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SUBTIPIFICAÇÃO DO PARVOVÍRUS CANINO E FELINO 
 

RESUMO 
Um total de onze amostras de canídeos e felinos, provenientes da clínica veterinária Azevet, 

do Hospital Escolar e do Serviço de Anatomia Patológica da Faculdade de Medicina 

Veterinária, Universidade Técnica de Lisboa, foram processadas para detecção de ácido 

nucleico do Parvovírus canino e felino por Polymerase Chain Reaction (PCR). Em todas as 

amostras positivas o gene vp2 foi amplificado, através da utilização de dois pares de 

oligonucleótidos. Esta região genómica codifica uma das proteínas da cápside viral, contra a 

qual são produzidos anticorpos pelo animal quando de uma infecção por este vírus. Os 

produtos resultantes da reacção de PCR foram directamente sequenciados e a sequência 

nucleotídica obtida foi traduzida. Após alinhamento das sequências aminoacídicas nacionais 

com isolados previamente caracterizados procedeu-se à subtipificação das sequências 

presentes nas amostras biológicas através do perfil de aminoácidos e identificação do 

padrão de variação característico dos vários subtipos conhecidos do Parvovírus canino e do 

Vírus da Panleucopénia Felina. As sequências amplificadas correspondem ao Parvovírus 

Canino do tipo 2c (CPV-2c) e ao Vírus da Panleucopénia Felina (FPV). 
 

Palavras-chave: Parvovírus Canino (CPV-2); Vírus da Panleucopénia Felina (FPV); PCR; 

gene vp2; Sequenciação; Subtipificação. 

ii 



SUBTIPIFICATION OF CANINE PARVOVIRUS AND FELINE PANLEUKOPENIA VIRUS 

 

ABSTRACT 
Eleven samples from dogs and cats, collected in the veterinary clinic Azevet, the School 

Hospital and the Pathology Service of the Faculty of Veterinary Medicine, Technical 

University of Lisbon, were processed for the detection of viral nucleic acid from Canine and 

Feline Parvovirus, by Polymerase Chain Reaction (PCR). The vp2 gene from all the positive 

samples was amplificated, using two primers sets. This gene codes for one of the virus 

capsid proteins against which antibodies are produced when the animal is infected by this 

virus. The amplicons were further sequenced and the nucleotide sequences were translated 

and aligned with previous characterized protein sequences from Canine Parvovirus and 

Feline Panleucopenia Virus. After identification of the amino acid profile, the amplified 

sequences were subtyped in Canine Parvovirus type 2c (CPV-2c) and Feline Panleukopenia 

Virus (FPV). 

 

Keywords: Canine Parvovirus (CPV-2); Feline Panleukopenia Virus (FPV); PCR; vp2 gene; 

Sequence; Subtypes. 
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1. Introdução geral  
O trabalho efectuado no âmbito do mestrado integrado foi realizado no Laboratório de 

Virologia e de Biologia Molecular (CIISA) e no Hospital Escolar da Faculdade de Medicina 

Veterinária (FMV), Universidade Técnica de Lisboa (UTL), sob a orientação da Professora 

Doutora Ana Isabel Duarte e a co-orientação do Dr. Gonçalo Eduardo Vicente, tendo sido 

financiado pelo CIISA. 

A actividade laboratorial incluiu a realização do diagnóstico virológico de diversas viroses de 

canídeos e felinos e posteriormente a subtipificação de Parvovírus caninos. As amostras 

analisadas foram provenientes do Hospital Escolar e do Serviço de Anatomia Patológica da 

FMV, UTL e de algumas clínicas veterinárias da região de Lisboa, Sintra, Margem Sul do 

Tejo e de Santarém. 

No Hospital Escolar a participação foi predominantemente clínica nas áreas de Medicina 

Interna de pequenos animais, Internamentos e na Secção de Imagiologia. 

1.1. Actividade laboratorial 
O diagnóstico virológico das várias viroses dos pequenos animais foi efectuado recorrendo a 

técnicas de Biologia Molecular para detecção de ácido nucleico viral em diferentes amostras 

biológicas e a técnicas de serologia para detecção de anticorpos ou antigénios específicos. 

Dos felinos, os vírus pesquisados foram o Vírus da Leucémia Felina (FeLV) e o Vírus da 

Imunodeficiência Felina (FIV), através de métodos serológicos, e o Coronavírus Felino 

(FCoV) e o Vírus da Panleucopénia Felina (FPV), através da detecção de ácido nucleico 

viral. Dos canídeos, os vírus diagnosticados foram o Parvovírus Canino (CPV-2) e o Vírus 

da Esgana (CDV), exclusivamente por detecção de ácido nucleico viral. A taxonomia e a 

morfologia dos vírus pesquisados estão descriminadas na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Taxonomia dos vírus pesquisados 

Família Género Espécie Invólucro 
Simetria da 

cápside 
Genoma 

Retroviridae Gamaretrovirus FeLV Sim Icosaédrica ssRNA-RT (+) 

Retroviridae Lentivirus FIV Sim Icosaédrica ssRNA-RT (+) 

Coronaviridae Coronavirus FCoV Sim Helicoidal ssRNA (+) 

Parvoviridae Parvovirus 
FPV e 

CPV-2 
Não Icosaédrica ssDNA 

Paramyxoviridae Morbillivirus CDV Sim Helicoidal ssRNA (-) 

 

O diagnóstico serológico de FeLV foi efectuado através da detecção de antigénio viral, 

utilizando um teste de ELISA comercial (Viracheck). Os poços da placa encontram-se 

revestidos com anticorpos específicos para a proteína da cápside do vírus (p27). Se o 

antigénio estiver presente no soro ou no plasma do animal, liga-se ao anticorpo e o 
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complexo é posteriormente revelado quando se adiciona um anticorpo anti-p27 conjugado 

com uma peroxidase. Em caso de positividade das amostras, a reacção enzimática 

resultante dá origem a uma cor azul, devido à oxidação do composto cromogéneo pelos 

produtos da degradação enzímática do substracto adicionados após lavagens sucessivas 

com água. 

O diagnóstico serológico de FIV foi realizado através de uma prova de Immunoblot que 

permite a detecção de anticorpos específicos contra as proteínas da nucleocápside do vírus 

produzidos pelo organismo quando de uma infecção viral. As proteínas virais, obtidas a 

partir de vírus concentrados produzidos em cultura de tecidos e posteriormente purificados, 

são desnaturadas e separadas por electroforese vertical num gel de poliacrilamida em 

função do seu peso molecular. Após transferência electroforética para um filtro de 

nitrocelulose, são incubadas com o soro ou plasma do animal suspeito. No caso de uma 

amostra positiva, os anticorpos anti-FIV ligam-se aos antigénios correspondentes formando 

um complexo antigénio-anticorpo, posteriormente detectado pela adição de um anticorpo 

anti-espécie conjugado com uma peroxidase que se liga ao anticorpo felino. O complexo 

secundário é revelado através de uma reacção enzimática por adição do substracto e de um 

cromogéneo. A coloração das proteínas da cápside viral (p50 - percursor proteico, p24, p15 

e p10e) indica a positividade da amostra. 

As provas baseadas na detecção de ácido nucleico viral são efectuadas após extracção do 

ácido nucleico viral a partir dos diferentes materiais biológicos e amplificação de sequências 

genómicas virais, através de uma reacção de Polymerase Chain Reaction (PCR), no caso 

dos vírus DNA, ou de uma reacção de Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction 

(RT-PCR), no caso dos vírus RNA. As duas técnicas são extremamente sensíveis por 

permitirem a amplificação de pequenas quantidades de ácido nucleico viral, presente nas 

amostras, utilizando primers específicos para cada vírus. Um nested-PCR pode ser 

realizado para confirmar a especificidade da primeira amplificação. Esta prova baseia-se 

numa segunda reacção de PCR que utiliza como template o produto do primeiro PCR e 

primers específicos para o interior da sequência anteriormente amplificada. A visualização 

dos produtos da amplificação com pesos moleculares específicos previamente separados 

através de uma electroforese horizontal em gel de agarose, é indicativa da positividade da 

amostra.  

Na tabela 2 são indicados os materiais biológicos utilizados para a pesquisa dos diferentes 

vírus dos canídeos e felinos, assim como a localização genómica e dimensão dos 

fragmentos específicos amplificados. 
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Tabela 2 – Material biológico utilizado e localização genómica dos primers utilizados 

Vírus 
pesquisados 

Material 
biológico 

Primers 
Localização 
genómica 

Tamanho 
do 

fragmento 

GGCAACCCGATGTTTAAAACTGGa  1-23 

CACTAGATCCAGACGTTAGCTCa  213-192 
223bp 

CCGAGGAATTACTGGTCATCGCGa 29-51 
FCoV 

Sangue total 

(EDTA), 

fezes, 

zaragatoa 

rectal e 

líquido de 

derrame GCTCTTCCATTGTTGGCTCGTCa  205-184 
177bp 

CAGGAAGATATCCAGAAGGAb 4003-4022 FPV 

aPrimers utilizados na reacção de RT-PCR e nested-PCR (Herrewegh et al., 1994). A localização indicada é relativa ao início 

da grelha de leitura do gene 6b, localizada no extremo 3’ do RNA viral. 

CPV-2 

Fezes, 

zaragatoa 

rectal  GGTGCTAGTTGATATGTAATAAACAb 4585-4561 
583bp 

ACAGGATTGCTGAGGACCTATc 769-789  
CDV Fezes 

CAAGATAACCATGTACGGTGCc 1055-1035 
287bp 

bDesario et al., 2005. 
cFrisk et al., 1999. 

  

No total foram analisadas 15 amostras da espécie canina e 45 amostras da espécie felina. 

Em algumas das amostras de felinos foram pesquisados mais de um vírus (Tab. 3).  
 

Tabela 3 – Casuística das amostras analisadas a nível laboratorial 
 

Vírus pesquisados Amostras positivas Amostras negativas Total  

FeLV 2  13 15 

FIV 2 9 11 

FCoV 10 24 34 

FPV 11 4 15 

CPV-2 9 5 14 

CDV 0 1 1 

Total global 34 56 90 

 

As amostras positivas a CPV-2 e duas das amostras positivas a FPV foram incluídas no 

trabalho de investigação desenvolvido durante o mestrado integrado.  

A actividade laboratorial desenvolvida permitiu adquirir conhecimentos de Biologia Molecular 

essenciais para o desenvolvimento do trabalho de investigação. 
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1.2. Actividade hospitalar 
Durante a actividade hospitalar, foram observados 167 animais, dos quais 99 da espécie 

canina e 68 da espécie felina. Em alguns animais foram diagnosticadas mais de uma 

patologia. As condições clínicas observadas estão agrupadas segundo as especialidades 

clínicas, na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Casuística dos casos clínicos observados no Hospital Escolar 
 

Especialidade Clínica Total observado 

Oncologia 21 

Imunologia 19 

Gastrenterologia 19 

Ortopedia 19 

Dermatologia 17 

Obstetrícia 12 

Neurologia 10 

Cardiologia 10 

Nefrologia/Urologia 9 

Enfermagem 9 

Parasitologia 8 

Oftalmologia 8 

Otorrinolaringologia 6 

Endocrinologia 6 

Pneumologia 5 

Virologia 5 

Alergologia 3 

Total global 191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do conjunto de casos clínicos observados, os que tiveram maior expressão foram os das 

especialidades de Oncologia e Gastrenterologia (Tabela 4), devido ao interesse que me 

despertaram, sendo, portanto, de especial menção.  

Os casos mais frequentes na área da Oncologia referem-se a carcinomas espinocelulares 

(19%), tumores mamários (19%), tumores das glândulas perianais e osteossarcomas 

mandibulares, na mesma proporção (9,5%). 

Ao nível da Gastrenterologia, foram observadas várias afecções, com uma ampla variedade 

de patologia obtida. Porém, as gastroenterites foram as de maior ocorrência (21%), 

seguidas das afecções hepáticas (16%) e pancreáticas exócrinas (10,5%). 

É de referir igualmente a proporção relativamente elevada de animais com displasia da anca 

dentro da especialidade de Ortopedia (26%), seguida de ruptura do ligamento cruzado 

cranial e de fracturas do fémur, em igual proporção (10,5%). 
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As doenças infecciosas bacterianas observadas durante a actividade hospitalar foram 

associadas à respectiva especialidade clínica quando da elaboração da Tabela 4 e foram 

predominantemente associadas com as áreas da Dermatologia, Otorrinolaringologia e 

Urologia. 

O diagnóstico das doenças infecciosas virais foi efectuado com recurso a testes rápidos na 

presença de uma suspeita clínica. Os testes rápidos são utilizados como uma ferramenta 

auxiliar na prática clínica, permitindo um diagnóstico etiológico e clarificando o diagnóstico 

diferencial e são baseados na detecção de antigénio (Ag) ou anticorpo (Ac) específico. A 

evidenciação do complexo Ag/Ac ou Ac/Ag é efectuado através de uma reacção enzimática. 

Dos 5 testes rápidos efectuados, dois deles revelaram positividade quando da pesquisa do 

Parvovírus Canino (CPV-2), outros dois testes mostraram positividade de dois gatos para 

FIV e FeLV e um dos testes mostrou positividade de um gato a FeLV. 

A actividade hospitalar possibilitou, no âmbito do trabalho de investigação, uma 

aproximação real aos casos clínicos de animais infectados com Parvovírus e permitiu um 

desenvolvimento de conhecimentos mais estruturados acerca desta infecção viral. 
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2. Introdução ao trabalho de investigação 
As doenças virais são uma constante ameaça para o Homem e os animais. A parvovirose é 

uma doença viral severa que afecta animais domésticos e selvagens da Família Canidae e 

Felidae, causando uma elevada mortalidade e morbilidade, especialmente em crias com 

menos de 6 meses de idade. Esta doença, com grande importância na área da Medicina 

Veterinária, apresenta-se como um verdadeiro desafio com a qual muitos profissionais têm 

que lidar diariamente, de forma a fornecer aos animais afectados uma melhor qualidade de 

vida com o mínimo de sofrimento e tentando possibilitar, no final, a sobrevivência do animal. 

Actualmente, os veterinários possuem ao seu dispor vacinas que possibilitam, na maior 

parte dos casos, uma protecção dos animais contra esta virose. A única terapêutica que 

pode ser implementada nos animais afectados é paliativa. 

Este trabalho de investigação realizado no mestrado integrado teve como objectivo 

determinar a distribuição e a presença de diferentes subtipos de CPV-2 na região da Grande 

Lisboa. 

2.1. Taxonomia dos Parvovírus 
A família Parvoviridae está dividida em duas subfamílias. A subfamília Parvovirinae, que 

inclui os vírus que afectam vertebrados e a subfamília Densovirinae, que contém os vírus 

que afectam insectos. Dentro da subfamília Parvovirinae foram definidos cinco géneros. O 

género Parvovirus que inclui, entre outros, o Parvovirus canino do tipo 2 (CPV-2), o Vírus da 

Panleucopénia Felina (FPV) e o Vírus da Enterite dos Visons (Mink Enteritis Virus – MEV). O 

género Erythrovirus, que inclui o Parvovírus B19 que infecta o Homem. O género 

Dependovirus, cujos membros são vírus defectivos que não se conseguem replicar 

autonomamente, excepto na presença de um vírus auxiliar, geralmente um adenovirus. O 

género Amdovirus, que possui apenas a espécie Aleutian Mink Disease Virus (AMDV) que 

afecta visons e o género Bocavirus que inclui o Minute Virus of Canines (MVC), também 

denominado Parvovírus Canino do tipo 1 (CPV-1), isolado pela primeira vez na Alemanha, 

em 1967 (Binn, Lazar, Eddy & Kajima, 1970). 

Incluídos no género Parvovírus, encontram-se diferentes espécies virais capazes de causar 

doenças importantes em animais domésticos e selvagens, tais como suínos, cães, gatos, 

visons, ratos, hamsters, gansos e patos. 

O CPV-2 possui uma relação antigénica e genética muito próxima com o FPV e o MEV. 

Estes dois últimos vírus não são distinguíveis pelas técnicas laboratoriais convencionais, 

existindo, no entanto, um painel de anticorpos monoclonais (MAbs) que permite classificar o 

Parvovírus felino e os isolados do vírus da enterite dos visons em três tipos antigénicos 

diferentes, denominados por vírus da panleucopénia felina (FPV) e os vírus da enterite dos 

visons do tipo 1 (MEV-1), do tipo 2 (MEV-2) e do tipo 3 (MEV-3) (Ikeda et al., 2000). 
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O CPV-2, assim designado devido ao seu isolamento após o CPV-1, apresenta algumas 

diferenças em relação a este último. A doença provocada pelo CPV-1 exibe sinais clínicos 

semelhantes aos provocados pelo CPV-2, embora mais ligeiros e inclui manifestações 

clínicas de bronquite e pneumonia intersticial no animal afectado, ausente na infecção pelo 

CPV-2. A infecção pelo CPV-2 é mais severa, com exuberância acentuada dos sinais 

clínicos. Para além destas diferenças clínicas, o CPV-1 não tem relação antigénica com as 

mais variadas espécies de Parvovírus e é geneticamente muito distinto do FPV e do CPV-2 

(Steinel, Parrish, Bloom & Truyen, 2001). 

2.2. Estrutura viral 
Os Parvovírus são os vírus mais pequenos que se conhecem e infectam muitas espécies 

animais. Os viriões não possuem invólucro, têm um formato esférico, apresentam uma 

cápside com simetria icosaédrica e o seu diâmetro varia entre 18 e 26nm. São inteiramente 

constituídos por proteínas e DNA, encontrando-se estes componentes na mesma proporção. 

2.2.1. Composição da cápside do Parvovírus 
O virião do Parvovírus tem uma estrutura relativamente simples. A sua cápside é composta 

por três proteínas, designadas VP1, VP2 e VP3. As proteínas VP1 e VP2 constituem a maior 

parte da cápside viral, formada por 60 capsómeros correspondentes a 10 cópias da VP1 e a 

50 cópias da VP2. A proteína VP2, com 65kDa, corresponde à região N-terminal truncada 

da proteína VP1, com 82kDa. Os 60 capsómeros determinam a simetria icosaédrica 

característica da cápside do vírus. A terceira proteína, denominada VP3, com 63kDa, é 

produzida pela clivagem enzimática de 18 a 20 aminoácidos da porção N-terminal da VP2 e 

só se encontra nos viriões infecciosos (Park et al., 2007). Todas as proteínas virais que 

compõem a cápside do virião são traduzidas a partir do mesmo mRNA, devido à utilização 

de diferentes codões de iniciação identificados nos ribossomas quando da tradução e pelo 

processamento enzimático dos percursores proteicos após tradução.  

