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1. RESUMO 

O circovírus suíno 2 (Porcine circovirus 2 - PCV2) é um dos agentes que causa grande 

baixa no desempenho produtivo. Todavia, uma das formas de amenizar a queda de 

produtividade é através da vacinação, que apresenta grande benefício para os 

produtores e para os animais. Desta forma, objetiva-se comparar o ganho de peso 

entre os animais vacinados e não vacinados para PCV2.  Para realização do estudo 

utilizou-se 80 animais, distribuídos em quatro grupos: A, B e C, sendo utilizadas três 

vacinas diferentes; grupo dos animais não vacinados (grupo controle). Os animais 

foram pesados no dia da vacinação (DPV0) e, depois, a cada 14 dias até os animais 

atingirem DPV 70. Ao fim das medições observou-se que o grupo não vacinado atingiu 

peso menor que dois dos três grupos de animais vacinados. 

  

2. INTRODUÇÃO 

O circovírus suíno 2 (Porcine circovirus 2 - PCV2) é o agente causal primário de várias 

síndromes que coletivamente são designadas circovirose no Brasil responsável por 

enormes prejuízos econômicos no mundo. Anteriormente ao desenvolvimento de 

vacinas contra PCV2, medidas de controle focavam-se na minimização e/ou 

eliminação dos fatores de riscos envolvidos na sua progressão.  

As vacinas não previnem completamente a infecção por PCV2. No entanto, um estudo 

de meta-analise mostrou um efeito positivo da vacinação na produtividade e na taxa 

de mortalidade. SHEN et al. (2010) demonstraram que as vacinas comerciais são 

eficazes na redução ou manutenção de um nível mínimo de viremia e na redução de 

carga viral nos tecidos linfoides num modelo de co-infecção PCV2-PRRSV-PPV, 

vacinando leitões virêmicos para PCV2.  

O uso da vacina revelou ser vantajoso em termos econômicos ao permitir a introdução 

dos suínos no mercado com uma idade mais baixa e com um peso mais uniforme e 

constante (MARTELLI et al., 2011; SHEN et al., 2010) 
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3. OBJETIVOS 

O presente projeto tem como objetivo comparar o ganho de peso entre os animais 

vacinados e não vacinados para PCV2.  

 

4. METODOLOGIA 

O experimento clínico randomizado foi conduzido numa granja privada, positiva para 

PCV2, onde não é realizado nenhum esquema de vacinação para PCV2. Oitenta 

leitões, de 14 ± 2 dias de idade, foram selecionados, identificados e distribuídos, 

aleatoriamente, em um dos quatro grupos experimentais (A, B, C e controle), sendo 

20 animais por grupo.  

A vacina foi administrada conforme as instruções dos respectivos fabricantes das 

diferentes vacinas comerciais utilizadas no estudo, aos 21 ± 5 dias de idade. O ganho 

de peso foi registrado no dia da vacinação (DPV0) e, depois, a cada 14 dias até os 

animais atingirem DPV 70. 

Os animais devidamente marcados foram distribuídos em quatro grupos 

experimentais (Grupo A, B e C e controle) de forma a ter as mesmas proporções de 

machos e fêmeas e de progênie, tentando manter os grupos homogêneos quanto ao 

peso e titulação de anticorpo. Os animais que compuseram os grupos A, B e C foram 

submetidos à diferentes protocolos de vacinas disponíveis no mercado e os animais 

do grupo controle receberam 1 mL de solução salina 0,9% pela via intramuscular na 

região do pescoço. Foi realizada uma análise estatística descritiva, comparando as 

médias entre os grupos.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A granja selecionada para a realização do trabalho está localizada em Itapeva, São 

Paulo. A granja foi testada para PCV2 anteriormente ao início da vacinação, utilizando 

amostras de fezes coletadas das baias nas diferentes fases de produção e da ampola 

retal dos animais, apresentando resultados positivos, confirmando a positividade da 

granja para o agente.  
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Após a vacinação (grupo A, B e C) e aplicação de solução salina 0,9% (GC), os 

animais começaram a ser pesados nos respectivos dias: 0 DPV, 14 DPV, 28 DPV, 42 

DPV, 56 DPV e 70 DPV. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados médios das medições de peso podem ser observados abaixo na tabela 

1. Nas medições podemos constatar que ao final da pesagem, em 70 DPV, o peso do 

grupo controle encontrasse menor que o grupo A e B, estando apenas maior que o do 

grupo C, levantando a hipótese que o grupo dos animais vacinados apresenta melhor 

produtividade quando comparado aos animais não vacinados.  

GANHO DE PESO MÉDIO 

  0 DPV 14 DPV 28 DPV 42 DPV 56 DPV 70 DPV 

GRUPO A         6,24  9,26 15,28 22,65 33,30 41,86 

GRUPO B         6,15  9,63 14,68 20,35 31,20 41,00 

GRUPO C         6,03  9,22 14,67 21,25 29,72 36,94 

GRUPO CONTROLE         5,94  9,28 15,68 22,00 31,71 39,88 

 

Tabela 1.  Peso médio de todos os grupos durante os 70 dias após vacinação. 

 

Para poder afirmar a hipótese ressaltada à cima, durante os mesmos períodos de 

pesagem (0 DPV – 70 DPV) foram coletadas amostras de fezes e sangue de cada 

animal que compôs o experimento, para que sejam testadas para detecção do DNA 

viral de PCV2 através da técnica de reação em cadeia pela polimerase (PCR) em 

tempo real. 
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