213

sequências de referência obtidas no  GenBank.  As 238 sequências utilizadas para

gerar  a  rede  de  Haplótipos  formaram  100  haplótipos  tendo  sido  observada  a

formação de seis agrupamentos (Clusters),  sendo que o número de substituições

entre os mesmos variou de seis (entre os clusters 2 e 3 e entre os clusters 4 e 5) até

35 entre os clusters 5 e 6. A diversidade haplotípica do PCV-2 foi igual a 0,91 o que

revela uma taxa mutacional elevada compatível com a topologia encontrada na rede

de haplótipos demonstrada a seguir (Figura 15).

No agrupamento “1”, os sete haplótipos ficaram separados por nove

substituições havendo compartilhamento de haplótipos do Japão, Taiwan, Portugal,

Estados Unidos e Brasil. Apenas um vetor médio foi observado entre os haplótipos.

Todas as amostras e sequências de referência que formaram este agrupamento

foram anteriormente classificadas como PCV-2a.

No  agrupamento  “2”  foram  observados  20  haplótipos  separados

entre si por seis substituições e três vetores médios. Amostras do Brasil, México,

Alemanha, Japão, Estados Unidos, Suécia, Coréia do Sul e China compartilharam o

mesmo haplótipo.  Todas as amostras e sequências de referência formaram este

agrupamento foram anteriormente classificadas como PCV-2a.

Dez  haplótiplos  se  agruparam  em  um  cluster (“3”)  que  incluiu

amostras do Japão, Taiwan, Coréia do Sul e China sendo observados três vetores

médios.  O  haplótipo  ancestral  deste  agrupamento  (37)  parece  ter  originado  os

demais,  que se separaram por  substituições que variaram de 1 a 16.  Todas as

amostras  e  sequências  de  referência  que  formaram  este  agrupamento  foram

anteriormente classificadas como PCV-2a.

Os  agrupamentos  “4”  e  “5”  foram  os  que  apresentaram  maiores

números de haplótipos compartilhados. Foram observados 33 haplótipos no cluster

“4” (separados por até 12 substituições). As amostras e sequências de referência

que formaram este agrupamento foram anteriormente classificadas como descrito a
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seguir: quatro sequências de referência PCV-2h originários da Tailândia e do Vietnã;

quatro sequências de referência PCV-2f originários da China; duas sequências de

referência  PCV-2g  originários  da  China  e  demais  amostras  e  sequências  de

referência (incluindo as desse estudo) PCV-2d oriundas do Brasil, Alemanha, Japão,

Estados Unidos, Suécia, Coréia do Sul, China, Tailândia e Inglaterra.

Foram observados 29 haplótipos no agrupamento “5” (separados por

até oito substituições). Em relação aos genótipos todas as amostras e sequências

de  referência  do cluster “5”  foram  anteriormente  classificadas  como  PCV-2b  e

originários dos seguintes países: Itália, Eslováquia, Suécia, China, Coréia do Sul,

Brasil, México, Estados Unidos, Inglaterra, Tailândia e Taiwan.

O Cluster apontado na figura como número “6”se distanciou do cinco

pelo maior número de substituições (35) e foi o que apresentou o menor número de

representantes haplotípicos (1), demonstrando que este pode ser um genótipo mais

raro com relação aos demais sendo formado por  duas sequências de referência

oriundas dos Estados Unidos classificados como PCV-2e.

Pela configuração da Rede de haplótipos foi possível observar que:

três agrupamentos (“1”, “2” e “3”) congregaram todas as sequências previamente

classificadas  como  PCV-2a;  um  agrupamento  (“4”)  congregou  as  sequências

previamente classificadas como PCV-2d, PCV-2f, PCV-2g e PCV-2h. As amostras

sequenciadas neste estudo incluídas no  cluster “4”, sendo todas representando o

Brasil,  se  agruparam com as amostras  dos seguintes  países:  Alemanha,  Japão,

Estados Unidos, Suécia, Coréia do Sul, China, Tailândia e Inglaterra. As sequências

previamente classificadas como PCV-2b se agruparam no cluster ”5”. 
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Figura 15: Rede de haplótipos Median-Joining para PCV-2.Círculos correspondem aos haplótipos e
seu tamanho ao número de sequências. Números próximos às linhas correspondem aos números de
transições e transversões entre os haplótipos. Números 1, 2 e 3 correspondem ao genótipo PCV-2 a;
número 4 corresponde aos genótipos PCV-2d, g, h e f; número 5 corresponde ao genótipo PCV-2b e
número 6 corresponde ao genótipo PCV-2e.



66

5.3 DETECÇÃO E ANÁLISE FILOGENÉTICA DO PCV-3 

5.3.1 DETECÇÃO DO PCV-3 

                             Um total de 26/178 amostras (14,6%) apresentou resultados positivos

para PCV-3: 14/35 (40%) de tecidos congelados e 12/143 (8,4%) tecidos de FFPE. A

distribuição de amostras testadas pelo PCV-3 nos 51 anos é mostrada na figura 16.

O PCV-3 foi detectado na amostra de 1967, a mais antiga do mundo até o momento.

Figura 16: Distribuição das amostras positivas e testadas para PCV-3 ao longo de 51 anos (de
1967 a 2018). Em cinza claro as amostras FFPE testadas de 1967 a 2016; em cinza escuro as
amostras positivas de 1967 a 2016; em hachura as amostras congeladas testadas de 2017 a 2018 e
em preto sólido as amostras positivas de 2017 a 2018, através da técnica de Nested PCR.

5.3.2 CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE PCV-3

                            Das amostras positivas, 17 foram sequenciadas e apresentaram

eletroferograma com qualidade suficiente para realização da análise das sequências

e filogenia. A partir da avaliação das sequências obtidas dos produtos da primeira

reação de amplificação (648 pb), foi possível identificar os tipos de PCV-3 através da

análise  dos  aminoácidos  (aa)  24,  27,  77  e  150  (FUX  et  al.,  2018)  em  quatro

amostras: ES6P/2017, ES8L/2017, ES8P/2017, ES33L/2018 (Tabela 4). Ambos os
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tipos PCV-3a e PCV-3b foram detectados nos anos de 2017 e 2018. As sequências

obtidas a partir dos produtos de Nested PCR (203 pb) não permitiram a classificação

por tipos de PCV-3 por não apresentarem o tamanho suficiente para identificação de

substituições dos referridos aa. Outras substituições foram encontradas em 11 aas

nas  sequências  deste  estudo  em comparação  com as  sequências  de referência

disponíveis no  GenBank. Estas substituições foram nos seguintes aas 3,104, 114,

131, 132, 134, 137, 161, 168, 183 e 214 (Tabela 4). A listagem com as siglas dos

aminoácidos  encontra-se  no  apêndice  5.  A  análise  de  sequências  nucleotídicas

parciais de ORF2 mostrou que as sequências deste estudo compartilham de 96,5%

a 100% de identidade com sequências de referência obtidas no GenBank.