A estrutura secundária da proteína VP2 possui 4 regiões flexíveis, que formam a maior parte 

da superfície da cápside viral e que são responsáveis pela ligação a receptores celulares 

específicos que determinam o tropismo dos viriões para certos tecidos do organismo, o 

vasto número de espécies que conseguem infectar, a estabilidade das partículas virais no 

meio ambiente e, de especial importância, as propriedades antigénicas do vírus (Pereira & 

Durigon, 2000; Hueffer & Parrish, 2003). 

A superfície da cápside é composta, a nível tridimensional, por três estruturas distintas, que 

possuem 5, 3 e 2 eixos de simetria. A estrutura com 3 eixos de simetria corresponde a uma 

saliência proeminente da cápside, denominada espigão. Os determinantes para a variedade 

de hospedeiros que o CPV-2 e o FPV conseguem infectar têm sido localizados no espigão, 

em três regiões estruturais separadas (Hueffer & Parrish, 2003) (Fig. 1). 
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Figura 1 – Estrutura tridimensional da cápside do CPV-2 

(http://www.wcer.wisc.edu/archive/nise/Publications/Briefs/Vol_2_No2/index.html) 
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2.2.2. Organização genómica do Parvovírus 
O genoma deste vírus é constituído por uma molécula linear de DNA de cadeia simples, 

geralmente de sentido negativo e com cerca de 5 Kb (Fig. 2). Os dois extremos do genoma 

são compostos por um conjunto variável de sequências palindrómicas que emparelham 

entre si, induzindo a formação de estruturas secundárias em hairpin. Estas estruturas, 

especialmente as que se encontram na extremidade 3’, participam no processo de 

replicação do DNA viral e favorecem a encapsidação dos novos viriões formados. 

 

Figura 2 – Organização genómica do Parvovírus 

 (Murphy, F.A., Gibbs, E.P.J., Horzinek, M.C. & Studdert, M.J. (1999). Veterinary Virology. 

(3rd ed.). San Diego, California, USA: Academic Press). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O genoma do Parvovírus possui duas grelhas de leitura aberta. A grelha de leitura aberta 1 

(ORF1) codifica duas proteínas não estruturais do virião, a NS1 e a NS2, que são traduzidas 

após splicing alternativo do mRNA transcrito. A NS1 é produzida em grandes quantidades e 

possui várias funções, como a determinação do inicio da replicação do DNA viral por ligação 

desta ao genoma viral, a separação de cadeias duplas de DNA viral intermédias que se
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formam durante o processo de replicação (helicase) e a quebra de ligações fosfodiéster no 

interior da cadeia de DNA (endonuclease). A NS1 interfere igualmente na replicação do DNA 

celular, induzindo a morte da célula hospedeira na fase de síntese de DNA (fase S) do seu 

ciclo de divisão celular. A NS2 participa na regulação da expressão dos genes virais. 

A grelha de leitura aberta 2 (ORF2) codifica as duas proteínas estruturais da cápside, VP1 e 

VP2, que se associam em capsómeros. 

2.3. Replicação viral 
A replicação deste vírus e a formação de novas partículas virais ocorre no núcleo da célula 

infectada. Como o virião não possui qualquer DNA polimerase nem o seu genoma codifica 

para tal enzima, é necessário que a célula hospedeira se encontre na fase S tardia ou na 

fase de Gap 2 (fase G2) inicial do ciclo de divisão celular para o vírus poder utilizar a 

maquinaria enzimática de replicação do DNA celular, factor essencial para o seu processo 

de replicação. A fase G2 corresponde a um período entre a fase S e de mitose celular, 

durante a qual a célula continua a crescer e a sintetizar novas proteínas. 

O mecanismo de replicação do genoma implica a participação das estruturas secundárias 

do extremo 3’ do genoma DNA com sentido negativo como primers para a iniciação da 

síntese da dupla cadeia circular de DNA intermediário pela DNA polimerase celular. A 

detecção desta forma replicativa intermédia permitiu o desenvolvimento de um modelo 

científico de replicação, no qual a cadeia de DNA nascente se replica de novo, dando 

origem a uma forma tetramérica, com duas cadeias positivas e duas cadeias negativas 

completas. Esta estrutura é formada após um conjunto de passos complexos, que implicam 

a reabertura de formas circulares, a reiniciação da replicação a partir de estruturas hairpin e 

múltiplos splicings, realizados por endonucleases, das cadeias simples intermédias 

formadas. 

2.4. Panleucopénia Felina 
O FPV é um Parvovírus que afecta os animais da família Felidae e outras espécies animais 

como os visons, guaxinins e furões. É uma doença viral de extrema importância, muito 

comum em felinos domésticos e possui uma distribuição mundial (Quinn, Markey, Carter, 

Donnelly & Leonard, 2002). 

2.4.1. Epidemiologia e infecção 
A infecção em felinos pode ser contraída por transmissão vertical, durante a gestação, e por 

transmissão horizontal através do contacto directo com animais infectados ou através de 

fomites, como instrumentos de clínica, camas, pratos da comida, roupas, sapatos, mãos e 

boxes infectadas. As fomites são uma importante fonte de transmissão da doença devido à 

persistência do vírus no meio ambiente. Os insectos, os roedores e o Homem também 

podem funcionar como vectores mecânicos desta infecção. O vírus também pode ser 

propagado por longas distâncias através do ar. 
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Os gatos de todas as idades podem ser infectados pelo FPV, apesar da incidência ser mais 

elevada em crias e gatos jovens. O período de incubação do FPV varia entre 2 e 10 dias e o 

vírus é excretado em todas as secreções corporais durante os estadios activos da doença, 

sendo encontrado em maiores quantidades nos intestinos e nas fezes. A excreção do vírus 

geralmente dura 1 a 2 dias, embora os animais o possam excretar pela urina e fezes por um 

período máximo de 6 semanas após recuperação. 

A maior parte das infecções ocorrem devido ao contacto com fezes contaminadas no 

ambiente, por exposição fecal-oral. A baixa dose de vírus necessária para o 

estabelecimento de uma infecção e a facilidade na transferência mecânica são factores 

importantes que contribuem para a disseminação da infecção. 

A infecção pelo FPV não resulta necessariamente em doença aparente. Muitos animais que 

a desenvolvem naturalmente nunca manifestam sinais clínicos. Porém, quando a doença 

ocorre, ela é mais severa em crias em crescimento, parasitadas e na presença de algumas 

bactérias entéricas, como Clostridium perfringens, Campylobacter spp. e Salmonella spp, e 

na infecção conjunta com Coronavírus Felino (FCoV). Nestes animais susceptíveis, a 

incidência de doença severa e de morte pode ser muito elevada. 

O FPV é muito estável e resistente, persistindo no ambiente até 12 meses após a retirada 

dos animais infectados desse ambiente, podendo infectar animais susceptíveis. A 

infecciosidade do vírus pode perdurar por mais de um ano em ambientes frios, escuros e 

poeirentos. Esta estabilidade viral e as grandes quantidades que são excretadas por um 

animal infectado (até 109 viriões/g de fezes) resultam em elevados níveis de contaminação 

ambiental, sendo extremamente difícil a sua desinfecção. Devido a estas características, o 

FPV é ubiquitário e é mantido na população mais pela sua persistência no ambiente do que 

pelo período de excreção prolongado. 

O FPV resiste a temperaturas de 56ºC durante 30 minutos. O vírus é resistente à 

desinfecção do meio ambiente com álcool a 70% e a várias diluições de soluções orgânicas 

iodadas, fenólicas e compostos de amónio quaternário. 

2.4.2. Patogénese e imunidade 
Após a entrada do Parvovírus pela orofaringe, a replicação viral inicial ocorre no tecido 

linfático da faringe, sendo distribuído por via sanguínea a outros órgãos e tecidos 

susceptíveis, durante a fase inicial de virémia, que dura entre 2 a 10 dias. As células que 

apresentam receptores apropriados, que possuem um elevado índice mitótico e que se 

encontram na fase S do ciclo celular são infectadas, resultando na interrupção da mitose e 

morte celular, com consequente necrose dos tecidos. A panleucopénia é característica desta 

doença e as plaquetas são igualmente afectadas. A destruição celular inclui as células em 

circulação e também as que se encontram nos órgãos linfáticos, como o timo, medula 

óssea, linfonodos, baço e placas de Peyer. As células precursoras da linha vermelha são
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menos susceptíveis à infecção pelo vírus. A presença de partículas virais ligadas à 

superfície das células pode levar à destruição destas últimas por lise citotóxica.  

As células do epitélio intestinal localizadas nas criptas de Lieberkühn com um elevado índice 

mitótico, são muito susceptíveis à infecção, ocorrendo descamação celular das vilosidades 

intestinais sem se verificar a substituição destas pelas células provenientes das criptas, que 

entram em necrose. Esta situação origina uma diminuição acentuada da capacidade de 

absorção de nutrientes, o aumento da permeabilidade entérica e o aparecimento de uma 

diarreia profusa e hemorrágica. Devido à panleucopénia por destruição das células brancas 

e às lesões intestinais por acção do vírus, os animais ficam mais susceptíveis a infecções 

bacterianas secundárias provenientes da flora intestinal. Uma endotoxémia pode-se gerar a 

partir desta bacteriémia, sendo esta uma complicação frequente na infecção pelo FPV. A 

coagulação intravascular disseminada (CID) pode desenvolver-se no decurso da doença, 

agravando o estado clínico do animal e podendo conduzir à morte. A síndrome de 

panleucopénia/enterite é endémica mundialmente. 

Em fetos infectados durante as duas últimas semanas de gestação e em gatinhos infectados 

durante as duas primeiras semanas de vida são detectadas profundas alterações a nível da 

camada granular externa do cerebelo. Durante este período, as células da camada granular 

externa do cerebelo normalmente entram em mitose rápida e migram para formar a camada 

granular interna e a camada das células de Purkinje. Esta migração fica afectada quando da 

infecção pelo FPV, resultando em camadas reduzidas e distorcidas, causando ataxia nos 

animais. O cérebro, a medula espinal, a retina, os nervos ópticos e o músculo cardíaco 

também podem ser afectados. 

Após a infecção natural de gatos saudáveis, uma rápida resposta imune é estabelecida. Os 

anticorpos neutralizantes surgem 3 a 5 dias pós-infecção e o seu título sobe rapidamente 

para valores elevados. A presença deste elevado título de anticorpos está positivamente 

correlacionado com a imunidade conferida ao animal e esta aparenta ser para toda a vida. 

Os anticorpos produzidos desta forma limitam a virémia e permitem a sobrevivência dos 

animais afectados após este período. 

2.4.3. Quadro clínico 
Apesar dos gatos domésticos de todas as idades serem afectados, o FPV afecta 

principalmente as crias. O número de gatos infectados com o vírus é muito superior ao 

número de animais que demonstram sinais clínicos desta infecção viral. Os casos de 

doença subclínica são mais frequentes em gatos adultos e traduz-se pelo aparecimento de 

febre moderada e leucopénia, seguida de uma imunidade duradora. A doença sub-aguda 

traduz-se em depressão, febre e diarreia, que duram um a três dias, seguida de uma rápida 

recuperação.
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Os animais mais jovens e não vacinados são mais severamente afectados por esta doença, 

causando uma alta morbilidade e mortalidade, especialmente em animais entre as 6 e as 24 

semanas de idade, sendo geralmente o período de incubação da doença de quatro a cinco 

dias. 

Na forma hiperaguda da doença, os gatos podem morrer em 12 horas, com poucos ou 

nenhuns sinais clínicos. Nos estadios terminais, os animais afectados apresentam choque 

séptico, encontrando-se profundamente desidratados, hipotérmicos e comatosos. 

Os sinais clínicos são caracterizados por uma depressão pronunciada, anorexia e febre, que 

varia entre os 40 e 41,6ºC. O vómito, que pode ser acompanhado de diarreia, surge dois 

dias após o início dos primeiros sinais clínicos, e pode apresentar-se tingido de verde devido 

à presença de bílis, ocorrendo sem qualquer relação com as refeições e causando 

desidratação severa e desequilíbrios electrolíticos. Este constitui o principal factor 

responsável pela morte dos animais afectados, ocorrendo em 25-90% dos animais, no 3º a 

5º dia após o início dos sintomas. Podem surgir cólicas nos animais infectados. A diarreia 

nem sempre se verifica e quando está presente ocorre tardiamente no decurso da doença, 

sendo profusa e hemorrágica. 

No exame físico, quando da palpação abdominal, as ansas intestinais podem apresentar-se 

espessadas e com uma consistência firme, com desconforto abdominal evidente. A 

linfadenopatia mesentérica está presente, sem ocorrer um aumento dos linfonodos 

periféricos. Em infecções secundárias podem surgir úlceras orais e icterícia. Nos gatos que 

desenvolvem CID podem surgir petéquias ou equimoses, embora os animais geralmente 

não demonstrem sinais de hemorragia, mesmo na presença de uma trombocitopénia 

acentuada. 

Nos estadios terminais da doença, os animais apresentam-se em semicoma, com 

depressão, hipotermia e fraqueza progressivas. A morte ocorre devido a complicações 

associadas a infecções bacterianas secundárias, desidratação e CID. Os animais que 

sobrevivem por 5 dias sem complicações fatais recuperam totalmente, embora lentamente. 

Em gatas gestantes, no início da gestação, a infecção pelo FPV pode levar à morte fetal, 

com consequente reabsorção fetal, nascimento de fetos mumificados, aborto ou infertilidade, 

sem sinais clínicos de doença na fêmea gestante. As crias podem nascer com ataxia, 

hipermetria, incoordenação e tremores devido à hipoplasia cerebelar, mantendo-se estas 

lesões para toda a vida do animal. As lesões existentes a nível da retina podem ser 

detectadas através da observação do fundo do olho, com observação de pequenos focos de 

cor cinzenta, com margens escurecidas. 

2.4.4. Diagnóstico clínico 
Animais com diarreia e não vacinados podem ser suspeitos de infecção por FPV, 

particularmente aqueles com panleucopénia. O número de leucócitos varia entre as 50 e
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3000 células/μl, durante a fase mais severa da doença, embora nem todos os animais 

desenvolvam uma diminuição tão acentuada nos leucócitos. A neutropénia ocorre à medida 

que os neutrófilos se libertam para o lúmen intestinal, sendo seguida pela leucopénia devido 

à supressão da medula óssea. Os animais que recuperam, geralmente no 7.º dia pós-

infecção, desenvolvem uma neutrofilia, com desvio à esquerda, indicando uma recuperação 

do animal. 

Um diagnóstico diferencial deve ser realizado para a salmonelose felina, que causa 

igualmente septicémia, com presença de leucopénia e doença gastrointestinal aguda. 

Pode ocorrer uma diminuição temporária na contagem de reticulócitos e uma diminuição no 

hematócrito já foi verificada em animais infectados experimentalmente, durante a fase de 

virémia (Greene, 2006). A anemia é pouco frequente, excepto quando há uma perda 

significativa de sangue pelas fezes. 

A trombocitopénia é uma das situações que também pode ocorrer em conjunto com outras 

alterações de coagulação em gatos que desenvolvem CID. Esta pode também ocorrer 

devido à lesão directa da medula óssea em associação com a leucopénia característica do 

início da infecção. 

As alterações bioquímicas nas infecções pelo FPV são geralmente inespecíficas, podendo 

haver aumento moderado das enzimas hepáticas, como a alanina aminotransferase (ALT) e 

a aspartato aminotransferase (AST), assim como os valores de bilirrubina, que podem estar 

alterados. A icterícia é rara de ocorrer. A azotémia pode surgir e ser devida a situações não 

renais (azotémia pré-renal), tais como a desidratação, apesar da infecção viral não provocar 

graves efeitos patológicos a nível do rim. 

Uma ressonância magnética pode ser realizada para visualizar alterações a nível do 

cerebelo em gatos com sinais neurológicos. 

2.4.5. Achados patológicos 
As alterações patológicas observadas em gatos infectados naturalmente são mínimas. O 

tracto intestinal apresenta-se dilatado, apresentando-se as ansas intestinais firmes e 

podendo estar hiperémicas, com petéquias ou equimoses na serosa. As fezes hemorrágicas 

apresentam geralmente um odor fétido. Os gatinhos infectados antes do nascimento por 

transmissão vertical apresentam um cerebelo de dimensões reduzidas, hidrocéfalo e 

hidranencefalia. 

As alterações histológicas observadas incluem uma dilatação das criptas de Lieberkühn, 

com desprendimento das células epiteliais e de detritos necróticos para o lúmen intestinal. 

Em alguns casos, as células que constituem as criptas estão completamente ausentes, 

permanecendo apenas a membrana basal. Quando presentes, as células das criptas 

possuem inclusões virais intranucleares. Um encurtamento das vilosidades intestinais ocorre 

secundariamente à necrose das células das criptas, podendo haver fusão daquelas. Estas
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lesões são mais frequentemente encontradas a nível do jejuno e do íleo, sendo o duodeno e 

o cólon pouco afectados. Lesões focais são igualmente encontradas na região dos folículos 

linfóides da submucosa intestinal, havendo uma depleção dos linfócitos a nível dos folículos 

linfóides, do baço e das placas de Peyer. A infiltração da mucosa intestinal é 

maioritariamente devida a linfócitos T.  

A nível cerebral, as lesões histológicas encontradas em animais afectados in utero ou logo 

após a nascença incluem a dilatação dos ventrículos, degenerescência cerebelar, com 

redução das células das camadas granular e de Purkinje e degeneração mielínica da 

medula espinal. 

2.4.6. Terapêutica 
Não existe tratamento específico para a infecção causada pelo FPV. Contudo, a mortalidade 

causada por este agente viral pode ser evitada ou reduzida através de uma terapia 

sintomática que permita o desenvolvimento de uma resposta imunitária eficaz para o 

combate à infecção viral e com cuidados especiais de enfermagem. Uma fluidoterapia 

parenteral agressiva deve ser implementada, para que o animal afectado restitua os 

electrólitos perdidos e melhore o seu estado de hidratação. O animal não deve ingerir 

qualquer tipo de alimento ou água enquanto o vómito durar e também para que a actividade 

mitótica das células das criptas diminua e impeça, em certo grau, a replicação viral. A 

infecção conjunta com outros agentes patogénicos entéricos também aumenta a taxa 

mitótica das células das criptas. Uma solução isotónica equilibrada, como o Lactato de 

Ringer, deve ser a escolha preferencial e a suplementação com potássio pode ser benéfica 

nestes casos. Os fluidos devem ser administrados por via endovenosa (EV), podendo ser 

administrados por via subcutânea (SC) em animais que não estejam muito desidratados. 

Os antieméticos podem ser necessários para controlar o vómito persistente. A 

metaclopramida (0,2-0,4mg/kg, PO, SC, qid ou tid; 1-2mg/kg, EV, sid) é o fármaco de 

eleição. Compostos à base de bismuto devem ser administrados a animais após a paragem 

do vómito para protecção da mucosa entérica. A terapia com glucocorticóides não pode ser 

efectuada com doses anti-inflamatórias ou maiores devido aos seus efeitos 

imunosupressivos. 

