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1. RESUMO 

Anuros habitam corpos d’água limpos e contaminados por degetos humanos e 

animais. Assim, objetiva-se prospectar a presença de PCV2 (porcine circovirus) 

através da PCR. Até este relato, foram estudados 9 exemplares de 5 espécies 

coletadas em ambiente considerado não antropizado. Apenas uma amostra (fígado) 

de Hylodes asper mostrou-se positiva para PCV2. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Os anuros compreendem os animais popularmente conhecidos como pererecas, rãs 

e sapos. Exitem 988 espécies no Brasil (SEGALLA et al., 2014). Vários vírus são 

conhecidos para anuros. Ranavirus causa o maior impacto no declíneo global das 

espécies, pois causam necrose endotelial e quadros hemorrágicos extensos (EHNV 

- epizootic hematopoietic necrosis virus). Os Circoviridae são conhecidos por causar 

patologias em varias espécies animais, sendo as aves e os suínos os mais afetados 

(NOTEBORN et al., 1992, BRANSON et al., 1989, OPRIESSNIG, et al., 2007). 

Registros de circovírus (CV) em anuros são recentes, com relato para um indivíduo 

de Bufo bufo proveniente de um lago húngaro antropizado e em um espécime de 

Litoria caerulea proveniente de um “pet shop” (TARJÁN et al. 2014). Anuros 

comumente habitam poças temporárias e permanentes próximas a áreas de 

produção animal. Muitas vezes animais domésticos como suínos e bovinos 

procuram tais corpos d’água, que podem receber o abastecimento de água de 

lavagem de produção ou dejetos contaminados desses animais (LUCAS, 

MAROCCO, 2011). 

 

3. OBJETIVOS 

O presente estudo tem como objetivo testar a presença/ ausência de sequências 

virais de PCV2 em diferentes espécies de anuros neotropicais que habitem 

ambientes antropizados e não-antropizados. 

  



 

4. METODOLOGIA 

Foram estudados nove exemplares, Dendropsophus minutus (3), Hypsiboas 

albomarginatus (1), Scinax alter (3), Hylodes phyllodes (1) e H. asper (1). Os 

exemplares coletados (Licença permanente para coleta de material zoológico - 

ICMBio 12258-3). Os exemplares foram eutanasiados por aprofundamento 

anestésico com Lidocaína 100mg/kg por administração cutânea (gel). Baço, fígado, 

intestinos, rins e testículos foram removidos de todos os exemplares e 

acondicionados em microtubos de 1,5mL a -20°C. O DNA foi extraído com 

proteinase K-fenol-clorofórmio. A PCR seguiu HUI et al. (2004) com primers 

(SybPCV2F: ATA ACC CAG CCC TTC TCC TAC C / SybPCV2R: GGC CTA CGT 

GGT CTA CAT TTC C) no termociclador THERMO HYBAID Px2 Thermal Cycler. A 

visualização dos fragmentos amplificados de 145 pb foi realizada no LGC UV 

Transilluminator em gel de agarose a 1,5% e coloração com GelRed (Uniscience). 

Utilizou-se o padrão de 100 pb (Invitrogen) e fotodocumentação digital. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os espécimes estudados foram coletados de poças e riachos de Mata Atlântica da 

região de Camburi, município de São Sebastião, SP. Apesar da presença humana, a 

área amostrada aparenta sofrer baixo impacto ambiental em termos de poluição 

aquática. Os resultados obtidos parecem corroborar essa condição, pois apenas um 

exemplar de riacho mostrou-se positivo para PCV2. Exemplares de outras espécies 

de anuros provenientes de corpos d’água de áreas altamente antropizadas ainda 

serão testadas para a presença/ ausência de PCV2. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O resultado da PCR para PCV2 pode ser visualizado na figura 1. Do total de 

amostras testadas (27), apenas uma (amostra 25: fígado; H. asper) mostrou-se 

positiva para PCV2, apresentando uma banda de 145 pb, conforme esperado. 



Apesar da alta sensibilidade e especifidade da técnica, a confirmação de que a 

banda corresponde a detecção de PCV2 somente poderá ser realizada através do 

sequenciamento da amostra. 

 

Figura 1. Visualização dos fragmentos de 145 pb da PCR para detecção de PCV2. 

CNP= controle negativo da PCR; CPP= controle positivo da PCR; L= padrão de 100 

pb (“Ladder”); 22-27 amostras de anuros. 
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