Tabela 4: Representação das substituições não sinônimas encontradas a partir do alinhamento das
sequências parciais da região que codifica a proteína de capsídeo dos PCV-3. A Classificação dos
tipos de PCV-3 em circulação nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, Brasil, foi realizada
segundo Fux et al., (2018).

Tipo 3 24 27 77 104 114 131 132 134 137 150 161 168 183 214
KY354061 PCV 3a H V K S F A T R V S I Q R G L
MK117056 PCV 3a . A . . Y . . . . . . . . . .
MK060073 PCV 3a - A R G Y . . . . . . . . . -
MK060075 PCV 3a - - - . . . . . . . L . . . -
MK117052 PCV 3b . . . . . . . . . . . . . . .
ES6P/2017 PCV 3a . . . . . . . . . . . . . . .
ES8L/2017 PCV 3a P . . . . . . . . . . . . . F
ES8P/2017 PCV 3a - . . . . . . . . . . . . . .
ES33L/2018 PCV 3b - A R . Y . . . . . . . . . -
ES7L/2017 NA - - - - - - . . . . . . . R -
ES19L/2017 NA - - - - - - . . . . . . . - -
ES12L/2017 NA - - - - - - . . . . . . . - -
ES7P/2017 NA - - - - - F . . . . . . . - -
RJ60/1976 NA - - - - - - I C G . . . . - -
RJ16/1969 NA - - - - - - . . . . . . . - -
RJ15/1969 NA - - - - - - . . . . . . . - -
RJ31/2008 NA - - - - - - . . . . . . . - -
RJ32/2013 NA - - - - - - . . . . . . . - -
RJ63/1976 NA - - - - - - . C . F . . K - -
RJ22/2011 NA - - - - - - . . . F . K . - -
RJ30/2011 NA - - - - - - . . . . . . . - -
RJ10/1967 NA - - - - - - . . . . . . . - -

   NA* não aplicável; a listagem com os aminoácidos e suas respectivas siglas está no Apêndice 5

5.3.3  ESTUDO  PRELIMINAR  DE  COALESCÊNCIA  E  ANÁLISE  FILOGEOGRÁFICA  DAS

AMOSTRAS DE PCV-3 OBTIDAS NOS ANOS DE 1967 A 2018

Para a análise filogeográfica, foram obtidas do GenBank sequências

de genoma completo e capsídeo de PCV-3 que possuíam informação da data de
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coleta  e  do  local  de  origem.  Regiões  super-representadas  foram  retiradas  do

dataset para evitar um viés na estimativa da localização do ancestral (Apêndice 3).

O tempo até o ancestral comum mais recente (tMRCA) e a taxa de

mutação foram estimados a partir das sequências parciais da região de capsídeo

obtidas neste estudo. A taxa de mutação para referida região foi de 1.60 x 10-3 com

intervalo HPD 95% de 1.0 x10-8 – 4.3 x 10-1.

As  sequências  de  PCV-3  desse  estudo  formaram  um  clado

monofilético, tendo seu ancestral comum remontando ao ano de 1790. Após a sua

introdução foi observada a divisão em dois grandes clados. Entretanto, somente o

ancestral comum apresentou valores de probabilidade posterior suficientes para a

realização  de  qualquer  inferência  (Figura  17).  As  amostras  desse  estudo  se

distribuíram ao longo dos dois clados, sem que fosse observado agrupamento por

país ou tipo de PCV-3.

As sequências obtidas nesse estudo foram depositadas no GenBank

sob os sequintes números de acesso: MN651451- MN651467.
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5.3.4 ANÁLISE DE REDE DE HAPLÓTIPOS DE PCV-3



71

Das 101 sequências geradas no dataset (composto por 17 amostras

e  84  sequências  de  referência)  foram encontrados  17  haplótipos  (Figura  18).  A

análise  do  fragmento  (distribuição  em  estrela)  sugere  dispersão  recente.  A

diversidade haplotípica do PCV-3 foi igual a 0,48 tendo sido considerada baixa. O

haplótipo 1 (com 72 das 101 sequências) foi o mais central. O número de mutações

variou de 1 a 4 sempre com relação ao haplótipo mais central (1) sendo observado

que as maiores distâncias foram notadas para os haplótipos 15 e 16 compostos de

duas amostras de 1976.

                  Os haplótipos 15 e 16 foram constituídos por uma única sequência

cada e apresentaram, respectivamente, 3 e 4 mutações em relação ao haplótipo

central.  O haplótipo 15 constituído por uma amostra originária do Brasil,  RJ,  em

1969 (RJ60) e o haplótipo 16, formado por outra amostra brasileira de1970 (RJ63).

O haplótipo “13” (MK060075), também formado por um protótipo brasileiro de 2007 e

apresentou 3 mutações relação ao haplótipo central. O haplótipo “17”, formado por

uma  amostra  de  2011  do  Rio  de  Janeiro,  apresentou  3  mutações  relação  ao

haplótipo  central.  Os  haplótipos  “2”  (MH683051),  “4”(KY996344),  “9”(KX778720),

“6”(KX898030),  “11”(MG014363),  “12”(MK060079)  e  “14”(MG650176)  foram

formados por um protótipo e apresentaram uma única mutação relação ao haplótipo

central cada. No haplótipo “7”, formado por cinco amostras brasileiras (ES8L 2017;

ES8P  2017;  RJ16  1970;  RJ32  2013;  RJ10  1967)  e  um  protótipo  da  China

(KY354061), houve somente uma mutação relação ao haplótipo central. O haplótipo

“8”  foi  constituído  por  2  sequências  de  referência (MG934320;  MG014372)  e

apresentou só uma mutação em relação ao haplótipo central. No haplótipo “3” houve

uma mutação em relação ao haplótipo central sendo constituído por 8 sequências de

referência.  E o haplótipo “1”,  representado por  63  sequências de referência e 9

amostras, foi o original, sem mutações. 