Animais com anemia, hipotensão ou hipoproteinémia (proteínas plasmáticas inferiores a 

5g/dl) devem ser submetidos a uma transfusão sanguínea com sangue total ou plasma. O 

número de plaquetas e os parâmetros de coagulação devem ser avaliados antes de 

qualquer administração de elementos sanguíneos, no caso de animais que estejam em CID. 

Uma baixa dose de heparina (50 a 100 U/kg, SC, tid) pode ser administrada 

simultaneamente com a transfusão se existir trombocitopénia e se os parâmetros de 

coagulação estiverem alterados. Após a exposição do animal e antes do aparecimento dos 
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primeiros sintomas de doença, pode ser administrado o soro de animais vacinados ou que já 

foram infectados pelo vírus, pois este possui anticorpos que conferem protecção, não 

chegando o animal a demonstrar sinais clínicos. Porém, após o início dos sintomas, este 

procedimento é inútil. 

Para controlar as infecções bacterianas secundárias, podem ser administrados antibióticos 

de largo espectro, como a ampicilina (15-20mg/kg, EV, SC, qid ou tid) ou uma cefalosporina 

(cefoxitina – 25mg/kg, EV, qid). A via parentérica é a preferida, devido ao vómito persistente. 

Nos animais em sépsis ou semicomatosos, deve-se realizar uma combinação de uma 

penicilina ou uma cefalosporina com um aminoglicosídeo (gentamicina – 2mg/kg, EV, SC, 

IM, tid; o animal necessita estar hidratado, pois a gentamicina é nefrotóxica). A 

antibioterapia é essencial para diminuir a flora bacteriana entérica e, desta forma, reduzir a 

actividade mitótica das células das criptas de Lieberkühn. 

Os animais infectados devem ser alojados num ambiente limpo e com uma temperatura 

amena. A administração de vitaminas por via parenteral é aconselhável para prevenir uma 

deficiência em tiamina, devido à anorexia e perda destas vitaminas pela diurese. O 

diazepam (1mg, PO, sid) pode ser utilizado como estimulante do apetite, na ausência de 

vómitos. A utilização de interferão recombinante felino (2,5 x 106 U/kg, EV, sid) demonstrou 

uma redução da mortalidade em animais infectados (Greene, 2006). 

Para verificar a progressão da doença, devem ser efectuadas vários leucogramas. O 

aumento do número de leucócitos indica o desenvolvimento de uma resposta imunitária 

adequada e uma recuperação do animal. Na ausência de vómito, deve ser tentada a 

administração de pequenas quantidades de alimentos de fácil digestão, húmidos ou líquidos, 

várias vezes ao dia. Se a anorexia persistir, a alimentação deve ser forçada e, se 

necessário, deve-se recorrer a técnicas de alimentação entérica alternativas, sendo a 

preferencial a realizada por tubo de esofagostomia, muito bem tolerados pelos gatos, 

podendo ser uma alternativa um tubo nasogástrico e, em última instância, um de 

gastrostomia. A utilização de diazepam também pode ser útil nestas ocasiões para estimular 

o apetite do animal. 

2.4.7. Prevenção e controlo 
A vacinação é o principal meio de controlo desta virose. Vacinas inactivadas e vacinas 

modificadas estão disponíveis comercialmente para imunizar os gatinhos. As vacinas 

inactivadas conferem uma menor protecção quando comparadas com as vacinas 

modificadas e necessitam de um maior número de inoculações sendo no entanto as mais 

indicadas para fêmeas gestantes, pois existe um risco acrescido de hipoplasia cerebelar nos 

fetos em desenvolvimento devido à replicação viral com vacinas modificadas. Estas vacinas 

são igualmente aplicadas em animais com menos de 6 meses ou com uma resposta imune 

diminuída por apresentarem um maior risco de contraírem a virose. As vacinas modificadas 

podem ser utilizadas para imunizar gatinhos com 8 a 10 semanas de idade, com um reforço
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por volta das 12 a 14 semanas, sendo depois aplicadas anualmente. Alguns autores 

defendem uma vacinação trienal dos animais após o primeiro reforço anual (McNinch et 

al.,2005). Os gatinhos sem protecção materna via colostro devem ser vacinados às 4 

semanas de idade. 

Os maiores problemas na falha da eficácia das vacinas ocorrem quando os animais 

susceptíveis ficam infectados devido a uma fugaz protecção materna em conjunto com uma 

vacinação tardia ou quando ocorre interferência dos anticorpos maternos devido a uma 

vacinação realizada demasiado cedo. Esta interferência ocorre entre as duas e as dez 

semanas de idade, em que a presença dos anticorpos maternos em circulação no gatinho 

declinam para um título que continua refractário à imunização mas onde as crias se tornam 

susceptíveis à infecção natural. Para salvaguardar os animais de uma possível infecção, é 

costume realizar-se, a partir das 6 a 8 semanas de idade, um conjunto de administrações 

vacinais, com três a quatro semanas de intervalo, que se continua até às 18 a 20 semanas 

de vida, por forma a que a cria estruture uma resposta imunitária sólida à medida que a 

protecção materna vai decaindo. 

Nos gatis, a higiene e a quarentena dos animais que entram deve ser executada com o 

maior rigor para evitar o risco de doença. Os gatos devem ser isolados por várias semanas 

antes de entrarem nos gatis e os animais doentes devem ser retirados de imediato e 

isolados. 

Para desinfecção do ambiente contaminado devem ser utilizadas soluções de hipoclorito de 

sódio a 1% ou formalina a 2%. 

2.5. Parvovirose canina 
A parvovirose canina é uma doença altamente contagiosa que afecta todos os animais da 

família Canidae não vacinados, sendo provocada pelo Parvovírus Canino do tipo 2 (CPV-2). 

Existem três variantes do CPV-2 com a capacidade de infectar os canídeos, o CPV-2a, o 

CPV-2b e o CPV-2c (Hueffer & Parrish, 2003; Decaro et al., 2006a), já detectadas em 

felinos, embora de forma pontual em gatos domésticos e em populações homogéneas de 

felídeos selvagens (Ikeda et al. 2000; Battilani, Bassani, Forti & Morganti, 2006; Battilani, 

Gallina, Vaccari & Morganti, 2007). 

2.5.1. Epidemiologia e infecção 
O CPV-2 tem uma distribuição mundial e, nos animais domésticos, a infecção não resulta 

obrigatoriamente em doença aparente. Muitos dos cães infectados nunca desenvolvem 

sinais clínicos, embora em animais susceptiveis apresente uma elevada morbilidade e 

mortalidade. Quando a doença ocorre, ela é mais severa em cachorros jovens parasitados 

e/ou com infecções bacterianas entéricas causadas por Clostridium perfringens, 

Campylobacter spp. e Salmonella spp.. 
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O CPV-2 é altamente contagioso sendo estável sob muitas condições ambientais e 

hospitalares, contribuindo, desta forma, para a manutenção do vírus e proporcionando a 

transmissão da doença dentro das clínicas veterinárias. A maior parte das infecções 

ocorrem devido ao contacto com fezes contaminadas no ambiente, por exposição fecal-oral. 

As pessoas, os diversos instrumentos utilizados em medicina veterinária, insectos e 

roedores podem igualmente servir como vectores, assim como os cães podem transportar o 

vírus no seu pêlo por largos períodos de tempo. A presença contínua da doença na 

população canina depende principalmente da estabilidade do vírus no meio ambiente, onde 

pode sobreviver por meses ou anos. A baixa dose de vírus necessária para o 

estabelecimento de uma infecção e a facilidade na transferência mecânica do vírus são 

factores importantes para a disseminação da infecção. Para além disso, o CPV-2 é 

resistente a muitos detergentes e desinfectantes. 

A enterite aguda provocada pelo CPV-2 pode ocorrer em cães de qualquer raça, sexo ou 

idade. Contudo, os cachorros entre as 6 semanas e os 6 meses de idade e cães das raças 

Rottweiler, Doberman pinscher, Labrador retriever, American Staffordshire terrier e German 

shepherd parecem ter um risco acrescido (Greene, 2006).  

O período de incubação do CPV-2 é de 7 a 14 dias, embora com as variantes CPV-2a e 

CPV-2b este pode ser tão curto como 4 a 6 dias (Greene, 2006).  

Os vírus são excretados pelas fezes, vómito, urina, saliva e sangue, e pode ser detectado 

no intestino e nas fezes de animais infectados em qualquer estadio da doença. Os animais 

infectados eliminam um elevado número de vírus nas suas fezes a partir do quinto ou sexto 

dia pós-infecção. As variantes antigénicas do CPV-2 demonstraram ser eliminadas nas 

fezes em títulos mais elevados que os observados para o tipo CPV-2 original (Desario et al., 

2005). A eliminação de partículas virais em animais infectados mantém-se até ao 14.º dia 

pós-infecção, mas a eliminação persistente é pouco comum. 

2.5.2. Patogénese e imunidade 
O CPV-2 infecta todas as células do organismo, apesar da replicação viral e da doença só 

ser evidente em tecidos com altas taxas mitóticas, como o sistema linfóide, a medula óssea 

e o epitélio das criptas de Lieberkühn do tracto intestinal, resultando em depleção linfóide, 

leucopénia e necrose das criptas intestinais. 

Após a exposição ao agente viral, o CPV-2 replica-se nas células linfóides da orofaringe, 

nos linfonodos mesentéricos e no timo. A virémia dura três a cinco dias e o vírus atinge as 

células das criptas de Lieberkühn do intestino delgado e as células epiteliais da cavidade 

oral, língua, esófago e epitélio gástrico. Os órgãos linfóides, pulmões, fígado, rins, medula 

óssea e, em animais muito jovens, as células do miocárdio também são infectados.  

A excreção viral inicia-se pouco tempo após a infecção do epitélio. A necrose das células 

das criptas de Lieberkühn leva ao colapso das vilosidades intestinais e perda da integridade 
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do epitélio intestinal. A diarreia hemorrágica, que é característica da fase clínica da doença, 

resulta da combinação do aumento da permeabilidade intestinal com a má assimilação, 

devido à função alterada da mucosa intestinal. Esta quebra da barreira entérica predispõe à 

translocação das bactérias que formam a flora intestinal e à absorção das suas endotoxinas 

para a circulação sistémica, podendo levar a uma bacteriémia sistémica, ao síndrome de 

resposta inflamatória sistémica (SRIS), a uma CID e à morte do animal por choque 

endotóxico. Estes eventos são comuns em cães infectados com parvovirose. A activação da 

resposta imune sistémica aumenta o risco de tromboembolismos nas infecções por CPV-2.  

Após infecção os anticorpos são detectados 3-4 dias depois e aumentam rapidamente para 

títulos elevados, sendo de extrema importância para a finalização da excreção viral e 

recuperação do animal. No caso de sobrevivência do animal os anticorpos específicos 

conferem protecção para toda a vida do animal. 

2.5.3. Quadro clínico 
A resposta dos animais afectados à infecção viral varia com a idade, stress, raça e estado 

imunitário. A mortalidade pode atingir 7-10% em cachorros submetidos a tratamento médico, 

mas geralmente não excede os 1% na população adulta. 

A enterite provocada pelo CPV-2 pode surgir de forma hiperaguda ou aguda, sendo 

acompanhada por anorexia e depressão, seguida de vómitos e diarreia profusa, 

hemorrágica e com cheiro fétido. A desidratação é uma consequência destes dois últimos 

sinais clínicos. A perda de peso é igualmente observada à medida que a infecção progride. 

As fezes podem surgir de cor amarela-cinzenta ou estarem escurecidas devido à presença 

de sangue. As úlceras orais são raras. A temperatura aumenta para 40-41ºC. Nos casos 

mais severos, verifica-se leucopénia. A perda de potássio devido à anorexia, vómito e 

diarreia leva à depressão e fraqueza do animal acompanhada por um aumento da urémia e 

da creatinémia devido à desidratação. Um aumento da fosfatase alcalina sérica (FAS) e da 

ALT pode ser resultado da hipóxia hepática causada pela hipovolémia. 

Os animais podem morrer 2-3 dias após o início dos sinais clínicos, geralmente devido à 

lesão da mucosa intestinal, que permite a translocação de bactérias anaeróbicas e Gram-

negativas e o seu sobrecrescimento, levando a choque séptico e a SRIS, manifestando-se 

por uma abrupta hipotermia, CID e icterícia. A morte também pode advir como consequência 

da desidratação e do desequilíbrio electrolítico. 

A nível cutâneo podem ser observadas lesões eritematosas multiformes. Outras lesões 

incluem a ulceração das almofadas plantares, boca e mucosa vaginal. Podem surgir 

vesículas a nível da cavidade oral e placas eritematosas no abdómen e na zona vulvar. 

O CPV-2 não provoca hipoplasia cerebelar nos animais afectados. Contudo, uma miocardite 

pode ocorrer em animais muito jovens. Quando o vírus se replica a nível do miocárdio em 

cachorros com menos de 4 semanas de idade, surge uma miocardite que evolui,
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posteriormente, para uma cardiomiopatia idiopática. Também pode ocorrer necrose do 

miocárdio, que progride, posteriormente, para falência cardíaca. Na síndrome de miocardite, 

o edema pulmonar é um achado prevalente. Os animais que sobrevivem por algum tempo à 

infecção sofrem extensas infiltrações linfocíticas e fibrose do miocárdio, podendo morrer por 

episódios de dispneia, mesmo após a recuperação da enterite. Porém, a miocardite é 

actualmente muito rara devido aos anticorpos passados passivamente pelo colostro materno 

e que protegem os cachorrinhos durante o período em que eles são mais susceptíveis. 

Os animais infectados por CPV-2 apresentam sinais clínicos e laboratoriais de 

hipercoagulabilidade, podendo desenvolver tromboses ou flebites. 

A infecção assintomática do tracto urinário dos animais afectados tem sido atribuída à 

contaminação da genitália externa com fezes, em conjunto com a neutropenia. 

2.5.4. Diagnóstico clínico 
Uma infecção por CPV-2 deve ser colocada como um dos diagnósticos diferenciais na 

presença de um cão com diarreia hemorrágica e com menos de 2 anos de idade, sem 

vacinas. Contudo, existem infecções bacterianas que provocam a mesma sintomatologia 

que a descrita para a infecção por CPV-2. Em cerca de 85% dos animais afectados 

desenvolve-se uma panleucopénia 72 horas após o início da sintomatologia. A neutropénia 

presente resulta da necrose da medula óssea induzida pelo CPV-2 e pela depleção dos 

neutrófilos circulantes por migração destes para a mucosa intestinal. Um aumento do 

número de glóbulos brancos é indicativo da recuperação do animal afectado. 

A nível radiográfico, são observadas ansas intestinais com líquido ou gás no seu interior. A 

radiografia e a ultrasonografia podem ser executadas para verificar a presença de corpos 

estranhos a nível do aparelho gastrointestinal, como diagnóstico diferencial, ou para 

diagnosticar uma invaginação intestinal, sendo esta uma complicação da infecção pelo CPV-

2. 

Pode haver um prolongamento no tempo parcial de tromboplastina activada e uma 

diminuição da actividade de antitrombina III. 

2.5.5. Achados patológicos 
As lesões causadas pelo CPV-2 são não específicas e variáveis. A porção distal do duodeno 

e o jejuno são as zonas do intestino mais afectadas. A parede intestinal encontra-se 

invariavelmente espessada e descorada. A serosa intestinal pode apresentar-se 

hemorrágica e congestiva. O lúmen intestinal está geralmente vazio, mas pode ter um 

conteúdo líquido e hemorrágico. A nível histológico verifica-se necrose das células das 

criptas de Lieberkühn e inclusões virais intranucleares. As vilosidades estão diminuídas de 

tamanho ou ausentes, devido à falta de substituição destas pelas células das criptas, dando 

origem ao colapso da lâmina própria. Os linfonodos mesentéricos estão geralmente 
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ingurgitados e edemaciados, com hemorragias petéquiais no córtex. Verifica-se uma 

necrose e depleção do tecido linfóide. Nos animais com septicémia, observa-se edema 

pulmonar ou alveolite. 

Durante a fase aguda da doença, ocorre uma hipoplasia mielóide e eritróide na medula 

óssea. Na fase de recuperação, existe uma hiperplasia linfóide, eritróide e mielóide. 

Quando a miocardite ocorre, esta reconhecida a nível da necrópsia como manchas pálidas 

no miocárdio. As lesões miocárdicas consistem em lesões não supurativas, com infiltração 

multifocal de linfócitos e plasmócitos no miocárdio. A presença de inclusões intranucleares 

basófilas nos cardiomiócitos é indicativa de uma infecção pelo CPV-2. 

2.5.6. Terapêutica  
Não existe um tratamento específico para a parvovirose canina. A terapêutica instituída é 

sintomática e deve ser dirigida primariamente para o restabelecimento dos fluidos corporais 

e do equilíbrio electrolítico e a prevenção contra infecções bacterianas secundárias. Assim, 

a fluidoterapia deve ser inicialmente feita com uma solução electrolítica equilibrada e 

isotónica, como o Lactato de Ringer, com uma concentração de electrólitos semelhante ao 

do plasma sanguíneo, e pode administrada rapidamente, para repor a perda aguda de 

fluidos. Se o paciente estiver em choque, esta administração deve ser de 90 ml/kg/h para se 

repor a perfusão tecidular. Uma vez restabelecida a perfusão, a velocidade deve ser 

reduzida para 4 a 6 ml/kg/h. A hipoglicémia e a hipocalémia são comuns e devem ser 

corrigidas por adição de dextrose e de potássio à fluidoterapia. A perda de proteína por via 

entérica ocorre devido à destruição das vilosidades intestinais. Se a albumina descer abaixo 

dos 1,5 g/dl, e a proteína total descer abaixo dos 3,5 g/dl ou o animal desenvolver anasarca, 

a administração de um colóide é indicada para manter a pressão oncótica intravascular. No 

caso de anemia por parasitismo ou perda a partir do tracto gastrointestinal, deve ser feita 

uma transfusão sanguínea de sangue total, preferencialmente de um animal com anticorpos 

contra o CPV-2. Num animal em sépsis e edemaciado devem-se administrar colóides 

sintéticos, como o hidroxietilo de amido (10-20ml/kg durante 24 horas). 

