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Anteriormente não se acreditava em varia-
ções genéticas e antigênicas entre os dife-
rentes genótipos e tipos de PCV2. Entretanto, 
alguns autores ao realizarem estudos retros-
pectivos de sequenciamento em tecidos ar-
mazenados antes mesmo de ter sido desco-
berta a circovirose, foi verificada a presença 
do vírus da circovirose, mesmo sem sintoma-
tologia clínica, sendo o PCV2a o mais predo-
minante. Porém, após o diagnóstico de qua-
dros clínicos de circovirose e doenças asso-
ciadas ao circovírus suíno (PCVAD), o genóti-
po mais predominante passou a ser o PCV2b, 
em detrimento ao PCV2a, demonstrando que 
realmente houve evolução genética do vírus 
com alterações antigênicas (Cortey et al., 
2011; Ciacci-Zanella et al., 2006, Gava et al., 
2017).      

Essas variações antigênicas entre os dife-
rentes genótipos de circovírus foram com-
provadas por diversos estudos em uma me-
tanálise, demonstrando quadros clínicos mais 
severos associados ao aumento dos genó-
tipos b e d, ratificando uma maior virulência 
dos genótipos b e d quando comparado ao 
PCV2a (Cortey et al., 2011; Cruz et al., 2018). 
Além disso, foi verificado que a virulência das 
variantes de PCV2 que causam doença clíni-
ca associada à circovirose (PCVAD), é maior 
quando comparada às variantes causadoras 

de doença subclínica, demonstrando uma 
evolução do vírus com mutações em pontos 
importantes e específicos da região ORF2 
relacionados diretamente à resposta imune 
(Lefebvre et al., 2008).

Além de ser uma região responsável pela 
produção de anticorpos (Ac), a região ORF2, 
é a responsável por determinar a diferença 
entre os diferentes genótipos do PCV2, que, 
consequentemente, poderão continuar a 
produzir anticorpos, ou então, não apresen-
tarão resposta específica a uma determina-
da região/epítopo. Um estudo conduzido por 
Gava et al (2017) demonstrou que de 11 casos 
de circovirose clínica em leitões presentes em 
oito granjas na região sul do país, com his-
tórico de falha vacinal, revelou uma maior 
circulação do PCV2b e PCV2d, sem a presen-
ça do PCV2a, sendo observadas mutações 
em pontos específicos na região ORF2. Estas 
possíveis falhas vacinais, as quais vêm sendo 
observadas mais frequentemente em planteis 
vacinados, podem ser decorrentes de muta-
ções pontuais em locais próximos a regiões 
de importância para a resposta imune ocor-
rida durante a evolução do PCV2, as quais 
podem ter impedido o desencadeamento de 
algumas respostas imunes específicas a esta 
região de mutação.
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 Isto pode ser demonstrado em um es-
tudo onde de 16 anticorpos monoclonais pro-
duzidos contra o PCV2a, quatro (4) não apre-
sentam reação alguma sobre o genotipo de 
PCV2b, o que indica uma importante falha 
imunológica, uma vez que 25% dos Ac não 
se ligaram ao antígeno (Ag) (Lefebvre et al., 
2008). Resultados similares foram demonstra-
dos em um estudo utilizando Ac policlonais, 
onde foi observada uma falha vacinal em 
25% dos leitões vacinados com vacina co-
mercial PCV2a em desafios com PCV2d (Ka-
ruppannan & Opriessnig, 2017). Outro estudo 
mais recente também demonstrou alteração 
de patogenicidade do vírus, sendo o PCV2b 

mais patogênico e alteração no processo de 
reconhecimento de Ac em isolados PCV2b, 
comprovando realmente haver um escape de 
imunidade (Cruz et al., 2018). 

Com os dados apresentados acima pode-
-se dizer que apesar das vacinas atuais ba-
seadas em PCV2a conferirem proteção aos 
animais, provavelmente há alguma falha em 
termos de proteção frente à doença em um 
percentual do plantel, demonstrando que os 
genótipos PCV2b ou PCV2d podem apresen-
tar alguma vantagem em relação ao PCV2a 
em se replicar e se manter em leitões de plan-
téis vacinados.
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