              As amostras desse estudo se agruparam nos seguintes haplótipos: “1”–9

amostras e 63  sequências de referência dos países:  EUA, China, Brasil,  Coréia,

Colômbia,  Espanha,  Japão,  Inglaterra  e  Dinamarca;  “7”-  5  amostras  e  uma

sequência de referência da China; “15”- 1 amostra; “16”- 1 amostra; “17”-1 amostra.
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Figura 18: Rede de haplótipos Median-Joining para PCV-3. Círculos correspondem aos haplótipos e
seu tamanho ao número de sequências. Números próximos às linhas correspondem aos números de
transições  e  transversões  entre  os  haplótipos.  A  distribuição  dos  haplótipos  por  localidade  esta
apresentada no apêndice 4
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6 DISCUSSÃO

          Um dos grandes desafios desse estudo foi a utilização de amostras

de  tecido  emblocado  de  suínos  armazenadas por  até  50  anos  no  diagnóstico

molecular  e  caracterização  de  PCV-2  e  PCV-3.  Este  estudo  colabora  para  o

conhecimento da presença e circulação do PCV-2 e PCV-3 nos estados do Rio de

Janeiro e Espírito Santo.  Um grande número de espécimes clínicos é mantido em

coleções em todo o mundo e as informações genéticas que esse tipo de material

pode conter são extremamente importantes para investigações relacionadas à saúde

humana  e  animal  (GILBERT  et  al., 2007).  A  recuperação  do  DNA  de  tecidos

formolizados e emblocados em parafina associada ao desenvolvimento de novas

técnicas  de  PCR  expandiu  as  possibilidades  de  diagnóstico  em  amostras  de

coleções arquivadas (OPEL et al., 2011). 

 O  acesso  ao  acervo do  laboratório  de  Anatomia  Patológica  da

PESAGRO-RIO, foi de extrema importância porque permitiu o estudo de amostras

armazenadas desde 1967 até 2017, permintindo a caracterização da amostra mais

antiga do mundo para PCV-3 e a segunda mais antiga do mundo para PCV-2. 

                             A PESAGRO-RIO foi o primeiro laboratório especializado em

diagnósticos para medicina veterinária a atender aos Estados do Rio de Janeiro e

Espírito Santo. Durante as décadas de 70 e 80 foi  o laboratório de referência e

atendia a todos os médicos veterinários atuantes em clínica de grandes animais. As

amostras  com  demanda  para  diagnóstico  histopatológico  eram  recebidas  pelo

laboratório após o tratamento inicial nas fazendas onde eram coletadas. Não havia

um  procedimento  padrão  para  esse  tratamento  prévio  sendo  as  amostras

geralmente  formolizadas  nas  fazendas  de  origem  e  então  encaminhadas  ao

laboratório. A casuística do laboratório era muito maior do que é atualmente porque

ainda  não  existiam  os  inúmeros  laboratórios  particulares,  universidades  e

instituições de pesquisa atuais. O acervo encontra-se muito bem organizado e em

excelente estado de conservação. Não é comum encontrar amostras tão antigas em

excelente estado de conservação em medicina veterinária no Brasil. Considerando
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tudo isso, as amostras utilizadas nesse estudo se tornam ainda mais importantes. A

partir delas, foi possível obter informações relevantes no estudo da circovirose. 

A  fixação  de  tecidos  com formol  a  10% é  um método  prático  e

eficiente  para  a  preservação  de  tecidos,  sendo  assim  um  método  largamente

utilizado  em  anatomia  patológica.  Porém,  esse  tipo  de  fixação  resulta  no

enovelamento de proteínas nucleares e na fragmentação do DNA (MESQUITA et al.,

2001).  Por  essa razão um dos principais  problemas é a obtenção de resultados

falsos negativos por conta da degradação do ácido nucléicos alvo e/ou presença de

substâncias que poderiam inibir a reação como hematina e o cálcio (OPEL  et al.,

2011). Além disso, o uso de formol não tamponado como solução de fixação pode

resultar  em  pH  extremamente  baixo  aumentando  a  fragmentação  do  material

genético (GILBERT et al., 2007).

                 Um dos grandes desafios desse estudo foi a padronização das

técnicas de desparafinização, digestão e extração das amostras de origem de tecido

emblocado.  Os ensaios de tratamento com solventes orgânicos e por aquecimento

apresentaram mais etapas e ao término dos protocolos parte do tecido fragmentado

permaneceu ligado à parafina residual, sendo descartado. Além disso, permaneciam

resíduos de xileno que interferiam na ação da proteinase K. Nesses casos, após a

extração, a quantidade de DNA recuperado foi inferior ao obtido com a utilização da

solução comercial para desparafinização. Os ensaios baseados na desparafinização

com  o  uso  de  solução  comercial  seguida  de  extração  de  DNA  (kit  comercial)

resultaram em material com quantidade e pureza satisfatórias para amplificação do

DNA pela técnica da PCR.

A otimização dos protocolos de extração possibilitou a obtenção de

DNA de qualidade suficiente para realizar a PCR. Apesar do desafio técnico que

representou a padronização para  obtenção de DNA viável  a  partir  dos  referidos

blocos, a informação proveniente deles justifica seu uso em estudos retrospectivos. 

                         Foi possível recuperar genoma viral a partir tecido emblocado antigo

e tecido congelado. Nesse estudo obtivemos sequências de PCV-2 do ano 1967. 

Ainda neste contexto,  a  escolha da técnica de  Nested PCR com

fragmentos menores como alvo, mostrou-se adequada e permitiu a amplificação de

um  maior  número  de  amostras,  uma  vez  que  é  esperada  a  fragmentação  e
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enovelamento do DNA obtido de tecidos emblocados. Essa metodologia já existia

para PCV-2 (KIM et al., 2001) e foi implementada pelo nosso grupo para a detecção

de PCV-3 (CRUZ, 2019).