A diarreia hemorrágica verificada na enterite provocada pelo CPV-2 indica uma quebra da 

barreira entérica, que pode levar a uma translocação bacteriana, endotoxémia e sépsis. A 

neutropénia que se verifica no decurso da infecção contribui para uma sépsis sistémica. Por 

estas razões, devem ser administrados antibióticos aos animais afectados. Estes devem ser 

de largo espectro e devem incluir uma associação de um aminoglicosídeo (gentamicina 

[2,2mg/kg], EV, tid) com um antibiótico β-lactâmico (ampicilina [22mg/kg], EV, tid) para as 

bactérias Gram-negativas e anaeróbias provenientes do lúmen intestinal. Contudo, sendo os 

aminoglicosídeos nefrotóxicos e os animais apresentarem-se muitas vezes desidratados, 

uma boa alternativa a estes é a enrofloxacina (5mg/kg, PO ou EV lento, bid). Contudo, esta 

pode provocar alterações a nível das cartilagens em animais jovens e em crescimento. A 
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cefoxitina, uma cefalosporina de segunda geração, também pode ser administrada na dose 

de 25mg/kg, EV, qid. Em casos menos graves, onde não se verifica uma panleucopénia 

acentuada, pode ser administrada ampicilina ou cefazolina (20mg/kg, EV, tid). O 

metronidazol (10 mg/kg, EV, BID) apresenta-se também como uma excelente opção para 

cobrir os agentes anaeróbios. 

Na maioria dos pacientes, o vómito diminui quando lhes é retirada a comida e a bebida. 

Porém, em alguns deles, este problema persiste e deve ser controlado através da 

administração de antieméticos. Os dois fármacos mais utilizados são a metaclopramida (1-

2mg/kg/dia, EV, em infusão contínua, ou 5 a 10 mg/kg EV, tid) e a clorpromazina 

(0,05mg/kg, EV, tid ou 0,5mg/kg, IM, tid). Porém, quando nenhum dos princípios activos 

mencionados surtem efeito, pode-se administrar um antagonista dos receptores de 

serotonina, o ondansetron, na dose de 0,1-0,15mg/kg, EV, qid, tid ou bid, sendo um forte 

antiemético. Não se devem administrar drogas anticolinérgicas, pois estas potenciam a 

invaginação das ansas intestinais. Também podem ser administrados inibidores dos 

receptores H2 (ranitidina [2mg/kg, EV, bid] ou famotidina [0,5mg/kg, EV, bid]) e protectores 

da mucosa gástrica (sucralfato [1g/10ml de água morna, PO, tid]). 

A nível de imunoterapia, pode ser administrada antiendotoxina, na dose de 4,4mg/kg, diluída 

na proporção de 1:1 com a fluidoterapia e administrada durante 30 a 60 minutos, 

preferencialmente antes da terapia antibiótica, pois a concentração de LPS pode aumentar 

depois da acção dos antibióticos. 

A administração de corticosteróides (dexametasona sódica – 2-4mg/kg, EV) em associação 

com flunixina meglumina (1mg/kg, EV) demonstrou benefícios em animais em sépsis ou em 

endotoxémia, quando administrados no início do estado de choque. Os corticosteróides 

melhoram a perfusão tecidular, diminuem a marginação dos leucócitos, promovem a 

estabilização das membranas celulares e reduzem a absorção de endotoxinas. A flunixina 

meglumina é um anti-inflamatório não-esteróide (AINE) e analgésico potente, com 

propriedades antidiarreicas e antipiréticas, reduzindo a severidade da inflamação intestinal 

com origem na infecção viral. Contudo, estes dois compostos provocam úlceras 

gastrointestinais, só devem ser administrados a animais que estejam hidratados e não 

devem ser administrados vezes sucessivas. 

Quando existe um forte indício de que os animais afectados estão parasitados, estes devem 

ser desparasitados, pois a presença de parasitas possibilita uma maior replicação viral. 

Assim, coccídias, Giardia spp. e nemátodes devem ser pesquisados numa amostra de fezes 

e caso surja uma amostra positiva, a terapêutica a ser implementada deve ser a adequada 

para estes casos, incluído a administração de ivermectina (250μg/kg, SC), tendo em 

atenção que esta não pode ser administrada em cães da raça Collie e semelhantes. 

A nível nutricional, aos animais hospitalizados deve ser implementada uma nutrição 

parentérica parcial (NPP) composta por 300ml de uma solução de aminoácidos a 8,5% a 
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700ml de uma solução de Lactato de Ringer com 5% de dextrose (60ml/kg/dia). Embora não 

garanta um completo fornecimento de todos os nutrientes, providencia um suporte 

nutricional aos animais afectados até à sua recuperação total. A adição de lípidos é 

controversa. A água deve ser oferecida aos animais 12 a 24 horas após o fim do vómito, 

com glutamina em pó (0,5g/kg/dia em duas doses) para promover a recuperação do tracto 

gastrointestinal. A alimentação entérica é importante para a regeneração do epitélio 

intestinal, devendo ser inicialmente líquida, de alta digestibilidade, rica em carbohidratos e 

pobre em lípidos. A dieta sólida é posteriormente introduzida. Animais que não comam 

espontaneamente, deverão ser alimentados recorrendo a tubos de esofagostomia, sendo 

muito bem tolerados por estes.  

Estudos recentes com interferão ómega (IFN-ω – 2,5 x 106 U/kg, EV, sid) demonstram que, 

quando administrado 4 ou menos dias após a infecção do animal, promove uma menor 

morbilidade e mortalidade dos animais, tornando o tempo de internamento mais curto 

(Greene, 2006) 

O recurso a estimulantes das colónias produtoras de granulócitos (G-CSF) não apresentam 

qualquer vantagem na evolução da doença, pelo menos nos estudos realizados até hoje 

(Macintire & Saralyn, 1997; Greene 2006). 

Embora não existam estudos científicos realizados, pensa-se que o oseltamivir, princípio 

activo comercializado sob o nome de Tamiflu®, seja de extrema importância no tratamento 

de animais com infecção pelo CPV-2, como referem alguns médicos veterinários um pouco 

por todo o mundo (Broadhurst, 2004; Brooks, 2008). Este é administrado, segundo alguns 

autores, duas vezes ao dia, durante 5 dias. Outros sugerem a administração de 2mg/kg, bid, 

durante 10 dias. Sendo um inibidor da neuroaminidase, um importante factor de virulência 

produzido pelas bactérias, pensa-se que este princípio activo tem intervenção a nível das 

bactérias do lúmen intestinal, não intervindo no processo de replicação do Parvovírus, mas 

produzindo uma resposta clínica muito satisfatória, pois evita a progressão da doença 

inibindo o factor de virulência produzido pelas bactérias e que pode conduzir ao choque 

endotóxico do animal (Broadhurst, 2004). 

2.5.7. Prevenção e controlo 
O principal meio de prevenção da Parvovirose canina é a vacinação, com vacinas vivas 

modificadas ou inactivadas, sendo as últimas utilizadas em animais com um maior risco de 

contraírem a virose, em animais grávidos que necessitem de ser vacinados ou em animais 

com uma resposta imune diminuída. As vacinas vivas modificadas produzem uma infecção 

assintomática, com uma maior duração da imunidade adquirida do que aquela produzida 

pelas vacinas inactivadas. 

O calendário de vacinação recomendado inicia-se às 6 semanas de idade, com reforços às 

9 e às 12 semanas de idade, com vacinas modificadas. Para raças consideradas de alto 

risco de contraírem esta infecção, deve ser administrado um reforço entre as 15-16
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semanas de vida. Todos os cães devem receber um reforço anual após a primovacinação. 

Contudo, há estudos que comprovam a eficácia das vacinas por períodos superiores a um 

ano, indicando a revacinação dos cães adultos apenas de 3 em 3 anos (Schultz, 2006; 

Larson & Schultz, 2007). Os cachorros recebem cerca de 10% dos anticorpos maternos por 

via transplacentária e 90% através do colostro, sendo a semi-vida das imunoglobulinas G 

(IgG) de 10 dias. 

Tal como acontece nos felinos, a maior falha na eficácia da vacinação dos canídeos ocorre 

quando os animais susceptíveis ficam infectados devido a uma fugaz protecção materna em 

conjunto com uma vacinação tardia ou quando ocorre interferência dos anticorpos maternos 

devido a uma vacinação precoce. Os procedimentos que se executam para os canídeos são 

equivalentes aos descritos para os felinos. 

Os problemas relacionados com a prevenção e o controlo da doença provocada pelo CPV-2 

resumem-se basicamente às vastas densidades populacionais em pequenos locais, como 

os canis, onde a higiene é difícil de manter. As infecções subclínicas são mais comuns em 

cães isolados que estão dentro de uma habitação e que recebem todos os cuidados básicos 

no tratamento da doença e onde as medidas de higiene necessárias estão presentes, 

reduzindo, desta forma, a incidência e a severidade da doença.  

Para além da imunização, é importante isolar os cachorros para minimizar as oportunidades 

de infecção durante o seu período vulnerável. Nos canis, os cachorros devem ser isolados a 

partir das 4-6 semanas de idade e até ao final da vacinação. Nos cães de apartamento, se o 

isolamento não for possível, os cachorros devem ser isolados das áreas onde os cães 

convivem, como parques e outros locais de recreação. 

O CPV-2 é um dos vírus mais resistentes que infecta os cães. A lixívia doméstica diluída na 

proporção de 1:30 com água deve ser aplicada em todas as superfícies que tolerem esta 

solução, durante um período mínimo de 10 minutos para demonstrarem um grau de eficácia 

satisfatório. A lavagem a vapor pode ser usada para a desinfecção instantânea das 

superfícies que não toleram o hipoclorito. O CPV-2 também é destruído com soluções de 

formalina a 2% e pela luz solar directa. Adicionalmente e se possível, as fezes, as camas e 

todo o material contaminado deve ser incinerado. 

3. A evolução dos Parvovírus felino e canino 

3.1. Vírus da Panleucopénia Felina (FPV) 
As síndromes descritas como enterite infecciosa dos felinos, panleucopénia maligna, esgana 

felina ou agranulocitose espontânea são há muito conhecidas nos gatos domésticos. 

Contudo, só no ano de 1928 é que o FPV foi descoberto e identificado como o agente 

etiológico da panleucopénia felina (Verge & Christoforoni, 1928). O FPV infecta todos os 

animais da família Felidae, ocorre mundialmente e é o agente etiológico de uma das 

doenças virais mais importantes dos felinos.  
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Nos anos 40 do século XX verificou-se que uma doença semelhante à causada pelo FPV 

afectava os guaxinins e as raposas azuis do Árctico. Apesar de terem sido atribuídas 

diferentes designações aos isolados virais obtidos de cada espécie animal que infectavam, 

pensa-se que o Parvovírus dos guaxinins (Raccoon Parvovirus – RPV) seja idêntico ao FPV, 

por análise da sequência nucleotídica do gene vp2, e que o Parvovírus das raposas azuis do 

Árctico (Blue Fox Parvovirus – BFPV) seja um intermediário entre o FPV e o CPV-2, devido 

a semelhanças nucleotídicas com este último (Steinel et al., 2001).  

Em 1947 foi observada uma doença viral que causava enterite hemorrágica severa em 

visons domésticos, estabelecendo-se, desde logo, uma semelhança entre esta doença e a 

provocada pelo FPV. Os isolados virais obtidos dos visons foram denominados de vírus da 

enterite dos visons (Mink Enteritis Virus – MEV), distinguíveis do FPV por anticorpos 

monoclonais (Ikeda et al., 2000; Steinel et al., 2001). 

3.2. Parvovírus Canino do tipo 2 (CPV-2) 
O CPV-2 foi isolado pela primeira vez em 1978, nos Estados Unidos da América (Kelly, 

1978; Appel, Scott & Carmichael, 1979). Contudo, a descoberta de anticorpos presentes em 

soros de cães com origem na Grécia, Países Baixos e Bélgica em 1974, 1976 e 1977 

respectivamente, provou a circulação do CPV-2 desde meados dos anos 70. Durante 1978, 

anticorpos contra o CPV-2 foram encontrados em soros de cães provenientes do Japão, 

Austrália, Nova Zelândia e EUA, comprovando a disseminação viral pelo mundo em menos 

de 6 meses. 

Esta virose surgiu como uma afecção que causava miocardite e gastroenterite hemorrágica 

severa em cães. A estabilidade do vírus, a sua eficácia de transmissão pela via fecal-oral e 

a susceptibilidade quase universal da população canina de todo o mundo está na razão 

desta pandemia, que se transformou num dos eventos mais dramáticos na história das 

doenças infecciosas, com enormes taxas de incidência e de mortalidade. 

Actualmente, existem fortes evidências de que o CPV-2 teve origem numa variante do FPV 

que provavelmente se disseminou a partir de um hospedeiro carnívoro selvagem 

intermediário receptivo a uma variante do FPV com capacidade de infectar carnívoros, como 

o visão e o guaxinim (Truyen, 2006).  

3.3. Variantes antigénicas do CPV-2 
Apesar de possuir um genoma DNA, o CPV-2 possui uma taxa de mutação genética 

elevada, semelhante à observada nos vírus com genoma RNA, a qual é responsável pela 

evolução antigénica contínua e o aparecer de novas variantes antigénicas, também 

denominadas biotipos ou subtipos (Decaro et al., 2007a). Poucos anos após o seu 

isolamento, o CPV-2 foi completamente substituído por duas variantes antigénicas, 

denominadas CPV-2a e CPV-2b, caracterizadas por substituições nucleotídicas no gene vp2 

que codifica para a proteína da cápside viral com o mesmo nome (Decaro et al., 2007b; Elia 
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et al., 2007). A variante CPV-2a disseminou-se num período compreendido entre 1979 e 

1981, enquanto que a variante CPV-2b foi identificada em 1984. O biotipo CPV-2a difere da 

estirpe original em seis codões do gene vp2, a que correspondem os resíduos 

aminoacídicos 87, 101, 300, 305, 375 e 555 (Decaro et al., 2006a). O CPV-2 e o biotipo 

CPV-2b diferem do biotipo CPV-2a em dois aminoácidos da proteína VP2, nos resíduos 426 

(Asn  Asp) e 555 (Ile  Val), (Desario et al., 2005; Decaro et al., 2006a). 

No ano 2000, um novo biotipo, com uma alteração no resíduo aminoacídico 426 (Asp  

Glu), foi detectado em Itália e em 2004, no Vietname (Buonavoglia et al., 2001; Nakamura et 

al., 2004). Este biotipo, denominado CPV-2c, está a disseminar-se rapidamente na 

população canina da Itália e noutros países da Europa, substituindo progressivamente as 

variantes antigénicas CPV-2a e CPV-2b (Decaro et al., 2006a, 2007a,b). A sua 

patogenicidade tem sido investigada em cães infectados naturalmente e um anticorpo 

monoclonal foi desenvolvido para o distinguir do subtipo CPV-2b (Nakamura et al., 2004). 

Num estudo realizado em Espanha, o biotipo CPV-2c detectado apresentava também uma 

alteração no resíduo aminoacídico 297 (Ser  Ala) (Decaro et al., 2006a). 

A análise da estrutura molecular do CPV-2 mostrou que a maior parte dos aminoácidos da 

proteína VP2 com variação estão expostos em relevo na superfície da cápside, revelando 

uma correlação entre estas alterações e as propriedades antigénicas do Parvovírus, a 

variabilidade de hospedeiros que este consegue infectar, as suas propriedades de 

hemaglutinação e maior afinidade para os receptores das células-alvo (Hueffer & Parrish, 

2003; Desario et al., 2005; Decaro et al., 2007a,b). 

3.4. O Parvovírus numa perspectiva evolutiva 
Apesar da alta homologia genómica entre o FPV e o CPV-2, as propriedades destes dois 

vírus variam em muitos aspectos, incluindo a diversidade de hospedeiros que infectam e a 

sua antigenicidade (Steinel, Munson, Vuuren & Truyen, 2000; Hueffer & Parrish, 2003). 

O CPV-2 surgiu como um novo vírus que infectava cães, derivando muito provavelmente do 

FPV ou de uma variante do FPV com capacidade para infectar carnívoros. O CPV-2 não 

possuía a capacidade para infectar felinos naturalmente, assim como o FPV não possuía a 

capacidade para infectar canídeos. Porém, em cerca de duas décadas, o CPV-2 foi 

progressivamente substituído por três variantes, que actualmente coexistem na população 

canina mundial, originando uma vantagem biológica e evolutiva para estes (Truyen, 

Evermann, Vieler & Parrish, 1996b; Steinel et al., 2000; Hueffer & Parrish, 2003; Decaro et 

al., 2007a). Essas variantes, denominadas CPV-2a, CPV-2b e CPV-2c, já foram detectadas 

em felinos, embora de uma forma pontual em populações homogéneas e em regiões 

específicas do mundo (Ikeda et al., 2000; Battilani et al., 2006; Battilani et al., 2007). Para 

esta evolução do Parvovírus contribuíram várias alterações que ocorreram a nível da 

proteína VP2 da cápside viral. Do FPV para o CPV-2 existem sete variações antigénicas, a 

que correspondem sete modificações aminoacídicas na proteína VP2. Essas alterações 
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ocorrem nos resíduos 80, 93, 103, 232, 323, 564 e 568 (Ikeda et al., 2000). As estruturas 

que compõem as imediações dos resíduos 93, 103 e 323 estão envolvidas na determinação 

do espectro de hospedeiros que o FPV e o CPV-2 conseguem infectar (Ikeda et al., 2000; 

Hueffer & Parrish, 2003). Para além disso, a região envolvente do resíduo 300, onde se 

localizam os resíduos 80, 564 e 568 (Govindasamy, Hueffer, Parrish & Agbandje-McKenna, 

2003), está também envolvida no controlo in vivo dos hospedeiros felinos que os subtipos do 

CPV-2 conseguem infectar (Hueffer & Parrish, 2003). 

Desta forma, verificou-se que o FPV se replica no timo e nas células progenitoras da medula 

óssea do cão, mas não o faz em mais nenhum tecido canino. As infecções do FPV em cães 

são, assim, auto-limitantes (Hueffer & Parrish, 2003). A mutação existente no CPV-2 está 

associada à capacidade deste vírus se replicar no intestino dos cães e nos tecidos linfóides 

associados, com transmissão da infecção a outros animais susceptíveis, através das fezes. 

Contudo, a sua capacidade para infectar e se propagar pela população felina perdeu-se 

(Steinel et al., 2000; Hueffer & Parrish, 2003). Os subtipos CPV-2a e CPV-2b, que 

substituíram o CPV-2 e que têm sido isolados em felinos, também possuem alterações nos 

resíduos 93, 300 e 323 (Hueffer & Parrish, 2003). A evolução ocorreu novamente em duas 

destas regiões da cápside viral e os isolados virais do subtipo CPV-2c apresentam 

substituições a nível dos resíduos 426 e 297, que se situam muito próximos dos resíduos 93 

e 300, respectivamente, na zona do espigão (Hueffer & Parrish, 2003). 

