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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As síndromes reprodutivas causam grande impacto nos sistemas de
criação de suínos, ocasionando enormes prejuízos econômicos. São
muitos os agentes capazes de causar danos reprodutivos, sendo o
parvovírus suíno (PPV) e o circovírus suíno tipo 2 (PCV2) de grande
importância devido ao seu carácter ubiquitário. Ambos podem
ocasionar morte embrionária, mumificação fetal, natimortos, leitegadas
de tamanho reduzido e mortalidade de leitões pré-desmame com
miocardite. A forma mais comum de transmissão é por via oronasal,
através de contato direto ou indireto com animais infectados ou suas
secreções e excreções. A confirmação da suspeita clínica de ambos os
vírus é feita através de exames laboratoriais e a PCR (reação em cadeia
da polimerase), que busca a amplificação do genoma viral, sendo uma
alternativa rápida e eficaz para o diagnóstico.

Das 110 amostras submetidas à PCR, foi confirmada a
presença do parvovírus suíno em 8 delas, indicando que
realmente há a presença do vírus no território brasileiro. Já a PCR
para o circovírus suíno apresentou resultados positivos apenas
para o circovírus suíno tipo 1, que é apatogênico (Barman et al.,
2018). Os testes realizados para o circovírus suíno tipo 2 não
apresentaram resultados positivos.
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Figura 1: Leitura da PCR de parvovírus suíno em câmara UV.
Figura 2: Coração de feto suíno com
miocardite.

Figura 1: Feto suíno abortado.

METODOLOGIA
Maceração de 100 fetos e 10 tonsilas:
Armazenados
em tubos
para
posterior
utilização

2 g amostra
2 ml PBS
(tampão
fosfato- salino)

Figura 2: Leitura PCR de circovírus suíno em câmara UV.
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A presença de parvovírus suíno nas granjas brasileiras
indica a necessidade de mudanças nas práticas de manejo, visto
que é uma das mais frequentes patogenias associadas com
desordens reprodutivas em suínos (Ruiz et al., 2009), e acarreta
prejuízos econômicos.
Como perspectiva futura, almeja-se realizar a coleta de
materiais de outras granjas a fim de obter uma maior diversidade
amostral. Após essa etapa, o objetivo é sequenciar o DNA dos
dois vírus e realizar a caracterização dos genomas.
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