                             Nesse estudo, um total de 39/178 (21,9%) amostras de suínos

apresentou resultados positivos para PCV-2. Destas, 9/35 (25%) foram oriundas de

tecidos  congelados  e  30/143  (20,9%)  oriundas  de  tecidos  FFPE  e  o  PCV-2  foi

detectado  em  amostras  de  1967,  que  constituíam  as  amostras  mais  antigas

disponíveis no acervo da PESAGRO-RIO. As amostras oriundas de tecidos FFPE

foram obtidas de animais que vieram a óbito e foram submetidos à necrópsia para

fins de diagnóstico na PESAGRO-RIO. Por outro lado, as amostras frescas foram

obtidas de animais abatidos, considerados aptos para o consumo humano, portanto,

animais que não apresentavam alterações dignas de nota, tanto no exame ante-

mortem, como na inspeção de suas carcaças. Das amostras positivas, três foram

oriundas  da  década  de  60  (1967,1968,  e  1969) e,  de  acordo  com  a  literatura

disponível, entre as amostras antigas como as do acervo da PESAGRO-RIO, essas

foram as sequências com os maiores fragmentos depositados e entre elas está a

segunda amostra positiva mais antiga do mundo e a mais antiga das Américas. O

relato mais antigo das Américas até então era de Ramirez-Mendoza  et al.,  (2006)

que estudando tecidos FFPE, relataram a ocorrência de PCV-2 no México desde

1973. A detecção de PCV-2 em tecidos arquivados em 1978 por qPCR e nested

PCR mostra a presença deste agente viral em suínos antes de seu primeiro registro

no Brasil, que ocorreu em 2000. Esse resultado indica que a evolução do PCV-2 no

Brasil pode ter ocorrido muito anteriormente (SILVA  et al., 2011) e a detecção do

PCV-2 nas amostras da década de 60 corrobora tal hipótese. Concorda também,

com  estudos  retrospectivos  que  sugerem  que  o  PCV-2  possivelmente  causou

episódios isolados de doença sistêmica desde 1962, muito antes da epidemia que

gerou tantos danos a partir dos anos 90 (JACOBSEN et al., 2009). 

                          

                            Apesar dos grandes esforços para classificar PCV-2 em genótipos

reconhecidos, ano após ano, surgem novas propostas de classificação (FRANZO,

SEGALÉS, 2018). Na classificação proposta por Xiau et al., em 2015, a presença da

sequência de nucleotídeos (nt) TCA/AAC/CCC/CTC/ACT/GTG na região de ORF2
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(AAs SNPLTV) caracterizaria uma amostra como PCV-2d. Usando esse critério, a

grande  maioria  das  amostras  desse  estudo  se  classificaria  como PCV-2d.  Além

disso, o clado no qual as amostras deste estudo ficaram agrupadas apresentou alto

suporte, corroborando esta classificação. Também na Network, as amostras ficaram

agrupadas com as seqüências de referência  classificadas como PCV-2 d. 

Contudo,  é  importante  considerar  que  os  novos  critérios  de

classificação do PCV-2 propostos por Franzo e Segalés (2018), tratam de região de

capsídeo  completa.  Para  confirmar  a  classificação  em  genótipos  das  amostras

desse estudo seria necessário realizar o sequenciamento do genoma completo ou

da  região  do  capsídeo  completa.  Duas  circunstâncias  foram  impeditivas  para

realização  tais  sequenciamentos.  A  primeira  diz  respeito  à  origem  e  tempo  de

armazenamento  dos blocos de tecido parafinado que tem como consequência  a

enorme  fragmentação  do  DNA.  A  segunda  está  relacionada  à  infraestrutura  do

laboratório  de  Virologia  da  UFF  que  hoje  não  dispõe  de  um  sequenciador  em

funcionamento. O sequenciamento da região de capsídeo no estudo foi  parcial  e

financiado com recursos próprios dos autores. 

          Duas  grandes  modificações  na  prevalência  dos  genótipos  foram

observadas ao longo da evolução do PCV-2. A primeira ocorreu com a mudança do

PCV-2a (primeiro a ser descrito) para 2b e a seguinte do PCV-2b para PCV-2d,

anteriormente  relacionada  ao  uso  maciço  da  vacinação.  Das  amostras  positivas

deste estudo, 23 datam de período anterior à introdução das vacinas no Brasil (a

partir de 2007) e o início de circulação do genótipo 2d foi inferido em 1920. Portanto,

a hipótese sobre a pressão vacinal não se justifica. Esse resultado concorda com

Tsai et al. (2019), onde o PCV-2d foi detectado em Taiwan nos anos 2000, 2001 e

2002, antes, portanto, da introdução da vacina PCV-2.

As  taxas  de  mutação  encontradas  nesse  estudo  com  base  na

sequência parcial de capsídeo foram bastante próximas às obtidas por Franzo et al.

(2016),  baseadas  em  sequências  completas  de  capsídeos  (6.22  x  10 -4)  e,  as

sequências desse estudo apesar do pequeno tamanho do fragmento, representam

as mais antigas já depositadas no  GenBank.A presença de um ancestral comum

proposto em 1730 foi anterior à descrita por Franzo et al., (2016) que a partir de um

dataset de  amostras  mais  recentes  estimou  a  origem  do  PCV-2  em  1800.  Foi
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também observada uma maior dispersão a partir de 1990 provavelmente relacionada

com a intensificação do comércio internacional de suínos. 

                                      A elevada diversidade haplotípica de PCV-2 está relacionada a

uma  elevada  taxa  mutacional  desse  agente,  já  descrito  por  diversos  autores

(SEGALÉS et al., 2013, GRAU-ROMA et al., 2011, FRANZO et al., 2016) e isso foi

evidenciado  neste  estudo  pela  filogeografia,  mesmo  levando  em  conta  que  as

sequências obtidas foram parciais da região de capsídeo.  Por ser um vírus com

grande potencial de mutação, investimentos em pesquisa, diagnóstico e prevalência,

além de novas vacinas comerciais, se fazem ainda mais necessários.

                       O conhecimento sobre o PCV-3 ainda está em construção uma vez

que a detecção inicial desse vírus data de 2016 (PHAN et al., 2016).  O PCV-3 foi

detectado  em  amostras  de  1967,  que  constituíam  as  amostras  mais  antigas

disponíveis no acervo da PESAGRO-RIO. A detecção retrospectiva de PCV-3 no

Brasil em 1967 (estudo presente), na Suécia em 1993 (YE et al., 2018), na China em

1996 (SUN et al., 2018), na Espanha 1996 (KLAUMANN et al., 2018a); confirma que

esse  vírus  circulou  em  populações  suínas  décadas  antes  dos  relatos  iniciais,

associados ou não à manifestação clínica. 