As alterações aminoacídicas que ocorrem na proteína VP2 interferem com a ligação dos 

Parvovírus caninos e felino aos receptores das células-alvo. No caso do FPV, do CPV-2 e 

seus subtipos, o receptor de transferrina (TfR) é o utilizado para infecção das células-alvo. A 

ligação dos viriões aos receptores celulares corresponde a um passo crucial no seu ciclo de 

infecção, determinando a susceptibilidade de hospedeiros e o tropismo tecidular dos vírus 

(Palermo, Hafenstein & Parrish, 2006). A utilização do TfR como receptor celular pelos 

Parvovírus para a entrada nas células caninas e felinas está correlacionado com a sua 

patogenicidade, devido ao alto índice de expressão do TfR em células com elevado índice 

mitótico, tais como as células das criptas de Lieberkühn do epitélio intestinal e as células 

hematopoiéticas, que são as principais células-alvo do CPV-2 e do FPV in vivo (Hueffer & 

Parrish, 2003; Truyen, 2006). A ligação do CPV-2 e do FPV ao TfR é determinada pelos os 

resíduos aminoacídicos localizados na superfície da cápside viral, nas regiões adjacentes 

aos espigões (Hueffer & Parrish, 2003). O conjunto de alterações que ocorrem na proteína 

VP2 resulta numa maior eficiência na utilização dos TfR para a infecção celular (Hueffer & 

Parrish, 2003). 

O FPV infecta células felinas in vitro e in vivo através da ligação ao TfR felino, mas não 

possui capacidade para se ligar ao TfR canino, embora se replique in vivo nas células do 

timo caninas (Hueffer & Parrish, 2003; Truyen, 2006). As modificações que ocorreram em 

alguns dos resíduos aminoacídicos da cápside viral deram origem ao aparecimento do CPV-
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2, que se consegue ligar ao TfR canino in vitro e in vivo e subsequentemente infectar células 

caninas e causar doença em cães. Apesar de se conseguir ligar ao TfR felino e infectar 

células felinas in vitro, o CPV-2 original não consegue infectar gatos (Hueffer & Parrish, 

2003; Truyen, 2006). Todas as variantes do CPV-2 adquiriram a capacidade de infectar in 

vitro e in vivo células caninas (Hueffer & Parrish, 2003), existindo evidências que o subtipo 

CPV-2a é mais eficaz na infecção de células caninas que a estirpe original (Shackelton, 

Parrish, Truyen & Holmes, 2004). A maior afinidade das variantes CPV-2a e CPV-2b para o 

TfR das células caninas tem sido apontada como uma das razões para a rápida substituição 

da estirpe original (Decaro et al., 2007a). As variantes do CPV-2 replicam-se nas células 

felinas in vitro e já foram detectadas in vivo em felinos, replicando-se em gatos e podendo 

provocar doença numa infecção experimental (Ikeda et al., 2000; Hueffer & Parrish, 2003; 

Battilani et al., 2006; Truyen, 2006; Battilani et al., 2007). É notável o predomínio das 

variantes do CPV-2 na população felina em condições naturais, apesar da sua reduzida 

virulência (Ikeda et al., 2000). 

As mutações genéticas atrás referidas, que controlam os motivos proteicos da proteína VP2, 

e a selecção natural permitiram os Parvovírus evoluir e infectar novos hospedeiros em 

pouco mais de duas décadas. A rápida evolução do Parvovírus canino deu origem à perda e 

ao ganho de novo dos hospedeiros felinos. Esta capacidade para infectar novamente felinos 

pode ter dado origem à substituição do CPV-2 original pelas suas variantes (Spibey, 

Greenwood, Sutton, Chalmers & Tarpey, 2008).  

Estudos revelam a infecção natural e experimental de cães e gatos pelos subtipos do CPV-2 

(Truyen, Platzer & Parrish, 1996a). Os subtipos CPV-2a e CPV-2b têm sido isolados de 

gatos saudáveis e doentes (Mochizuki, Harasawa & Nakatani, 1993; Truyen, Evermann, 

Vieler & Parrish, 1996b; Ikeda et al., 2000; Battilani et al., 2006). O subtipo CPV-2c 

espalhou-se eficientemente na população canina mundial (Martella et al., 2004; Nakamura et 

al., 2004; Decaro et al., 2005a,c, 2006a, 2007a; Pérez et al., 2007) e também tem sido 

detectado em gatos (Battilani et al., 2006). Já foi observada a infecção conjunta do FPV e do 

CPV-2 em gatos, encontrando-se este último a nível cerebral (Url, Truyen, Rebel-Bauder, 

Weissenböck & Schmidt, 2003). Por fim, foi demonstrada uma infecção mista causada pelas 

variantes do CPV-2 num cão e num gato (Battilani et al., 2007). 

Vários trabalhos revelam a presença do CPV-2a e CPV-2b em 5 a 10% das infecções por 

Parvovírus em gatos domésticos dos EUA, Japão e da Alemanha (Ikeda et al., 2000; Steinel 

et al., 2000). Um outro estudo demonstrou a presença dos subtipos CPV-2a e CPV-2b em 

isolados virais de 15 felinos selvagens e domésticos, num total de 18, com uma prevalência 

superior a 80%. Os restantes três isolados virais foram identificados como sendo FPV (Ikeda 

et al., 2000). 

O título de viriões dos subtipos do CPV-2 excretados nas fezes de felinos é inferior aos 

encontrados nas infecções dos cães, apesar da quantidade excretada ser suficiente para 
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infectar gatos susceptíveis. Contudo, os cães infectados têm uma maior capacidade de 

disseminação do vírus para o meio ambiente e de serem reservatórios para a infecção felina 

(Greene, 2006). Um estudo mostra que os subtipos CPV-2a e CPV-2b causam sinais 

hemorrágicos e lesões mais graves do que a estirpe original em canídeos, embora os 

resultados obtidos para felinos seja controverso (Decaro et al., 2005b; Truyen, 2006). Outros 

autores referem a infecção natural de cães com o subtipo CPV-2c, originando enterite 

hemorrágica severa em conjunto com outros sinais clínicos e elevada mortalidade (Pérez et 

al., 2007). 

3.4.1. Uma doença emergente 
Em alguns vírus de DNA de cadeia simples as taxas de substituição nucleotídica e de 

mutação aproximam-se das altas taxas observadas nos vírus RNA, levando a um nível 

elevado de diversidade genética dentro do mesmo grupo de vírus. A alta taxa de 

substituição que ocorre no genoma viral do CPV é devida à elevada taxa intrínseca de 

mutação e à persistente selecção positiva. Estes dois factores contribuem para a fixação 

destas mutações (Shackelton et al., 2004). 
O CPV, ao contrário do FPV, sofreu uma elevada taxa de disseminação, característica de 

uma epidemia, devido à sua rápida adaptação ao hospedeiro e aparecimento de um número 

considerável de variantes antigénicas, levando a uma expansão do espectro de hospedeiros 

susceptíveis, podendo ser considerada como uma doença viral emergente (Shackelton et 

al., 2004). A forte selecção positiva a que foi sujeito levou à acumulação de mutações 

adicionais benéficas para o vírus, resultando na emergência bem sucedida do CPV-2 e das 

suas variantes, demonstrando como um vírus pode passar a barreira de espécie com 

sucesso e ficar estabelecido como um agente patogénico epidémico que se espalha no seu 

novo hospedeiro. No caso do CPV, este processo provavelmente envolveu eventos rápidos 

e sequenciais de adaptação molecular, facilitados por uma alta taxa de mutação sem 

recombinação. Devido a uma rápida dinâmica evolucionária, é provável que o CPV continue 

a melhorar a sua capacidade de disseminação pelos hospedeiros carnívoros (Shackelton et 

al., 2004). 

3.4.2. A eficácia das vacinas 
Apesar do CPV-2 original ter sido completamente substituído por variantes antigénicas 

poucos anos após o seu aparecimento, esta estirpe ainda é utilizada na maior parte das 

vacinas comerciais, com isolados obtidos nos anos 70-80 do século passado. Estas vacinas 

são eficazes conseguindo prevenir a infecção (Martella et al., 2005; Truyen, 2006) e a sua 

utilização permitiu o controle da pandemia (Truyen, 2006). Contudo, o aparecimento dos 

novos subtipos do CPV-2 originou um debate em relação as diferenças antigénicas 

existentes entre estes e as estirpes vacinais (CPV-2 e CPV-2b) e se este factor poderia 

contribuir para uma diminuição da eficácia das mesmas (Martella et al., 2005; Truyen, 2006). 
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A maioria das vacinas comerciais possuem na sua constituição a estirpe CPV-2, embora as 

vacinas contendo a estirpe CPV-2b confiram uma maior protecção (Martella et al., 2005). 

Um estudo revela que algumas vacinas compostas pelo CPV-2 original conferem protecção 

dos cães vacinados contra os subtipos do CPV-2 e algumas vacinas baseadas no FPV 

conferem protecção de gatos contra o CPV-2b (Truyen, 2006). 

Na generalidade, as vacinas devem conter os tipos antigénicos mais recentes, de forma a 

obter uma protecção mais completa, providenciando uma resposta imune tão boa quanto a 

produzida pelas vacinas contendo a estirpe original (Truyen, 2006). Contudo, um estudo 

recente demonstrou que existe uma imunidade cruzada efectiva entre a estirpe vacinal 

original e a variante CPV-2c, não existindo excreção da estirpe de campo após a vacinação 

(Spibey et al., 2008). 

As novas vacinas baseadas nos subtipos do CPV-2, que estão a ser licenciadas na Europa, 

mostrarão, num futuro próximo, se existe alguma vantagem clinicamente mensurável da 

aplicação destas (Truyen, 2006). 

3.4.3. Diagnóstico laboratorial 
O diagnóstico clínico da infecção pelo FPV ou pelo CPV-2 é difícil de realizar, pois existem 

outros agentes patogénicos e outras situações clínicas patológicas com um quadro 

sintomatológico semelhante. O rápido diagnóstico de uma infecção provocada pelo FPV e 

pelo CPV-2 é essencial para se proceder a um isolamento precoce e tratamento dos animais 

infectados e implementar medidas de higiene nos locais contaminados, de forma a evitar a 

propagação da infecção e a persistência das partículas virais no meio ambiente. Um 

diagnóstico clínico de Parvovirose pode ser confirmado através de testes laboratoriais. 

Actualmente, existem ao nosso dispor vários testes laboratoriais para diagnosticar uma 

infecção por Parvovírus e, com alguns deles, fazer a subtipificação do CPV-2 e distinguir as 

infecções em gatos provocadas pelo FPV e pelos subtipos do CPV-2. 

Existem kits rápidos, relativamente precisos e baratos, baseados na técnica de ELISA 

(Enzyme-linked Imunnosorbent Assay) que detectam o antigénio viral em amostras fecais e 

que são usados como primeiro instrumento na detecção desta infecção. Contudo, estes 

testes carecem de sensibilidade, podendo ocorrer falsos negativos. 

Os testes de hemaglutinação (HA) e de isolamento viral (IV) só podem ser executados em 

laboratórios especializados para além que algumas estirpes do CPV-2 não possuem 

actividade hemaglutinante (Desario et al., 2005). 

O IV implica a disponibilidade de culturas de células para o isolamento viral e embora seja 

uma técnica mais sensível exige um período de incubação de 5 a 10 dias e um teste 

adicional de imunofluorescência ou HA para a detecção de antigénios virais. 

A maior desvantagem do IV e da HA consiste na sua menor sensibilidade, em parte devida 

ao sequestro dos viriões pelos anticorpos presentes no lúmen intestinal dos animais 

infectados a partir do 3.º-5.º dia pós-infecção, dando origem a resultados falsos negativos.
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Em contraste com os testes mencionados anteriormente, os métodos baseados na detecção 

de ácidos nucleicos por PCR (Polymerase Chain Reaction) convencional ou RT-PCR (Real-

time Polymerase Chain Reaction) possuem uma elevada sensibilidade, detectando 

quantidades ínfimas de DNA em qualquer tipo de amostra. Recentemente, um RT-PCR foi 

desenvolvido para a detecção e quantificação rápida de ácido nucleico de CPV-2 a partir de 

fezes de cães infectados (Elia et al., 2007). Embora a técnica de PCR implique a utilização 

de equipamento especializado e reagentes, possibilita uma resposta específica em pouco 

tempo. O gene vp2 amplificado pela técnica de PCR pode ser sequenciado e a análise das 

sequências nucleotídicas e aminoacídicas permite a subtipificação do CPV-2. 

A análise com anticorpos monoclonais (MAbs) permite a diferenciação entre o CPV-2/2a e 

2b, mas não do subtipo CPV-2c. O desenvolvimento de um ensaio de PCR-RFLP 

(Polymerase Chain Reaction of Restriction Fragment Lenght Polymorphisms) permitiu a 

diferenciação entre o subtipo CPV-2b e o CPV-2c, devido à presença de um alvo MboII 

(GAAGAN8) na região terminal do gene vp2 do biotipo CPV-2c (Buonavoglia et al., 2001). A 

presença deste alvo é devida à alteração no nucleótido 4064 existente entre as duas 

variantes, provocando uma mutação no resíduo aminoacídico 426 (Asp  Glu). 

A diferenciação entre o FPV e o CPV-2 é conseguida através de testes de inibição da 

hemaglutinação utilizando MAbs ou através da análise da sequência nucleotídica e 

aminoacídica do gene vp2. Porém, estas duas técnicas nem sempre são aplicáveis, devido 

à morosidade dos processos (Decaro et al., 2007b). 

Uma nova técnica de RT-PCR com Minor Groove Binder (MGB), baseada na utilização de 

primers com uma sequência 100% complementar a uma sequência do genoma viral, tem 

sido utilizada eficientemente, permitindo a detecção, discriminação e quantificação 

simultânea de Parvovírus caninos e felino em várias amostras, independentemente da sua 

origem, sendo altamente específico, sensível e reprodutível (Decaro et al., 2005a, 2006a, 

2007b). 

3.4.4. Vacinação e infecção concomitante 
Em certas ocasiões, os animais vacinados podem excretar pelas fezes a estirpe vacinal 

isoladamente ou em conjunto com a estirpe de campo se estiver presente uma infecção 

concomitantemente com a vacinação. Em ambas as situações, os testes laboratoriais 

considerados pouco sensíveis e o PCR isoladamente não conseguem fazer uma distinção 

entre as duas estirpes em causa. No caso do IV em cultura de células, ambas as estirpes 

podem ser isoladas mas apenas uma delas é prevalente. Sem a sequenciação nucleotídica 

do genoma viral, o teste de PCR apenas amplifica a estirpe viral mais concentrada na 

amostra, deixando a outra por determinar. Todos estes testes laboratoriais podem dar um 

diagnóstico falso acerca da estirpe que infectou o animal devido à diversidade genética viral 

da amostra inicial numa infecção simultânea com a vacinação.  
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Contudo, os testes laboratoriais baseados na técnica de MGB permitem a diferenciação 

entre a estirpe vacinal e a de campo, mesmo quando os títulos da estirpe vacinal excretados 

são muito baixos. 

Um estudo revelou que animais com sinais de gastroenterite pouco tempo após a vacinação 

estavam quase sempre infectados com as variantes do CPV-2 e quando a estirpe vacinal 

era detectada nas fezes esta estava quase sempre presente com a estirpe de campo ou 

com outros organismos patogénicos que provocam enterites em cães, indicando que os 

animais com sintomatologia gastrointestinal e na presença da estirpe de campo foram 

infectados um pouco antes ou depois da aplicação da vacina. Esta situação permite a 

exclusão da reversão da virulência da vacina (Decaro et al., 2006b; Neves, 2007). Contudo, 

nesse mesmo estudo foram detectados três cães que excretaram o vírus vacinal 

isoladamente e demonstraram sinais clínicos de gastroenterite, sendo dois dos casos 

causados pela variante CPV-2b e um outro pela a estirpe original CPV-2, tendo o autor 

justificado que os testes laboratoriais utilizados não teriam sido capazes de detectar a 

presença doutros agentes gastrointestinais patogénicos que poderiam estar presentes 

(Decaro et al., 2006b). 

3.5. Distribuição mundial das variantes antigénicas do CPV-2 
Num estudo recente, verificou-se que a variante antigénica CPV-2c foi detectada em Itália, 

Espanha, Portugal, Alemanha e Reino Unido (Decaro et al., 2006a, 2007a). O subtipo CPV-

2a é mais frequente na Bélgica, enquanto que no Reino Unido, na Alemanha e em Itália, tem 

sido substituído pelos biotipos CPV-2b ou CPV-2c. Em Portugal, a variante CPV-2a não foi 

detectada, mas os subtipos CPV-2b e CPV-2c apresentavam uma distribuição equitativa 

(Decaro et al., 2007a). Na Alemanha, o biotipo CPV-2c foi detectado em amostras 

armazenadas de 1996, confirmando a seu aparecimento 4 anos antes da sua primeira 

menção na Itália (Decaro et al., 2007a). 

No resto do mundo, a distribuição dos vários biotipos é variada. Nos Estados Unidos da 

América (EUA), verificou-se, em estudos recentes, a presença dos subtipos CPV-2c, CPV-

2b e ainda do CPV-2 original. Os subtipos CPV-2b e CPV-2c detectados apresentavam 

mutações nucleotídicas no gene vp2, distintas das variantes presentes na Europa (Kapil et 

al., 2007; Hong et al., 2007). Na Austrália, o CPV-2a é prevalente e os biotipos CPV-2b e 

CPV-2c não o substituíram, como aconteceu em muitos países da Europa (Meers, Kyaw-

Tanner, Bensink & Zwijnenberg, 2007). Na América do Sul, o subtipo prevalente é o CPV-2c, 

confirmando a sua disseminação por todo o mundo (Pérez et al., 2007), sugerindo que a 

mutação no resíduo 426 (Asp  Glu) confere uma vantagem biológica para o vírus (Decaro 

et al., 2007a). 

O estudo da epidemiologia mundial dos Parvovírus caninos e felino permite a vigilância dos 

diferentes biotipos emergentes, sendo importante o desenvolvimento de novas técnicas 

laboratoriais para a sua detecção e que permitam um controle eficaz da infecção. A 
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sequenciação genómica das estirpes de campo de diferentes localizações geográficas é 

fundamental para a compreensão da evolução viral. 

A Parvovirose é uma doença contagiosa de extrema importância, com um grande impacto 

na saúde dos felinos e canídeos domésticos e selvagens. Perante a gravidade que esta 

virose acarreta, devido aos sinais clínicos severos e à alta taxa de morbilidade e mortalidade 

inerente à infecção, e a ameaça sanitária global que esta doença viral representa, torna-se 

necessária uma constante actualização da dispersão mundial das variantes do Parvovírus 

canino. Foi objectivo deste trabalho recolher informação acerca da presença e distribuição 

dos biotipos de CPV presentes na região de Lisboa e arredores, contribuindo com uma 

informação útil para trabalhos futuros nesta área de investigação. 
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4. Materiais e métodos 

4.1. Amostras e seu processamento 
Sete das amostras de canídeos utilizadas neste estudo foram amavelmente cedidas pela 

clínica veterinária Azevet, Azeitão (D1-D6; D9). As restantes duas amostras de canídeos 

foram gentilmente cedidas pelo Hospital Escolar da FMV, UTL (D7; D8). As duas amostras 

de felinos foram gentilmente cedidas pelo Serviço de Anatomia Patológica da FMV, UTL 

(6GA/07; 7GA/07) (Tab. 5). 

