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Introdução:

Resultados:

O parvovírus suíno (PPV) é o agente causador de
síndrome reprodutiva que acomete fêmeas
suínas. Atualmente, causa grande impacto nos
sistemas de criação da suinocultura, tendo
distribuição mundial. A doença ocasiona morte
embrionária, mumificação, natimortos e leitegadas
de tamanho reduzido.
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Para o diagnóstico usasse a presença ou ausência
de um antígeno viral e a detecção de ácidos
nucleicos. Nos últimos anos, a reação em cadeia
pela polimerase (PCR) passou a ser a técnica
padrão para detecção do PPV.
Objetivo:

Métodos:

coletados por produtores
oriundos da Região Sul e
Sudoeste do Brasil

4. Extração do DNA
das amostras
biológicas com um kit
a base de sílica

Observa-se assim que o PPV é um vírus com
elevada incidência nas granjas brasileiras,
apesar da existência de vacina

Discussão e conclusão:

Este trabalho teve como objetivo avaliar a
incidência deste vírus em fetos oriundos de
granjas suinícolas.

1. 176 fetos suínos foram

65,9% de
amostras
positivas

2. A maceração foi feita a
partir de 2 gramas de
fragmentos de tecido dos
órgãos internos dos fetos e
2 mL de solução PBS
(tampão fosfato-salino).

3. O material obtido
foi aliquotado
separadamente em
tubos.

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, e acarreta prejuízos
econômicos.
Por outro lado, as vacinas comerciais, utilizadas
há mais de 30 anos na suinocultura podem estar
com menor eficiência devido a evolução viral.

Como perspectivas, as amostras virais serão
isoladas em cultura celular e ter seu DNA
caracterizado.
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5. Sendo prosseguida de análise por PCR para
amplificação do gene da proteína viral (VP) do PPV.
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Figura 1. Feto suíno abortado

Figura 2: Cadinho e pistilo para maceração
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