Existe  a  possibilidade  de  que  as  doenças  associadas  ao  PCV-3

tenham a mesma evolução e impacto na criação de suínos que o PCV-2 (ARRUDA

et  al,  2019)  onde  a  apresentação  subclínica  tem  grande  responsabilidade  na

manutenção da cadeia epidemiológica. Neste estudo, 8,3% das amostras de FFPE

(obtidas de animais doentes) e 40% das amostras de tecidos congelados oriundos

de  animais  assintomáticos  foram positivas  para  PCV-3.  As  informações  sobre  a

patogenicidade  desse  novo  agente  disponíveis  em  literatura  são  discordantes:

enquanto alguns estudos também confirmaram a maior circulação do agente em

animais clinicamente saudáveis (SARAIVA et al, 2018; STADEJEK et al., 2017; YE

et al.,  2018; ZHENG  et al.,  2017),  propondo uma baixa patogenicidade do vírus,

outros  autores  (WEN  et  al.,  2018;  ARRUDA  et  al.,  2019)  descreveram  uma

associação entre a presença de PCV-3 e variados sinais clínicos da doença. Nesse

contexto, fica a dúvida se o PCV-3 se comportaria como o PCV-2 na ausência de

outros fatores ou coinfecções. 
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A identificação de genótipos de PCV-3 combinada com a análise de

aminoácidos foi relatada por Fux et al. (2018), e Fu et al. (2018). Fux et al. (2018),

definiram a classificação de PCV-3 em 2 grupos (a e b) com os subgrupos a1, a2;

b1, b2. Para apoiar a definição destes dois grupos principais e subgrupos adicionais,

as ORFs de PCV-3 foram alinhadas e os códons marcadores específicos do grupo

identificados.  Com  base  nisso,  as  sequências  aqui  encontradas  pertencem  aos

genótipos PCV-3a e PCV-3b. Também Fu et al. (2018), propuseram que mutações

nos  aas  24  e  27  da  proteína  Cap  poderiam  ser  potenciais  marcadores  para

diferentes  genótipos  de  PCV-3  classificando-os  em  a,  b,  e  c.  Segundo  sua

classificação, todas as nossas amostras seriam do genótipo PCV3-a.

Embora  a  análise  filogenética  seja  amplamente  utilizada  para

investigar a evolução do PCV-3, há um grande número de diferentes métodos de

inferência  e  uma  falta  de  uniformidade  no  uso  desses  métodos  por  diferentes

estudos (LI  et  al.,  2018).  Os resultados mostram que o nível  de  divergência  do

capsídeo foi maior que o do genoma completo nos estudos realizados por Ku et al.

(2017). Portanto, segundo esses autores, árvores filogenéticas mais precisas para

identificação  de  genótipos  de  PCV-3  devem ser  construídas  usando  sequências

completas.

                            A presença de pelo menos dois genótipos diferentes do PCV-3 em

associação com a topologia encontrada na análise filogeográfica pode sugerir mais

de um evento de introdução do PCV-3 no Brasil, o que também foi anteriormente

proposto por  Saraiva  et  al. (2018).  Essas introduções podem ocorrer  através do

comércio  de  animais  ou  da  circulação  de  suínos  em reservatórios  com suídeos

selvagens (javalis) (YUZHAKOV et al., 2018).

                       As taxas de mutação de PCV-3 das sequências parciais da região do

gene do capsídeo obtidas foram bastante próximas às obtidas por Li  et al. (2018).

Estas últimas foram baseadas em sequências completas de capsídeos (1.69 x 10-3). 

                Neste estudo várias probabilidades posteriores obtidas foram

baixas.  Uma  explicação  para  esse  fato  foi  dada  por  Franzo  et  al.  (2019),  que

também encontraram valores semelhantes. Tal incerteza ocorre pelo grande período

de  tempo  entre  o  tMRCA  estimado  e  as  sequências  disponíveis  mais  antigas.

Ramos  longos  e  a  falta  de  dados  históricos  dificultam  a  inferência  da  história
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espacial  de  linhagens  virais  mais  antigas  (FRANZO  et  al.,  2019).  Análises

filogenéticas das sequências parciais da região do capsídeo de PCV-3 obtidas ao

longo deste estudo demonstraram uma alta identidade nucleotídica entre elas e as

sequências  já  conhecidas  de  PCV-3.  No  estudo  realizado  por  Klaumann  et  al.

(2018b),  com  sequências  parciais  da  região  do  capsídeo  de  PCV-3,  todas  as

sequências  obtidas  eram  muito  próximas  filogeneticamente  e  a  identidade  de

nucleotídeos  entre  elas  era  muito  alta  (>  99  por  cento),  indicando  a  baixa

variabilidade encontrada até agora com o PCV-3 em comparação com o PCV-2. 

                  O  presente  estudo  corrobora  os  dos  autores  acima,  onde  a

diversidade haplotípica do PCV-2 foi igual a 0,91 demonstrando uma elevada taxa

mutacional. Já para PCV-3 foi encontrada uma baixa diversidade haplotipica (0,48).

Esses resultados coincidem com a topologia observada nas redes de haplótipos

obtidas para os dois vírus. O maior número de vetores médios encontrado na rede

de haplótipos de PCV-2 (25) comparado ao encontrado na rede do PCV-3 (2), indica

a maior diversificação do PCV-2 em relação ao PCV-3.

                    Na rede de haplótipos do PCV-3 é possível verificar uma distribuição

em formato de estrela, indicando uma diversificação mais recente comparativamente

ao PCV-2, que apresentou uma distribuição mais ampla entre os haplótipos. Outro

fato  relevante  é  que  a  taxa  mutacional  do  PCV-2  foi  superior  ao  do  PCV-3,

comprovada  pelo  número  de  substituições  e  agrupamentos  encontrados.  Esses

resultados corroboram os encontrados por Franzo  et al. (2019), que descreveram

uma origem de PCV-3 anciente e uma introdução progressiva em diversos países. 

           Apesar do significado clínico e as possíveis implicações econômicas

do PCV-3 não estarem esclarecidas, fica evidente que o vírus está mundialmente

distribuido, que apresenta um comportamento diferente do PCV-2 tanto relacionado

à sua evolução, quanto à dispersão.  As informações geradas neste estudo podem

nortear novos estudos para esclarecer as rotas de entrada e disseminação dos PCV-

2 e PCV-3 no Brasil e contribuir para a avaliação da relevância real do PCV-3 para a

indústria suína e, possivelmente, para o planejamento de estratégias de controle

eficazes.
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7  CONCLUSÃO 

A  partir  da  técnica  de  extração  de  DNA  em  tecido  emblocado

padronizada,  foi  possível  recuperar  e  detectar  o  genoma  de  PCV-2  e  PCV-3,

viabilizando seu uso para futuros estudos retrospectivos.

                            Foi realizada a caracterização molecular de PCV-2 e PCV-3 em

amostras provenientes de 178 animais obtidas num período de 51 anos (1967 a

2018). 

                            A amostra de PCV-2 positiva do ano de 1967 representou a

segunda descrição mais antiga do mundo. A amostra de PCV-3 positiva do ano de

1967 representou a descrição mais antiga do mundo, até o momento.