Todos os canídeos foram positivos no teste Witness Parvo da Synbiotics Corporation® para 

a detecção de Parvovírus, a partir das fezes. Os materiais biológicos utilizados foram 

predominantemente fezes e um derrame abdominal (Tabela 5). 

As amostras fecais foram homogeneizadas em 500μL de tampão PBS (138mM NaCl, 27mM 

KCl, 2mM KH2PO4, 10mM Na2HPO4, pH 7,4) e clarificadas por centrifugação a 13000xg 

durante 10min. O líquido de derrame foi igualmente clarificado a 13000xg durante 10min. O 

sobrenadante foi colhido e armazenado a -20ºC até processamento. 

 

Tabela 5 – Identificação e origem das amostras 
 
Identificação 

& 
Espécie 

Raça Origem Idade Vacinação Desparasitação Material biológico 

D1 Canídeo Indeterminada Azeitão 4m Não Não Fezes 

D2 Canídeo Indeterminada Azeitão 4m Não Não Fezes 

D3 Canídeo Indeterminada Azeitão 6m Não Não Fezes 

D4 Canídeo Indeterminada Coina 6m Não Não Fezes 

D5 Canídeo Indeterminada Sesimbra 3m Tetradog® Não Fezes 

D6 Canídeo Indeterminada Qta. Conde 6m Não Sim Fezes 

D7 Canídeo Indeterminada Amadora 3m V7® Sim Fezes 

D8 Canídeo Indeterminada Lumiar 6m Não Não Fezes 

D9 Canídeo Pastor Alemão Azeitão 2m V7® Não Fezes 

6GA/07 Felino Europeu comum Montijo 8m Não ? Fezes 

7GA/07 Felino Indeterminada ? ?m ? ? 
Líquido de derrame 

peritoneal 

4.2. Extracção de DNA genómico celular 
Para extracção de DNA viral utilizaram-se 200μl do homogenizado fecal, que foram 

processados utilizando um kit comercial (Qiamp® DNA Blood Mini Kit – Qiagen) de acordo 

com as instruções do fabricante. Brevemente, a amostra foi homogeneizada com um 

tampão de lise, na presença de uma protease. Após incubação a 56ºC durante 15min, para 

desnaturação e lise das proteínas virais, foi adicionado etanol para precipitação dos ácidos 

nucleicos e o lisado foi aplicado numa coluna de sílica gel para fixação selectiva de DNA 

desidratado. Após lavagens sucessivas com os tampões fornecidos no kit, o DNA foi eluído 
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da membrana por aplicação de 60µl de tampão hidratante. Cada passo de lavagem e 

eluição consistiu na centrifugação a 16000xg durante 1min. Após extracção as amostras 

foram armazenadas a -80ºC. 

4.3. Polymerase Chain Reaction (PCR) 
A Polymerase Chain Reaction (PCR) é uma reacção em cadeia realizada por uma DNA 

polimerase termoresistente, cujo objectivo final consiste na amplificação exponencial de uma 

região específica DNA, definida por dois oligonucleotidos sintéticos. É composta por 3 fases 

distintas, denominadas desnaturação, annealing e extensão, que se repetem por 25-40 

ciclos. A primeira fase de desnaturação consiste na separação da cadeia dupla de DNA em 

duas cadeias simples, pela acção de altas temperaturas. Durante a fase de annealing ocorre 

a ligação dos oligonucleótidos ou primers às regiões específicas do DNA da amostra ou 

template, definindo a região genómica a amplificar. A temperatura à qual a ligação se 

processa depende da composição nucleotídica dos primers e da sua especificidade em 

relação à região de DNA a amplificar, devendo ser estabelecida para cada par de primers. A 

terceira e última fase, denominada extensão, consiste na síntese de novas cadeias de DNA 

a partir de cada primer. Um esquema das etapas que ocorrem numa reacção de PCR está 

documentado na figura 3. 

 

Figura 3 – Etapas de uma reacção de PCR 
 (http://www.juliantrubin.com/encyclopedia/biochemistry/pcr.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Legenda: 1 – Desnaturação; 2 – Anneling; 3 – Extensão; 4 – Produto final de um ciclo de PCR; P – 

DNA polimerase. 
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Para cada amostra, foram realizadas duas reacções de PCR. A primeira teve como objectivo 

a confirmação da positividade das amostras e a segunda a amplificação da totalidade do 

gene vp2. 

4.3.1. Positividade das amostras 
Para detecção de ácido nucleico viral de Parvovírus no material biológico, as amostras de 

DNA viral foram submetidas a uma reacção de PCR utilizando o kit comercial FideliTaqTM 

PCR Master Mix 2X, USB® para amplificação de um fragmento de 583bp, incluído no gene 

vp2, utilizando o par de primers 555F e 555R (Desario et al., 2005) na concentração final de 

2pmol (Tabela 6), 0,625U de Fidelity Taq polimerase, 1,5mM de MgCl2, 0,2mM de dNTP e 

5µl de amostra de DNA viral, no volume final de 25µl. 

 

Tabela 6 – Sequência e localização dos primers utilizados 

1Posições referentes à sequência nucleotídica da estirpe CPV-b (Número de acesso do GenBank: M38245) 

Primers Sequências (5’  3’) 
Localização 
genómica1

Tamanho do 
fragmento 

555F CAGGAAGATATCCAGAAGGA 4003-4022 

555R GGTGCTAGTTGATATGTAATAAACA 4561-4585 
583bp 

  

As condições de amplificação incluíram um passo inicial de desnaturação a 94ºC durante 

10min, 40 ciclos a 94ºC/30seg, 50ºC/1min e 68ºC/1min, seguido de um passo final de 

extensão a 68ºC durante 10min. 

Sempre que necessário, por ausência de amplificação ou amplificação de bandas 

inespecíficas de diferente peso molecular, as reacções foram optimizadas pela adição de 

mais 0,5mM de MgCl2 ou por variação da temperatura no passo de annealing. O ião Mg2+ é 

um co-factor essencial para o funcionamento da DNA polimerase, permitindo uma actividade 

mais eficaz desta enzima. 

4.3.2. Amplificação do gene vp2 
A amplificação do gene vp2 foi efectuada em duas reacções distintas, utilizando dois pares 

de primers (1F/2R e 3F/4R) (Fig. 4). A sequência dos primers foi cedida amavelmente pela 

Doutora Margarida Duarte do Serviço de Virologia do Laboratório Nacional de Investigação 

Veterinária. As concentrações dos reagentes utilizados nesta reacção de PCR foram as 

mesmas utilizadas na reacção de detecção de ácido nucleico, com alterações na 

concentração final de cada par de primers (1pmol) e na quantidade de amostra de DNA viral 

utilizada (2,5µl). 

As condições de amplificação incluíram um passo inicial de desnaturação a 94ºC durante 

10min, 40 ciclos a 94ºC/30seg, 50ºC/45seg e 68ºC/2min, seguido de um passo final de 

extensão a 68ºC durante 10min. 

35 



 

Figura 4 – Estratégia de amplificação do gene vp2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Electroforese horizontal em gel de agarose e visualização do DNA amplificado 
A electroforese horizontal em gel de agarose é uma técnica laboratorial utilizada para 

separar DNA ou RNA, com base no seu peso molecular.  

A carga eléctrica das moléculas de ácido nucleico é negativa, devido aos grupos fosfato da 

sua constituição. Quando submetidas a um campo eléctrico, as moléculas migram do pólo 

negativo para o pólo positivo. O peso molecular, a estrutura secundária ou terciária das 

moléculas e a concentração da matriz que constitui o gel de agarose influenciam a migração 

dos ácidos nucleicos. As moléculas mais pequenas migram mais rapidamente que as 

moléculas maiores (Fig. 5). 

A determinação do peso molecular das moléculas de ácidos nucleicos é efectuada por 

comparação com marcadores, constituídos por uma mistura de moléculas de peso 

molecular conhecido utilizados na electroforese em paralelo com as amostras. A distância 

da banda de peso molecular desconhecido em relação ao ponto inicial de migração (poço do 

gel) é inversamente proporcional ao logaritmo do tamanho da molécula. 

 
Figura 5 – Electroforese horizontal em gel de agarose 

 (http://recombinacaodna.no.sapo.pt/) 
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Os produtos de PCR foram separados por electroforese em gel de agarose a 1,5% em TAE, 

na presença de 0,5μg/ml de EtBr durante 40min, a uma intensidade de corrente de 80V. O 

brometo de etídeo é uma molécula fluorescente com capacidade de intercalamento com as 

bases azotadas das moléculas de DNA, sendo utilizado para detectar a presença de bandas 

de DNA no gel de agarose quando iluminado com luz UV. 

Após observação no aparelho Image Master® VDS – Pharmacia Biotech, com um 

comprimento de onda (λ) de 330nm, os fragmentos de DNA viral amplificado foram 

visualizados e o seu peso molecular foi determinado por comparação com as bandas do 

marcador 100bp (HyperLadder II – Bioline). 

4.5. Purificação e sequenciação do gene vp2 
Os fragmentos parciais do gene vp2, obtidos por PCR, foram purificados a partir da agarose 

ou a partir da reacção de amplificação, utilizando o kit comercial Illustra™ GFX™ PCR DNA 

and Gel Band Purification Kit, segundo as instruções do fabricante e eluídos num volume 

final de 20 μl. Após a purificação, as amostras foram enviadas para a empresa STAB VIDA 

para serem sequenciadas. A subtipificação das sequências nacionais foi feita após tradução 

da sequência nucleotídica e alinhamento múltiplo com sequências homólogas previamente 

caracterizadas, presentes no GenBank e obtidas através do seu número de acesso (FPV: 

TU4, AB000068; CPV-2: CPV-b, M38245; CPV-2a: CPV-15, M24003; CPV-2b: CPV-39, 

M74849, CPV2c: 56/00, AY380577 e estirpe da vacina Tetradog®: CPV-2d Cornell #320, 

M23255), utilizando o programa bioinformático CLC Combined Workbench 3.5 – CLC bio.
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5. Resultados 
Sete das amostras em estudo (D1-D6 e D9) tiveram origem em canídeos provenientes de 

várias regiões da Margem Sul do Tejo. As restantes duas amostras (D7 e D8) foram obtidas 

de duas regiões de Lisboa. Uma amostra de felino (6GA/07) era proveniente da cidade do 

Montijo e da segunda amostra (7GA/07) desconhece-se a sua origem. À excepção dos 

animais D4 e D9, todos os outros canídeos conviviam com outros animais na altura do 

aparecimento dos primeiros sinais clínicos e com excepção dos animais D6 e D8, todos os 

outros canídeos sobreviveram à infecção viral. 

Os animais D1 e D2 pertenciam à mesma ninhada. 

O animal da amostra D5 tinha sido vacinado com Tetradog® dois dias antes do aparecimento 

dos sinais clínicos. 

O animal D7 pertencia a uma ninhada com uma morte devida a diarreia de origem 

indeterminada e com um terceiro animal com os mesmos sinais clínicos. Este animal tinha 

sido vacinado três dias antes do início da sintomatologia com a vacina Vanguard 7®, à 

semelhança do animal D9. 

O animal da amostra D8 convivia com outro animal vacinado e sem sinais clínicos de 

doença.  

A amostra 6GA/07 foi colhida de um felino com uma história pregressa de gastroenterite 

hemorrágica. À necrópsia o animal apresentava gastroenterite congestiva e catarral, com 

hematoquézia e linfadenomegália mesentérica.  

A amostra 7GA/07 foi obtida de um cadáver de felino com congestão generalizada da 

parede intestinal e presença de líquido sero-hemorrágico na cavidade pleural e peritoneal. O 

intestino apresentava lesões de enterite necrótica, com atrofia das vilosidades. 

Após processamento das amostras e extracção do seu DNA genómico celular, as amostras 

foram submetidas a uma primeira reacção de PCR, tendo-se confirmado a presença de DNA 

de Parvovírus em todas elas (Fig. 6). 

O gene vp2 foi amplificado em todas as amostras em duas reacções separadas, tendo sido 

obtido por 2 fragmentos sobreponíveis posteriormente sequenciados (Fig. 7). 
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Figura 6 – Visualização do fragmento de 583bp incluído no gene vp2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000bp 
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Legenda: D5 – Amostra do canídeo D5; CN – Controlo negativo; M – Marcador 100bp (HyperLadder II 

– Bioline) 

 

Figura 7 – Amplificação do gene vp2 
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1000bp 

1125bp 

1002bp 

 
 
 
 
 
 

Legenda: D5, D8, D9 – Gene vp2 das amostras D5, D8 e D9, respectivamente, amplificado com o par 

de primers 3F/4R; D’9 – Gene vp2 da amostra D9 amplificado com o par de primers 1F/2R; M – 

Marcador 100bp (HyperLadder II – Bioline) 

 

Das onze amostras enviadas para sequenciação, apenas da D1 não foi possível obter a sua 

sequência nucleotídica. O alinhamento múltiplo das sequências nucleotídicas dos isolados 

nacionais e das estripes de referência CPV-2, CPV-2a, CPV-2b, CPV-2c, a estirpe da vacina 

Tetradog® e o FPV (ver Anexo 1) revelou um valor médio de homologia de 99,67%, variando 

entre 94,81% e 100% (Tabela 7). Devido à ausência dos primeiros 65 nucleótidos da estirpe 

de referência CPV-2c, a percentagem de homologia entre esta e os isolados nacionais é 

inferior a qualquer outra homologia nucleotídica (Tabela 7). 

Após tradução das sequências nucleotídicas (ver Anexo 2) e análise do padrão de variação 

dos aminoácidos, foram detectadas variações aminoacídicas que permitiram identificar a 

variante CPV-2c do Parvovírus canino em todas as amostras de canídeos, enquanto que 

nas duas amostras de felinos foi amplificado o FPV (Figura 8 e Tabela 8). 

Para além das variações aminoacídicas similares às estirpes de referência encontradas, 

foram detectadas outras variações nos isolados nacionais sem correspondência com as
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sequências previamente caracterizadas utilizadas neste trabalho. Duas variações 

nucleotídicas deram origem a alterações aminoacídicas (mutações não-silenciosas), no 

resíduo aminoacídico 56 (Asn  Asp) da amostra D5, e no resíduo aminoacídico 267 (Phe 

 Tyr) das amostras D2-D4 e D8 (Tabela 8).  

As variações nucleotídicas sem alteração do resíduo aminoacídico (mutações silenciosas) 

foram observadas nos tripletos que codificam os resíduos aminoacídicos 95, 142, 159, 195, 

203, 218, 287 e 295 das amostras de canídeos e os resíduos 173, 229, 253, 346, 487, 534 e 

541 das amostras de felinos (ver Anexo 1). Em relação ao resíduo 20 não foi possível 

determinar se a mutação observada corresponde a uma alteração comum à estirpe de 

referência CPV-2c, pois os primeiros 22 resíduos aminoacídicos da proteína VP2 daquela 

estirpe não se encontram referenciados no GenBank (ver Anexo 1). 



 

Tabela 7 – Homologia nucleotídica entre os isolados nacionais e as estirpes de referência 
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Figura 8 – Sequência aminoacídica do gene vp2 dos isolados nacionais e das estirpes de referência 
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Legenda: Nos rectângulos encontram-se representadas as variações dos resíduos aminoacídicos das estirpes de referência e dos isolados nacionais 
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Legenda: Verde – resíduos aminoacídicos que permitem a diferenciação do subtipo CPV-2c; Laranja – resíduos aminoacídicos que permitem a diferenciação do 

FPV; Azul – resíduos aminoacídicos com variação e sem correspondência com as sequências previamente caracterizadas. 

 

Tabela 8 – Variações aminoacídicas encontradas nas amostras em estudo 
 

Resíduos aminoacídicos da proteína VP2 do Parvovírus1

Amostras 56 80 87 93 101 103 232 267 297 300 305 323 375 426 555 564 568 
Estirpes e 
subtipos 
isolados 

D2 N R L N T A I Y A G Y N D E V S G CPV-2c 

D3 N R L N T A I Y A G Y N D E V S G CPV-2c 

D4 N R L N T A I Y A G Y N D E V S G CPV-2c 

D5 D R L N T A I F A G Y N D E V S G CPV-2c 

D6 N R L N T A I F A G Y N D E V S G CPV-2c 

D7 N R L N T A I F A G Y N D E V S G CPV-2c 

D8 N R L N T A I Y A G Y N D E V S G CPV-2c 

D9 N R L N T A I F A G Y N D E V S G CPV-2c 

6ga07 N K M K T V V F S A D D D N V N A FPV 

7ga07 N K M K T V V F S A D D D N V N A FPV 

FPV N K M K T V V F S A D D D N V N A 

CPV-2 N R M N I A I F S A D N N N V S G 

CPV-2a N R L N T A I F S G Y N D N I S G 

CPV-2b N R L N T A I F S G Y N D D V S G 

CPV-2c N R L N T A I F A G Y N D E V S G 

Tetradog N R M N I A I F S A D N N N V S G 

Estirpes 
de 

Referência

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     1 Posições referentes à sequência aminoacídica da estirpe CPV-b (Número de acesso do GenBank: M38245) 

45 

 



 

6. Discussão dos resultados e conclusão 
A prevalência mundial dos diferentes biotipos do Parvovírus canino tem sido objecto de 

estudo. Ao longo das últimas décadas, verificou-se a substituição do CPV-2 original pelas 

suas variantes, com uma disseminação eficaz do subtipo CPV-2c na população canina e 

sua detecção pontual em felinos (Ikeda et al., 2000; Martella et al., 2004; Nakamura et al., 

2004; Decaro et al., 2005a,c; Battilani et al., 2006; Decaro et al., 2006a, 2007a; Pérez et al., 

2007). A informação recolhida sobre a epidemiologia do CPV em Portugal indica a presença 

do subtipo CPV-2b e CPV-2c (Decaro et al., 2007a; Neves, 2007). 

O objectivo deste trabalho foi avaliar a presença do CPV e do FPV na região de Lisboa e na 

Margem Sul do Tejo, através da amplificação e sequenciação do gene vp2 viral a partir de 

onze amostras recolhidas de animais infectados ou com suspeita clínica de parvovirose. 

Após confirmação da infecção nas diferentes amostras, o gene vp2 foi amplificado, 

sequenciado e subtipificado.  

Os resultados obtidos indicaram a presença do CPV-2c em oito das nove amostras de 

canídeos. Numa amostra biológica de canídeo não foi possível obter a sequência 

nucleotídica do gene vp2. Nas duas amostras de felinos foi identificado o FPV. Embora o 

número de materiais processados não seja representativo, a detecção exclusiva do CPV-2c 

corrobora a informação de outros autores (Decaro et al., 2007a; Neves, 2007). Três 

amostras foram recolhidas de animais que tinham sido vacinados dias antes com a estirpe 

vacinal CPV-2. A identificação do subtipo CPV-2c nesses materiais veio confirmar que a 

infecção foi devida a esta variante do CPV-2 e não à estirpe vacinal. A reversão da 

virulência da estirpe vacinal é pouco provável de ocorrer, de acordo com alguns autores 

(Neves, 2007). 

Apesar das vacinas constituídas pela estirpe original serem consideradas óptimas para a 

protecção dos animais susceptíveis, deve-se ter em consideração que a estirpe original 

desapareceu da população canina a nível mundial e que as vacinas baseadas nesta estirpe 

conferem uma imunidade menor e mais curta quando os animais são infectados pela 

variante CPV-2b (Pratelli et al., 2001). Sendo o CPV-2 um vírus de elevada mutabilidade, 

vacinas mais efectivas que induzam uma imunidade cruzada e mais prolongada no tempo 

devem ser fabricadas para impedir novos surtos de parvovirose, causados por novas 

variantes do CPV-2. 

Em seis das oito amostras de cães (D2-D5 e D8) foram encontradas algumas variações 

aminoacídicas do subtipo CPV-2c não mencionadas nas referências bibliográficas 

consultadas. É de salientar o facto de uma dessas alterações ocorrer em 4 das 8 amostras 

(D2-D4 e D8) no resíduo 267 (Phe  Tyr). A outra alteração foi registada na amostra D5 no 

resíduo aminoacídico 56 (Asn  Asp). Excluindo a possibilidade de erros quando da

46 



 

sequenciação nucleotídica do gene vp2 daquelas amostras, as mutações não-silenciosas 

detectadas através da sequenciação nucleotídica fazem parte do processo de evolução do 

Parvovírus, correspondendo a alterações biologicamente aceitáveis da constituição da 

proteína para que o vírus consiga infectar as células-alvo e disseminar-se por vários 

hospedeiros. O CPV foi mantido na população susceptível durante muitos anos, 

aparentemente acumulando muitas mutações benéficas sob uma forte selecção positiva. 

Assim, as mutações sinónimas e não-sinónimas são relativamente elevadas devido à 

selecção natural, reflectindo uma alta taxa de mutação no genoma viral (Shackelton et al., 

2004). Em alguns estudos foram também encontradas variações aminoacídicas pontuais 

que diferem das variações que ocorrem com maior frequência no CPV e nas suas variantes 

(Battilani, Ciulli, Tisato & Prosperi, 2002). Novas sequenciações deverão ser efectuadas 

para confirmação da persistência destas alterações aminoacídicas nos isolados obtidos e 

avaliar a prevalência desses isolados relativamente às estirpes de referência. Deverão 

também ser determinados os efeitos dessas alterações aminoacídicas na adaptação e 

disseminação de novos subtipos a novos hospedeiros, o que só pode ser conseguido com 

uma persistente vigilância epidemiológica. 

Um total de 15 mutações silenciosas foi igualmente detectado nas sequências nucleotídicas 

dos isolados nacionais, sendo apenas a sequência D6 a única com 100% de homologia com 

a estirpe de referência CPV-2c. Esta variabilidade nucleotídica pode ser considerada 

normal, pois quando o vírus esgota as possibilidades de mutação em zonas importantes do 

seu genoma, outras mutações ocorrem, não se traduzindo, porém, em alterações 

aminoacídicas. Isto deve-se ao facto da selecção positiva ser restrita a apenas alguns locais 

do genoma, ocorrendo muitas outras substituições neutras ou fixas devido à deriva genética, 

sendo esta definida como uma variação a nível do genoma viral devida ao acaso e não à 

selecção natural (Shackelton et al., 2004). A maior parte das alterações fixas em certas 

porções do genoma viral com um rátio elevado de mutações não-silenciosas/silenciosas, 

aparentam ser essenciais para a determinação dos hospedeiros, tropismo celular e/ou 

antigenicidade (Shackelton et al., 2004). 
Os novos resultados indicam a presença de CPV-2c nos animais testados. No entanto o 

pequeno número de amostras não permite extrapolar esta informação à população canina. 

Seria importante alargar este rastreio às diferentes populações de canídeos e felídeos e 

aferir o impacto patogénico das variantes encontradas. Uma correcta vacinação dos animais 

e uma constante vigilância epidemiológica desta virose é fundamental para que a protecção 

dos canídeos e felinos seja assegurada no caso da ocorrência de uma nova pandemia.
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Anexo 1 – Sequência nucleotídica do gene vp2 das amostras biológicas e das estirpes de referência 
                   2787                                                                                                   2886 
             6GA07  ATGAGTGATGGAGCAGTTCAACCAGACGGTGGTCAACCTGCTGTCAGAAATGAAAGAGCTACAGGATCTGGGAACGGGTCTGGAGGCGGGGGTGGTGGTG  
               FPV  ATGAGTGATGGAGCAGTTCAACCAGACGGTGGTCAACCTGCTGTCAGAAATGAAAGAGCTACAGGATCTGGGAACGGGTCTGGAGGCGGGGGTGGTGGTG  
             7GA07  ATGAGTGATGGAGCAGTTCAACCAGACGGTGGTCAACCTGCTGTCAGAAATGAAAGAGCTACAGGATCTGGGAACGGGTCTGGAGGCGGGGGTGGTGGTG  
             CPV-2  ATGAGTGATGGAGCAGTTCAACCAGACGGTGGTCAACCTGCTGTCAGAAATGAAAGAGCTACAGGATCTGGGAACGGGTCTGGAGGCGGGGGTGGTGGTG  
          Tetradog  ATGAGTGATGGAGCAGTTCAACCAGACGGTGGTCAACCTGCTGTCAGAAATGAAAGAGCTACAGGATCTGGGAACGGGTCTGGAGGCGGGGGTGGTGGTG  
            CPV-2a  ATGAGTGATGGAGCAGTTCAACCAGACGGTGGTCAACCTGCTGTCAGAAATGAAAGAGCTACAGGATCTGGGAACGGGTCTGGAGGCGGGGGTGGTGGTG  
            CPV-2b  ATGAGTGATGGAGCAGTTCAACCAGACGGTGGTCAACCTGCTGTCAGAAATGAAAGAGCTACAGGATCTGGGAACGGGTCTGGAGGCGGGGGTGGTGGTG  
                D7  ATGAGTGATGGAGCAGTTCAACCAGACGGTGGTCAACCTGCTGTCAGAAATGAAAGAGCAACAGGATCTGGGAACGGGTCTGGAGGCGGGGGTGGTGGTG  
                D9  ATGAGTGATGGAGCAGTTCAACCAGACGGTGGTCAACCTGCTGTCAGAAATGAAAGAGCAACAGGATCTGGGAACGGGTCTGGAGGCGGGGGTGGTGGTG  
            CPV-2c  -----------------------------------------------------------------ATCTGGGAACGGGTCTGGAGGCGGGGGTGGTGGTG  
                D6  ATGAGTGATGGAGCAGTTCAACCAGACGGTGGTCAACCTGCTGTCAGAAATGAAAGAGCAACAGGATCTGGGAACGGGTCTGGAGGCGGGGGTGGTGGTG  
                D3  ATGAGTGATGGAGCAGTTCAACCAGACGGTGGTCAACCTGCTGTCAGAAATGAAAGAGCAACAGGATCTGGGAACGGGTCTGGAGGCGGGGGTGGTGGTG  
                D4  ATGAGTGATGGAGCAGTTCAACCAGACGGTGGTCAACCTGCTGTCAGAAATGAAAGAGCAACAGGATCTGGGAACGGGTCTGGAGGCGGGGGTGGTGGTG  
                D8  ATGAGTGATGGAGCAGTTCAACCAGACGGTGGTCAACCTGCTGTCAGAAATGAAAGAGCAACAGGATCTGGGAACGGGTCTGGAGGCGGGGGTGGTGGTG  
                D2  ATGAGTGATGGAGCAGTTCAACCAGACGGTGGTCAACCTGCTGTCAGAAATGAAAGAGCAACAGGATCTGGGAACGGGTCTGGAGGCGGGGGTGGTGGTG  
                D5  ATGAGTGATGGAGCAGTTCAACCAGACGGTGGTCAACCTGCTGTCAGAAATGAAAGAGCAACAGGATCTGGGAACGGGTCTGGAGGCGGGGGTGGTGGTG  
 
                 2887                                                                                                   2986 
             6GA07  GTTCTGGGGGTGTGGGGATTTCTACGGGTACTTTCAATAATCAGACGGAATTTAAATTTTTGGAAAACGGATGGGTGGAAATCACAGCAAACTCAAGCAG  
               FPV  GTTCTGGGGGTGTGGGGATTTCTACGGGTACTTTCAATAATCAGACGGAATTTAAATTTTTGGAAAACGGGTGGGTGGAAATCACAGCAAACTCAAGCAG  
             7GA07  GTTCTGGGGGTGTGGGGATTTCTACGGGTACTTTCAATAATCAGACGGAATTTAAATTTTTGGAAAACGGATGGGTGGAAATCACAGCAAACTCAAGCAG 
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             CPV-2  GTTCTGGGGGTGTGGGGATTTCTACGGGTACTTTCAATAATCAGACGGAATTTAAATTTTTGGAAAACGGATGGGTGGAAATCACAGCAAACTCAAGCAG  
          Tetradog  GTTCTGGGGGTGTGGGGATTTCTACGGGTACTTTCAATAATCAGACGGAATTTAAATTTTTGGAAAACGGATGGGTGGAAATCACAGCAAACTCAAGCAG  
            CPV-2a  GTTCTGGGGGTGTGGGGATTTCTACGGGTACTTTCAATAATCAGACGGAATTTAAATTTTTGGAAAACGGATGGGTGGAAATCACAGCAAACTCAAGCAG  
            CPV-2b  GTTCTGGGGGTGTGGGGATTTCTACGGGTACTTTCAATAATCAGACGGAATTTAAATTTTTGGAAAACGGATGGGTGGAAATCACAGCAAACTCAAGCAG  
                D7  GTTCTGGGGGTGTGGGGATTTCTACGGGTACTTTCAATAATCAGACGGAATTTAAATTTTTGGAAAACGGATGGGTGGAAATCACAGCAAACTCAAGCAG  
                D9  GTTCTGGGGGTGTGGGGATTTCTACGGGTACTTTCAATAATCAGACGGAATTTAAATTTTTGGAAAACGGATGGGTGGAAATCACAGCAAACTCAAGCAG  
            CPV-2c  GTTCTGGGGGTGTGGGGATTTCTACGGGTACTTTCAATAATCAGACGGAATTTAAATTTTTGGAAAACGGATGGGTGGAAATCACAGCAAACTCAAGCAG  
                D6  GTTCTGGGGGTGTGGGGATTTCTACGGGTACTTTCAATAATCAGACGGAATTTAAATTTTTGGAAAACGGATGGGTGGAAATCACAGCAAACTCAAGCAG  
                D3  GTTCTGGGGGTGTGGGGATTTCTACGGGTACTTTCAATAATCAGACGGAATTTAAATTTTTGGAAAACGGATGGGTGGAAATCACAGCAAACTCAAGCAG  
                D4  GTTCTGGGGGTGTGGGGATTTCTACGGGTACTTTCAATAATCAGACGGAATTTAAATTTTTGGAAAACGGATGGGTGGAAATCACAGCAAACTCAAGCAG  
                D8  GTTCTGGGGGTGTGGGGATTTCTACGGGTACTTTCAATAATCAGACGGAATTTAAATTTTTGGAAAACGGATGGGTGGAAATCACAGCAAACTCAAGCAG  
                D2  GTTCTGGGGGTGTGGGGATTTCTACGGGTACTTTCAATAATCAGACGGAATTTAAATTTTTGGAAAACGGATGGGTGGAAATCACAGCAAACTCAAGCAG  
                D5  GTTCTGGGGGTGTGGGGATTTCTACGGGTACTTTCAATAATCAGACGGAATTTAAATTTTTGGAAGACGGATGGGTGGAAATCACAGCAAACTCAAGCAG  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                 2987                                                                                                   3086 
             6GA07  ACTTGTACATTTAAATATGCCAGAAAGTGAAAATTATAAAAGAGTGGTTGTAAATAATATGGATAAAACTGCAGTTAAAGGAAACATGGCTTTAGATGAT  
               FPV  ACTTGTACATTTAAATATGCCAGAAAGTGAAAATTATAAAAGAGTAGTTGTAAATAATATGGATAAAACTGCAGTTAAAGGAAACATGGCTTTAGATGAT  
             7GA07  ACTTGTACATTTAAATATGCCAGAAAGTGAAAATTATAAAAGAGTGGTTGTAAATAATATGGATAAAACTGCAGTTAAAGGAAACATGGCTTTAGATGAT  
             CPV-2  ACTTGTACATTTAAATATGCCAGAAAGTGAAAATTATAGAAGAGTGGTTGTAAATAATATGGATAAAACTGCAGTTAACGGAAACATGGCTTTAGATGAT  
          Tetradog  ACTTGTACATTTAAATATGCCAGAAAGTGAAAATTATAGAAGAGTGGTTGTAAATAATATGGATAAAACTGCAGTTAACGGAAACATGGCTTTAGATGAT  
            CPV-2a  ACTTGTACATTTAAATATGCCAGAAAGTGAAAATTATAGAAGAGTGGTTGTAAATAATTTGGATAAAACTGCAGTTAACGGAAACATGGCTTTAGATGAT  
            CPV-2b  ACTTGTACATTTAAATATGCCAGAAAGTGAAAATTATAGAAGAGTGGTTGTAAATAATTTGGATAAAACTGCAGTTAATGGAAACATGGCTTTAGATGAT  
                D7  ACTTGTACATTTAAATATGCCAGAAAGTGAAAATTATAGAAGAGTGGTTGTAAATAATTTGGATAAAACTGCAGTTAACGGAAACATGGCTTTAGATGAT  
                D9  ACTTGTACATTTAAATATGCCAGAAAGTGAAAATTATAGAAGAGTGGTTGTAAATAATTTGGATAAAACTGCAGTTAACGGAAACATGGCTTTAGATGAT  
            CPV-2c  ACTTGTACATTTAAATATGCCAGAAAGTGAAAATTATAGAAGAGTGGTTGTAAATAATTTGGATAAAACTGCAGTTAACGGAAACATGGCTTTAGATGAT  
                D6  ACTTGTACATTTAAATATGCCAGAAAGTGAAAATTATAGAAGAGTGGTTGTAAATAATTTGGATAAAACTGCAGTTAACGGAAACATGGCTTTAGATGAT  
                D3  ACTTGTACATTTAAATATGCCAGAAAGTGAAAATTATAGAAGAGTGGTTGTAAATAATTTGGATAAAACTGCAGTTAACGGAAACATGGCTTTAGATGAT  
                D4  ACTTGTACATTTAAATATGCCAGAAAGTGAAAATTATAGAAGAGTGGTTGTAAATAATTTGGATAAAACTGCAGTTAACGGAAACATGGCTTTAGATGAT  
                D8  ACTTGTACATTTAAATATGCCAGAAAGTGAAAATTATAGAAGAGTGGTTGTAAATAATTTGGATAAAACTGCAGTTAACGGAAACATGGCTTTAGATGAT  
                D2  ACTTGTACATTTAAATATGCCAGAAAGTGAAAATTATAGAAGAGTGGTTGTAAATAATTTGGATAAAACTGCAGTTAACGGAAACATGGCTTTAGATGAT  
                D5  ACTTGTACATTTAAATATGCCAGAAAGTGAAAATTATAGAAGAGTGGTTGTAAATAATTTGGATAAAACTGCAGTTAACGGAAATATGGCTTTAGATGAT  
                       
                 3087                                                                                                   3186 
             6GA07  ACTCATGTACAAATTGTAACACCTTGGTCATTGGTTGATGCAAATGCTTGGGGAGTTTGGTTTAATCCAGGAGATTGGCAACTAATTGTTAATACTATGA  
               FPV  ACTCATGTACAAATTGTAACACCTTGGTCATTGGTTGATGCAAATGCTTGGGGAGTTTGGTTTAATCCAGGAGATTGGCAACTAATTGTTAATACTATGA  
             7GA07  ACTCATGTACAAATTGTAACACCTTGGTCATTGGTTGATGCAAATGCTTGGGGAGTTTGGTTTAATCCAGGAGATTGGCAACTAATTGTTAATACTATGA  
             CPV-2  ATTCATGCACAAATTGTAACACCTTGGTCATTGGTTGATGCAAATGCTTGGGGAGTTTGGTTTAATCCAGGAGATTGGCAACTAATTGTTAATACTATGA  
          Tetradog  ATTCATGCACAAATTGTAACACCTTGGTCATTGGTTGATGCAAATGCTTGGGGAGTTTGGTTTAATCCAGGAGATTGGCAACTAATTGTTAATACTATGA  