                            As sequências de PCV-2 e PCV-3 desse estudo são as mais

antigas depositadas no GenBank.

                            Esse resultado indica que a evolução do PCV-2 e do PCV-3 no

Brasil pode ter ocorrido desde então. 

                                As amostras de PCV-2 foram genotipadas como PCV-2d.

                             A análise genômica e filogenética indicou a alta variabilidade do

PCV-2 bem como sua alta taxa de mutação. Evidenciou também que a composição

genética das cepas de PCV-3 é altamente semelhante entre si. 

A  análise  da rede de haplótipos  evidenciou  uma alta  diversidade

para PCV-2 e uma baixa diversidade para PCV-3.

Ambos, PCV-2 e PCV-3, circulam no Brasil desde 1967.
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8 PERSPECTIVAS

       Realizar o sequenciamento do genoma completo de PCV-2 e PCV-3

nas amostras positivas das décadas de 60 e 70 para trazer maiores informações

sobre a evolução desses agentes na população de suínos no Brasil.

Realizar estudos retrospectivos a partir de acervos semelhantes em

outros estados do Brasil.
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11 APÊNDICES

11.1  APÊNDICE  1  -  SEQUÊNCIAS  PARCIAIS  OU  COMPLETAS  DE  PCV-2

PERTENCENTES AO BANCO DE DADOS GenBank UTILIZADAS NAS ANÁLISES

FILOGEOGRÁFICAS NESSE ESTUDO.

SEQUÊNCIA CONTINENTE PAÍS ANO tipo
EU148503 EUROPA DK 1987
EU148504 EUROPA DK 1987
EU148505 EUROPA DK 1990
EU386606 ASIA SE 1993 2a
MF278778 ASIA CH 1999 2f
MF278777 ASIA CH 1999 2f
JQ866920 ASIA TH 2001 2b
HQ831524 EUROPA PT 2003 2b
HQ831530 EUROPA PT 2003 2b
KC835190 AMERICA DO SUL BR 2003 2b
KC620536 ASIA KR 2003 2b
DQ231517 ASIA CH 2003 2b
KT868318 AMERICA DO NORTE USA 2003 2a
JF683388 ASIA TW 2003 2a
KC620530 ASIA KR 2003 2a
KT868430 USA 2003 2a
JX506730 ASIA VN 2004 2h
MF964235 ASIA KR 2004 2a
DQ231512 ASIA CH 2004 2b
KC620538 ASIA KR 2004 2b
KT868310 AMERICA DO NORTE USA 2004 2a
EU755372 AMERICA DO SUL BR 2004 2b
FJ905462 ASIA KR 2005 2b
HQ831532 EUROPA PT 2005 2b
EU755374 AMERICA DO SUL BR 2005 2b
EU755378 AMERICA DO SUL BR 2005 2b
KT867797 AMERICA DO NORTE USA 2006
HF542107 AMERICA DO SUL BR 2007 2b
KT868051 AMERICA DO NORTE USA 2007 2a
KC261601 AMERICA DO SUL BR 2008 2b
KC261600 AMERICA DO SUL BR 2008 2b
EU555439 ASIA CH 2008 2b
HQ831534 EUROPA PT 2008 2b
HQ831519 EUROPA PT 2008 2a
KP231099 EUROPA ITA 2008 2a
JF317568 ASIA KR 2009 2b
JF317577 ASIA KR 2009 2b
GQ449672 EUROPA HUN 2009 2b
KP231157 EUROPA ITA 2010 2d
KX960931 ASIA CH 2011 2g
KT868029 AMERICA DO NORTE USA 2011 2a
KT216674 AMERICA DO SUL BR 2012 2b
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KY806034 EUROPA ENG 2012 2b
KM191003 AMERICA DO NORTE USA 2012 2b
MF314242 ASIA TH 2012 2b
MF314233 ASIA TH 2012 2b
MF314251 ASIA TH 2012 2h
KT868385 AMERICA DO NORTE USA 2012 2a
KY806042 EUROPA ENG 2013 2b
KT867796 AMERICA DO NORTE USA 2013
KT819168 AMERICA DO SUL BR 2014
KT819166 AMERICA DO SUL BR 2014
KJ437506 ASIA KR 2014 2d
MG732817 ASIA KR 2014
MF169730 ASIA TW 2014 2d
KX833757 AMERICA DO SUL BR 2014
KX833756 AMERICA DO SUL BR 2014
KX833753 AMERICA DO SUL BR 2014
KX833750 AMERICA DO SUL BR 2014
KX833746 AMERICA DO SUL BR 2014
KX833743 AMERICA DO SUL BR 2014
KX833738 AMERICA DO SUL BR 2014
KX833733 AMERICA DO SUL BR 2014
KX833732 AMERICA DO SUL BR 2014
KX833728 AMERICA DO SUL BR 2014
KX831477 ASIA CH 2015 2b
KX828226 ASIA KR 2015 2d
KX828235 ASIA KR 2015 2b
GU247987 ASIA CH 2015 2b
KX098679 AMERICA DO NORTE USA 2015 2d
KY677757 ASIA KR 2016 2d
EF493838 ASIA CH 2016 2b
LC310735 ASIA JP 2016 2d
MF169693 ASIA TW 2016 2d
KY655960 ASIA CH 2016 2a
KX510067 AMERICA DO NORTE USA 2016 2e
KX098754 AMERICA DO NORTE USA 2016 2e
MF679563 ASIA CH 2017 2d
MF169718 ASIA TW 2017 2d
LC310740 ASIA JP 2017 2a
MH656967 ASIA CH 2018
MK404181 ASIA CH 2018
MG798696 ASIA CH 2018
MK305881 ASIA CH 2018
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11.2  APÊNDICE  2  -  SEQUÊNCIAS  PARCIAIS  OU  COMPLETAS  DE  PCV-3

PERTENCENTES AO BANCO DE DADOS GenBank UTILIZADAS NAS ANÁLISES

FILOGEOGRÁFICAS NESSE ESTUDO.

Acesso País Continente

             

Ano
MG650176 CH Asia 1996
MG650184 CH Asia 1996
MG650184 CH Asia 1996
MH579736 SPN Europa 2005
MK060073 BR America Do Sul 2006
MH579737 SPN Europa 2006
MK060079 BR America Do Sul 2007
MK060078 BR America Do Sul 2007
MK060075 BR America Do Sul 2007
MH0260401 TH Asia 2008
MH579742 SPN Europa 2013
MH579743 SPN Europa 2014
KX778720 US America Do Norte 2015
KX778720 US America Do Norte 2015
NC031753 US America Do Norte 2015
KX458235 US America Do Norte 2015
KT869077 US America Do Norte 2015
KY996345 KR Asia 2015
MG014364 GR Europa 2015
MG014363 GR Europa 2015
MG014365 GR Europa 2015
MG014375 GR Europa 2015
MG014374 GR Europa 2015
MG014373 GR Europa 2015
MG014372 GR Europa 2015
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MG014371 GR Europa 2015
MG014370 GR Europa 2015
MG014369 GR Europa 2015
MG014368 GR Europa 2015
MG014367 GR Europa 2015
MG014366 GR Europa 2015
MG014365 GR Europa 2015
MG014362 GR Europa 2015
MG934295 CH Asia 2015
MG934293 CH Asia 2015
MG934302 CH Asia 2015
KX966193 US America do Norte 2016
KX966193 US America do Norte 2016
KX898030 US America do Norte 2016
KX966193 US America do Norte 2016
MF079254 BR America do Sul 2016
MF079253 BR America do Sul 2016
KY996343 KR Asia 2016
KY996344 KR Asia 2016
KY996343 KR Asia 2016
KY996342 KR Asia 2016
KY996341 KR Asia 2016
KY996340 KR Asia 2016
KY996339 KR Asia 2016
KY996338 KR Asia 2016
KY996337 KR Asia 2016
LC383841 JPN Asia 2016
LC383840 JPN Asia 2016
MG807614 CH Asia 2016
MG934298 CH Asia 2016
KY354061 CH Asia 2016
MG934320 CH Asia 2016
MG934296 CH Asia 2016
MF677835 CH Asia 2016
MH547278 CH Asia 2016
MF677837 CH Asia 2016
MF677835 CH Asia 2016
LC269727 JPN Asia 2016
LC269727 JPN Asia 2016
KY778777 CH Asia 2017
MF805724 DK Europa 2017
KY778777 CH Asia 2017
KY778776 CH Asia 2017
MF805724 DK Europa 2017
MG310152 TH Asia 2017
KY778777 CH Asia 2017
KY778776 CH Asia 2017
MF805724 DK Europa 2017
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MH579746 SPN Europa 2017
MH101645 CH Asia 2017
MH216037 CH Asia 2017
MG934333 CH Asia 2017
MG696866 CH Asia 2017
MG595741 CH Asia 2017
MG253684 CH Asia 2017
MK454953 CH Asia 2017
MG253683 CH Asia 2017
MG253682 CH Asia 2017
MG253679 CH Asia 2017
MG696866 CH Asia 2017
MK454953 CH Asia 2017
MH327785 COL America do Sul 2018
MH327785 COL America do Sul 2018
MH327784 COL America do Sul 2018
MH327785 COL America do Sul 2018
MH327784 COL America do Sul 2018
MH683051 CH Asia 2018
MK000387 CH Asia 2018
MH520669 CH Asia 2018
MK454952 CH Asia 2018
MK454951 CH Asia 2018
MH520669 CH Asia 2018
MH548436 CH Asia 2018
MK454952 CH Asia 2018
MK454951 CH Asia 2018
MK095623 CH Asia 2018
MK095620 CH Asia 2018
MH823220 CH Asia 2018
MH823219 CH Asia 2018
MH607133 CH Asia 2018
MH636590 CH Asia 2018
MH327785 CH Asia 2018
MH607133 CH Asia 2018
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11.3  APÊNDICE  3  -  SEQUÊNCIAS  DE  AMOSTRAS  E  SEQUÊNCIAS  DE

REFERÊNCIA  DE  PCV-2  OBTIDOS  DO  GenBank AGRUPADAS  NOS  100

HAPLÓTIPOS DETECTADOS NA REDE HAPLOTÍPICA MEDIAN-JOINING. 

Número de Sequências 238     Número de haplótipos h: 100

    Hap_1: 1  [EU386606.1]

    Hap_2: 4  [MF278778.1 MF278777.1 MF139076.1 MF139077.1]

    Hap_3: 1  [KX352445.1]

    Hap_4: 64  [EU408780.1 FJ644919.1 HQ831530.1 HQ831521.1 KC835191.1 KC835190.1 

KX960938.1 KX831477.1 KX828235.1 HQ831532.1 HF542107.1 KC261601.1 KC261600.1 EU555439.2 

HQ831534.1 JF317568.1 MG732817.1 JF317569.1 JF317577.1 GQ449672.1 HQ831523.1 HQ831537.1 

JF682792.1 KC514973.1 KC514979.1 HQ738639.1 KC620551.1 KT868325.1 KT867996.1 AB361585.1 

KC620533.1 JF927976.1 JF683390.1 KC620535.1 KC620534.1 HQ735207.1 KT868151.1 KT868118.1 

JQ866915.1 JQ866914.1 KY806004.1 KY806011.1 KY806018.1 JQ866918.1 JQ866920.1 KC620536.1 

DQ231512.1 KC620538.1 EU755372.1 EU755374.1 EU755378.1 KT868268.1 KT868133.1 KC620502.1 

KM191035.1 KY806030.1 KY806034.1 KM191003.1 MF314239.1 KY806042.1 KY947555.1 KY656021.1

MF679585.1 KY947563.1]

    Hap_5: 1  [HQ831524.1]

    Hap_6: 29  [KX960917.1 KC514988.1 KC821781.1 KX828226.1 KY677757.1 KX828239.1 

MF679596.1 KJ437506.1 KP867046.1 MH645914.1 MK347412.1 MK347355.1 MG182442.1 

MG846667.1 JF683408.1 KM191028.1 MG229678.1 KU697113.1 KU697132.1 MF169730.1 

KX098679.1 KX808467.1 KX098707.1 KX510051.1 LC310735.1 MF169693.1 MF679563.1 MF169718.1

MH784480.1]

    Hap_7: 1  [EU346945.1]

    Hap_8: 2  [JX506730.1 JQ181596.1]

    Hap_9: 2  [JX948768.1 KX960931.1]

    Hap_10: 1  [KT216674.1]

    Hap_11: 2  [KT216677.1 MF150186.1]

    Hap_12: 1  [KP670420.1]

    Hap_13: 1  [KT819162.1]

    Hap_14: 8  [KT819168.1 MH656967.1 KF850458.1 KT868115.1 KT868009.1 KT868029.1 

KT868392.1 KT868385.1]
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    Hap_15: 1  [KT819166.1]

    Hap_16: 1  [KT819159.1]

    Hap_17: 1  [KY305203.1]

    Hap_18: 3  [MF964235.1 KC620527.1 KT868027.1]

    Hap_19: 1  [KP231157.1]

    Hap_20: 1  [EF421970.1]

    Hap_21: 1  [FJ644555.1]

    Hap_22: 1  [FJ905462.1]

    Hap_23: 1  [GU247987.1]

    Hap_24: 1  [EF493838.1]

    Hap_25: 1  [EU545547.1]

    Hap_26: 1  [FJ905460.1]

    Hap_27: 1  [HQ831519.1]

    Hap_28: 1  [HQ831522.1]

    Hap_29: 2  [MK404181.1 MK404178.1]

    Hap_30: 1  [MG798696.1]

    Hap_31: 1  [MK305881.1]

    Hap_32: 1  [MK305880.1]

    Hap_33: 1  [MG893896.1]

    Hap_34: 1  [KP231099.1]

    Hap_35: 1  [EU545550.1]

    Hap_36: 1  [GU325763.1]

    Hap_37: 4  [MF139056.1 MF139072.1 MF139058.1 MF139074.1]

    Hap_38: 7  [MF139068.1 MF139075.1 MF139067.1 MF139066.1 MF139062.1 MF139070.1 

MF139064.1]

    Hap_39: 1  [MF139057.1]

    Hap_40: 1  [MF139071.1]
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    Hap_41: 1  [MF139060.1]

    Hap_42: 1  [MF139078.1]

    Hap_43: 3  [KC620521.1 KC620524.1 KT868310.1]

    Hap_44: 1  [MF139069.1]

    Hap_45: 3  [KC620522.1 KT868318.1 KT868311.1]

    Hap_46: 2  [KC620523.1 KT868418.1]

    Hap_47: 1  [KC620525.1]

    Hap_48: 2  [KC620526.1 KC620529.1]

    Hap_49: 1  [KC620528.1]

    Hap_50: 1  [JF927977.1]

    Hap_51: 1  [JF927979.1]

    Hap_52: 1  [KT868337.1]

    Hap_53: 1  [AB512125.1]

    Hap_54: 1  [AB512132.1]

    Hap_55: 1  [KT868452.1]

    Hap_56: 1  [GQ995582.1]

    Hap_57: 1  [GQ995584.1]

    Hap_58: 1  [KY806025.1]

    Hap_59: 1  [DQ231517.1]

    Hap_60: 1  [JF683388.1]

    Hap_61: 1  [KC620530.1]

    Hap_62: 2  [KT868430.1 KM191041.1]

    Hap_63: 1  [KT868051.1]

    Hap_64: 1  [KT868062.1]

    Hap_65: 1  [KT868332.1]

    Hap_66: 1  [KY806033.1]
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    Hap_67: 1  [KM191127.1]

    Hap_68: 2  [MF314242.1 MF314233.1]

    Hap_69: 1  [MF314253.1]

    Hap_70: 1  [MF314251.1]

    Hap_71: 1  [MF314272.1]

    Hap_72: 1  [KM191054.1]

    Hap_73: 1  [KY806058.1]

    Hap_74: 1  [KR052145.1]

    Hap_75: 1  [KX098720.1]

    Hap_76: 1  [MF314314.1]

    Hap_77: 1  [KU697176.1]

    Hap_78: 1  [LC310725.1]

    Hap_79: 2  [KX510059.1 KY806067.1]

    Hap_80: 1  [KY655960.1]

    Hap_81: 2  [KX510067.1 KX098754.1]

    Hap_82: 1  [LC310739.1]

    Hap_83: 1  [LC310738.1]

    Hap_84: 1  [MF169714.1]

    Hap_85: 1  [MG715493.1]

    Hap_86: 1  [MG715494.1]

    Hap_87: 1  [LC310740.1]

    Hap_88: 3  [L11 PCV2 RJ18/1967]

    Hap_89: 1  [PCV3]

    Hap_90: 10  [20 PCV3 38 42 44 69 105 131 155 59]

    Hap_91: 1  [PCV3]

    Hap_92: 1  [33]
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    Hap_93: 2  [31 65]

    Hap_94: 1  [71]

    Hap_95: 1  [110]

    Hap_96: 1  [113]

    Hap_97: 1  [116]

    Hap_98: 1  [124]

    Hap_99: 1  [137]

    Hap_100: 1  [149]
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11.4  APÊNDICE  4  SEQUÊNCIAS  DE  AMOSTRAS  E  SEQUÊNCIAS  DE

REFERÊNCIA DE  PCV-3  OBTIDOS  DO  GenBank AGRUPADAS  NOS  17

HAPLÓTIPOS  DETECTADOS  NA  REDE  HAPLOTÍPICA  MEDIAN-JOINING.  EM

NEGRITO, AS SEQUÊNCIAS OBTIDAS NESSE ESTUDO. 

 Número de Sequências 101 Número de haplótipos h: 17

Número do

haplótipo

Sequência

1 MH520669 MK454952 MK454951 MH548436 MK095623 MK095620 MH823220

MH823219 MH607133 MH636590 MH327785 MH327784 MH327785 MF805724

MH101645 MH216037 MG934333 MG696866 MG595741 MG253684 MK454953

MG253683 MG253682 MG253679 MH579746 KX966193 MF079254 KY996343

KY996342  KY996341  KY996339  KY996337  MH579737  LC383841  LC383840

MG807614 MG934298 MH547278 MF677837 MF677835 KX458235 MG934296

MG934295 MG934293 MG014375 MG014374 MG014371 MG014369 MG014367

MG014366 MG014365 MG014364 MG014362 KY996345 MG934302 MH579743

MH579742 MK060078 MK060073 MH0260401 LC269727 MH579736 ES6P/2017

ES7L/2017  ES33L/2018  ES19L/2017  ES12L/2017  ES7P/2017  RJ15/1969

RJ31/2008 RJ30/2011 MK000387

2 MH683051

3 KY778776 KY778777  MF079253 KY996338  NC031753  KT869077  MG014373

MG014370

4 KY996344

5 KY996340

6 KX898030

7 KY354061 ES8L/2017 ES8P/2017 RJ16/1969 RJ32/2013 RJ10/1967

8 MG934320 MG014372

9 KX778720

10 MG014368

11 MG014363

12 MK060079

13 MK060075

14 MG650176

15 RJ60/1976

16 RJ63/1976

17 RJ22/2011
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11.5 APÊNDICE 5  - LISTA DE AMINOÁCIDOS

12 ANEXOS

12.1 CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA
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