53 

            CPV-2a  ACTCATGCACAAATTGTAACACCTTGGTCATTGGTTGATGCAAATGCTTGGGGAGTTTGGTTTAATCCAGGAGATTGGCAACTAATTGTTAATACTATGA  
            CPV-2b  ACTCATGCACAAATTGTAACACCTTGGTCATTGGTTGATGCAAATGCTTGGGGAGTTTGGTTTAATCCAGGAGATTGGCAACTAATTGTTAATACTATGA  
                D7  ACTCATGCACAAATTGTAACACCTTGGTCATTGGTTGATGCAAATGCTTGGGGAGTTTGGTTTAATCCAGGAGATTGGCAACTAATTGTTAATACTATGA  
                D9  ACTCATGCACAAATTGTAACACCTTGGTCATTGGTTGATGCAAATGCTTGGGGAGTTTGGTTTAATCCAGGAGATTGGCAACTAATTGTTAATACTATGA  
            CPV-2c  ACTCATGCACAAATTGTAACACCTTGGTCATTGGTTGATGCAAATGCTTGGGGAGTTTGGTTTAATCCAGGAGATTGGCAACTAATTGTTAATACTATGA  
                D6  ACTCATGCACAAATTGTAACACCTTGGTCATTGGTTGATGCAAATGCTTGGGGAGTTTGGTTTAATCCAGGAGATTGGCAACTAATTGTTAATACTATGA  
                D3  ACTCATGCACAAATTGTAACACCTTGGTCATTGGTTGATGCAAATGCTTGGGGAGTTTGGTTTAATCCAGGAGATTGGCAACTAATTGTTAATACTATGA  
                D4  ACTCATGCACAAATTGTAACACCTTGGTCATTGGTTGATGCAAATGCTTGGGGAGTTTGGTTTAATCCAGGAGATTGGCAACTAATTGTTAATACTATGA  
                D8  ACTCATGCACAAATTGTAACACCTTGGTCATTGGTTGATGCAAATGCTTGGGGAGTTTGGTTTAATCCAGGAGATTGGCAACTAATTGTTAATACTATGA  
                D2  ACTCATGCACAAATTGTAACACCTTGGTCATTGGTTGATGCAAATGCTTGGGGAGTTTGGTTTAATCCAGGAGATTGGCAACTAATTGTTAATACTATGA  
                D5  ACTCATGCACAAATTGTAACACCTTGGTCATTGGTTGATGCAAATGCTTGGGGAGTTTGGTTTAATCCAGGAGATTGGCAACTAATTGTTAATACTATGA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                 3187                                                                                                   3286 
             6GA07  GTGAGTTGCATTTAGTTAGTTTTGAACAAGAAATTTTTAATGTTGTTTTAAAGACTGTTTCAGAATCTGCTACTCAGCCACCAACTAAAGTTTATAATAA  
               FPV  GTGAGTTGCATTTAGTTAGTTTTGAACAAGAAATTTTTAATGTTGTTTTAAAGACTGTTTCAGAATCTGCTACTCAGCCACCAACTAAAGTTTATAATAA  
             7GA07  GTGAGTTGCATTTAGTTAGTTTTGAACAAGAAATTTTTAATGTTGTTTTAAAGACTGTTTCAGAATCTGCTACTCAGCCACCAACTAAAGTTTATAATAA  
             CPV-2  GTGAGTTGCATTTAGTTAGTTTTGAACAAGAAATTTTTAATGTTGTTTTAAAGACTGTTTCAGAATCTGCTACTCAGCCACCAACTAAAGTTTATAATAA  
          Tetradog  GTGAGTTGCATTTAGTTAGTTTTGAACAAGAAATTTTTAATGTTGTTTTAAAGACTGTTTCAGAATCTGCTACTCAGCCACCAACTAAAGTTTATAATAA  
            CPV-2a  GTGAGTTGCATTTAGTTAGTTTTGAACAAGAAATTTTTAATGTTGTTTTAAAGACTGTTTCAGAATCTGCTACTCAGCCACCAACTAAAGTTTATAATAA  
            CPV-2b  GTGAGTTGCATTTAGTTAGTTTTGAACAAGAAATTTTTAATGTTGTTTTAAAGACTGTTTCAGAATCTGCTACTCAGCCACCAACTAAAGTTTATAATAA  
                D7  GTGAGTTGCATTTAGTTAGTTTTGAACAAGAAATTTTTAATGTTGTTTTAAAGACTGTTTCAGAATCTGCTACTCAGCCACCAACTAAAGTTTATAATAA  
                D9  GTGAGTTGCATTTAGTTAGTTTTGAACAAGAAATTTTTAATGTTGTTTTAAAGACTGTTTCAGAATCTGCTACTCAGCCACCAACTAAAGTTTATAATAA  
            CPV-2c  GTGAGTTGCATTTAGTTAGTTTTGAACAAGAAATTTTTAATGTTGTTTTAAAGACTGTTTCAGAATCTGCTACTCAGCCACCAACTAAAGTTTATAATAA  
                D6  GTGAGTTGCATTTAGTTAGTTTTGAACAAGAAATTTTTAATGTTGTTTTAAAGACTGTTTCAGAATCTGCTACTCAGCCACCAACTAAAGTTTATAATAA  
                D3  GTGAGTTGCATTTAGTTAGTTTTGAACAAGAAATTTTTAATGTTGTTTTAAAGACTGTTTCAGAATCTGCTACTCAACCACCAACTAAAGTTTATAATAA  
                D4  GTGAGTTGCATTTAGTTAGTTTTGAACAAGAAATTTTTAATGTTGTTTTAAAGACTGTTTCAGAATCTGCTACTCAACCACCAACTAAAGTTTATAATAA  
                D8  GTGAGTTGCATTTAGTTAGTTTTGAACAAGAAATTTTTAATGTTGTTTTAAAGACTGTTTCAGAATCTGCTACTCAACCACCAACTAAAGTTTATAATAA  
                D2  GTGAGTTGCATTTAGTTAGTTTTGAACAAGAAATTTTTAATGTTGTTTTAAAGACTGTTTCAGAATCTGCTACTCAACCACCAACTAAAGTTTATAATAA  
                D5  GTGAGTTGCATTTAGTTAGTTTTGAGCAAGAAATTTTTAATGTTGTTTTAAAGACTGTTTCAGAATCTGCTACTCAGCCACCAACTAAAGTTTATAATAA  
 
                 3287                                                                                                   3386 
             6GA07  TGATTTAACTGCATCATTAATGGTTGCATTAGATAGTAATAATACTATGCCATTTACTCCAGCAGCTATGAGATCTGAGACATTGGGTTTTTATCCATGG  
               FPV  TGATTTAACTGCATCATTAATGGTTGCATTAGATAGTAATAATACTATGCCATTTACTCCAGCAGCTATGAGATCTGAGACATTGGGTTTTTATCCATGG  
             7GA07  TGATTTAACTGCATCATTAATGGTTGCATTAGATAGTAATAATACTATGCCATTTACTCCAGCAGCTATGAGATCTGAGACATTGGGTTTTTATCCATGG  
             CPV-2  TGATTTAACTGCATCATTGATGGTTGCATTAGATAGTAATAATACTATGCCATTTACTCCAGCAGCTATGAGATCTGAGACATTGGGTTTTTATCCATGG  
          Tetradog  TGATTTAACTGCATCATTGATGGTTGCATTAGATAGTAATAATACTATGCCATTTACTCCAGCAGCTATGAGATCTGAGACATTGGGTTTTTATCCATGG  

54 

            CPV-2a  TGATTTAACTGCATCATTGATGGTTGCATTAGATAGTAATAATACTATGCCATTTACTCCAGCAGCTATGAGATCTGAGACATTGGGTTTTTATCCATGG  
            CPV-2b  TGATTTAACTGCATCATTGATGGTTGCATTAGATAGTAATAATACTATGCCATTTACTCCAGCAGCTATGAGATCTGAGACATTGGGTTTTTATCCATGG  
                D7  TGATTTAACTGCATCATTGATGGTTGCATTAGATAGTAATAATACTATGCCATTTACTCCAGCAGCTATGAGATCTGAGACATTGGGTTTTTATCCATGG  
                D9  TGATTTAACTGCATCATTGATGGTTGCATTAGATAGTAATAATACTATGCCATTTACTCCAGCAGCTATGAGATCTGAGACATTGGGTTTTTATCCATGG  
            CPV-2c  TGATTTAACTGCATCATTGATGGTTGCATTAGATAGTAATAATACTATGCCATTTACTCCAGCAGCTATGAGATCTGAGACATTGGGTTTTTATCCATGG  
                D6  TGATTTAACTGCATCATTGATGGTTGCATTAGATAGTAATAATACTATGCCATTTACTCCAGCAGCTATGAGATCTGAGACATTGGGTTTTTATCCATGG  
                D3  TGATTTAACTGCATCATTGATGGTTGCATTAGATAGTAATAATACTATGCCATTTACTCCAGCAGCTATGAGATCTGAGACATTAGGTTTTTATCCATGG  
                D4  TGATTTAACTGCATCATTGATGGTTGCATTAGATAGTAATAATACTATGCCATTTACTCCAGCAGCTATGAGATCTGAGACATTAGGTTTTTATCCATGG  
                D8  TGATTTAACTGCATCATTGATGGTTGCATTAGATAGTAATAATACTATGCCATTTACTCCAGCAGCTATGAGATCTGAGACATTAGGTTTTTATCCATGG  
                D2  TGATTTAACTGCATCATTGATGGTTGCATTAGATAGTAATAATACTATGCCATTTACTCCAGCAGCTATGAGATCTGAGACATTAGGTTTTTATCCATGG  
                D5  TGATTTAACTGCATCATTGATGGTTGCATTAGATAGTAATAATACTATGCCATTTACTCCAGCAGCTATGAGATCTGAGACATTGGGTTTTTATCCATGG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                 3387                                                                                                   3486 
             6GA07  AAACCAACCATACCAACTCCATGGAGATATTATTTTCAATGGGATAGAACATTAATACCATCTCATACTGGAACTAGTGGCACACCGACAAATGTATACC  
               FPV  AAACCAACCATACCAACTCCATGGAGATATTATTTTCAATGGGATAGAACATTAATACCATCTCATACTGGAACTAGTGGCACACCAACAAATGTATATT  
             7GA07  AAACCAACCATACCAACTCCATGGAGATATTATTTTCAATGGGATAGAACATTAATACCATCTCATACTGGAACTAGTGGCACACCGACAAATGTATACC  
             CPV-2  AAACCAACCATACCAACTCCATGGAGATATTATTTTCAATGGGATAGAACATTAATACCATCTCATACTGGAACTAGTGGCACACCAACAAATATATACC  
          Tetradog  AAACCAACCATACCAACTCCATGGAGATATTATTTTCAATGGGATAGAACATTAATACCATCTCATACTGGAACTAGTGGCACACCAACAAATATATACC  
            CPV-2a  AAACCAACCATACCAACTCCATGGAGATATTATTTTCAATGGGATAGAACATTAATACCATCTCATACTGGAACTAGTGGCACACCAACAAATATATACC  
            CPV-2b  AAACCAACCATACCAACTCCATGGAGATATTATTTTCAATGGGATAGAACATTAATACCATCTCATACTGGAACTAGTGGCACACCAACAAATATATACC  
                D7  AAACCAACCATACCAACTCCATGGAGATATTATTTTCAATGGGATAGAACATTAATACCATCTCATACTGGAACTAGTGGCACACCAACAAATATATACC  
                D9  AAACCAACCATACCAACTCCATGGAGATATTATTTTCAATGGGATAGAACATTGATACCATCTCATACTGGAACTAGTGGCACACCAACAAATATATACC  
            CPV-2c  AAACCAACCATACCAACTCCATGGAGATATTATTTTCAATGGGATAGAACATTAATACCATCTCATACTGGAACTAGTGGCACACCAACAAATATATACC  
                D6  AAACCAACCATACCAACTCCATGGAGATATTATTTTCAATGGGATAGAACATTAATACCATCTCATACTGGAACTAGTGGCACACCAACAAATATATACC  
                D3  AAACCAACCATACCAACTCCATGGAGATATTATTTTCAATGGGATAGAACATTAATACCATCTCATACTGGAACTAGTGGCACACCAACAAATATATACC  
                D4  AAACCAACCATACCAACTCCATGGAGATATTATTTTCAATGGGATAGAACATTAATACCATCTCATACTGGAACTAGTGGCACACCAACAAATATATACC  
                D8  AAACCAACCATACCAACTCCATGGAGATATTATTTTCAATGGGATAGAACATTAATACCATCTCATACTGGAACTAGTGGCACACCAACAAATATATACC  
                D2  AAACCAACCATACCAACTCCATGGAGATATTATTTTCAATGGGATAGAACATTAATACCATCTCATACTGGAACTAGTGGCACACCAACAAATATATACC  
                D5  AAACCAACTATACCAACTCCATGGAGATATTATTTTCAATGGGATAGAACATTAATACCATCTCATACTGGAACTAGTGGCACACCAACAAATATATACC  
 
                 3487                                                                                                   3586 
             6GA07  ATGGTACAGATCCAGATGATGTTCAATTTTATACTATTGAAAATTCTGTGCCAGTACACTTACTAAGAACAGGTGATGAATTTGCTACAGGAACATTTTT  
               FPV  ATGGTACAGATCCAGATGATGTTCAATTTTATACTATTGAAAATTCTGTGCCAGTACACTTACTAAGAACAGGTGATGAATTTGCTACAGGAACATTTTT  
             7GA07  ATGGTACAGATCCAGATGATGTTCAATTTTATACTATTGAAAATTCTGTGCCAGTACACCTACTAAGAACAGGTGATGAATTTGCTACAGGAACATTTTT  
             CPV-2  ATGGTACAGATCCAGATGATGTTCAATTTTATACTATTGAAAATTCTGTGCCAGTACACTTACTAAGAACAGGTGATGAATTTGCTACAGGAACATTTTT  
          Tetradog  ATGGTACAGATCCAGATGATGTTCAATTTTATACTATTGAAAATTCTGTGCCAGTACACTTACTAAGAACAGGTGATGAATTTGCTACAGGAACATTTTT  

55 

            CPV-2a  ATGGTACAGATCCAGATGATGTTCAATTTTATACTATTGAAAATTCTGTGCCAGTACACTTACTAAGAACAGGTGATGAATTTGCTACAGGAACATTTTT  
            CPV-2b  ATGGTACAGATCCAGATGATGTTCAATTTTATACTATTGAAAATTCTGTGCCAGTACACTTACTAAGAACAGGTGATGAATTTGCTACAGGAACATTTTT  
                D7  ATGGTACAGATCCAGATGATGTTCAATTTTATACTATTGAAAATTCTGTGCCAGTACACTTACTAAGAACAGGTGATGAATTTGCTACAGGAACATTTTT  
                D9  ATGGTACAGATCCAGATGATGTTCAATTTTATACTATTGAAAATTCTGTGCCAGTACACTTACTAAGAACAGGTGATGAATTTGCTACAGGAACATTTTT  
            CPV-2c  ATGGTACAGATCCAGATGATGTTCAATTTTATACTATTGAAAATTCTGTGCCAGTACACTTACTAAGAACAGGTGATGAATTTGCTACAGGAACATTTTT  
                D6  ATGGTACAGATCCAGATGATGTTCAATTTTATACTATTGAAAATTCTGTGCCAGTACACTTACTAAGAACAGGTGATGAATTTGCTACAGGAACATTTTT  
                D3  ATGGTACAGATCCAGATGATGTTCAATTTTATACTATTGAAAATTCTGTGCCAGTACACTTACTAAGAACAGGTGATGAATTTGCTACAGGAACATTTTA  
                D4  ATGGTACAGATCCAGATGATGTTCAATTTTATACTATTGAAAATTCTGTGCCAGTACACTTACTAAGAACAGGTGATGAATTTGCTACAGGAACATTTTA  
                D8  ATGGTACAGATCCAGATGATGTTCAATTTTATACTATTGAAAATTCTGTGCCAGTACACTTACTAAGAACAGGTGATGAATTTGCTACAGGAACATTTTA  
                D2  ATGGTACAGATCCAGATGATGTTCAATTTTATACTATTGAAAATTCTGTGCCAGTACACTTACTAAGAACAGGTGATGAATTTGCTACAGGAACATTTTA  
                D5  ATGGTACAGATCCAGATGATGTTCAATTTTATACTATTGAAAATTCTGTGCCAGTACACTTACTAAGAACAGGTGATGAATTTGCTACAGGAACATTTTT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                 3587                                                                                                   3686 
             6GA07  TTTTGATTGTAAACCATGTAGACTAACACATACATGGCAAACAAATAGAGCATTGGGCTTACCACCATTTCTAAATTCTTTGCCTCAATCTGAAGGAGCT  
               FPV  TTTTGATTGTAAACCATGTAGACTAACACATACATGGCAAACAAATAGAGCATTGGGCTTACCACCATTTTTAAATTCTTTGCCTCAATCTGAAGGAGCT  
             7GA07  TTTTGATTGTAAACCATGTAGACTAACACATACATGGCAAACAAATAGAGCATTGGGCTTACCACCATTTCTAAATTCTTTGCCTCAATCTGAAGGAGCT  
             CPV-2  TTTTGATTGTAAACCATGTAGACTAACACATACATGGCAAACAAATAGAGCATTGGGCTTACCACCATTTCTAAATTCTTTGCCTCAATCTGAAGGAGCT  
          Tetradog  TTTTGATTGTAAACCATGTAGACTAACACATACATGGCAAACAAATAGAGCATTGGGCTTACCACCATTTCTAAATTCTTTGCCTCAATCTGAAGGAGCT  
            CPV-2a  TTTTGATTGTAAACCATGTAGACTAACACATACATGGCAAACAAATAGAGCATTGGGCTTACCACCATTTCTAAATTCTTTGCCTCAATCTGAAGGAGGT  
            CPV-2b  TTTTGATTGTAAACCATGTAGACTAACACATACATGGCAAACAAATAGAGCATTGGGCTTACCACCATTTCTAAATTCTTTGCCTCAATCTGAAGGAGGT  
                D7  TTTTGATTGTAAACCATGTAGACTAACACATACATGGCAAACAAATAGAGCATTGGGCTTACCACCATTTCTAAATTCTTTGCCGCAAGCTGAAGGAGGT  
                D9  TTTTGATTGTAAACCATGTAGACTAACACATACATGGCAAACAAATAGAGCATTGGGCTTACCACCATTTCTAAATTCTTTGCCTCAAGCTGAAGGAGGT  
            CPV-2c  TTTTGATTGTAAACCATGTAGACTAACACATACATGGCAAACAAATAGAGCATTGGGCTTACCACCATTTCTAAATTCTTTGCCTCAAGCTGAAGGAGGT  
                D6  TTTTGATTGTAAACCATGTAGACTAACACATACATGGCAAACAAATAGAGCATTGGGCTTACCACCATTTCTAAATTCTTTGCCTCAAGCTGAAGGAGGT  
                D3  TTTTGATTGTAAACCATGTAGACTAACACATACATGGCAAACAAATAGAGCATTGGGCTTACCACCATTTCTAAATTCTTTGCCTCAAGCTGAAGGAGGT  
                D4  TTTTGATTGTAAACCATGTAGACTAACACATACATGGCAAACAAATAGAGCATTGGGCTTACCACCATTTCTAAATTCTTTGCCTCAAGCTGAAGGAGGT  
                D8  TTTTGATTGTAAACCATGTAGACTAACACATACATGGCAAACAAATAGAGCATTGGGCTTACCACCATTTCTAAATTCTTTGCCTCAAGCTGAAGGAGGT  
                D2  TTTTGATTGTAAACCATGTAGACTAACACATACATGGCAAACAAATAGAGCATTGGGCTTACCACCATTTCTAAATTCTTTGCCTCAAGCTGAAGGAGGT  
                D5  TTTTGATTGTAAACCATGTAGACTAACACATACATGGCAAACAAATAGAGCATTGGGCTTGCCACCATTTCTAAATTCTTTGCCGCAAGCTGAAGGAGGT  
 
                 3687                                                                                                   3786 
             6GA07  ACTAACTTTGGTGATATAGGAGTTCAACAAGATAAAAGACGTGGTGTAACTCAAATGGGAAATACAGACTATATTACTGAAGCTACTATTATGAGACCAG  
               FPV  ACTAACTTTGGTGATATAGGAGTTCAACAAGATAAAAGACGTGGTGTAACTCAAATGGGAAATACAGACTATATTACTGAAGCTACTATTATGAGACCAG  
             7GA07  ACTAACTTTGGTGATATAGGAGTTCAACAAGATAAAAGACGTGGTGTAACTCAAATGGGAAATACAGACTATATTACTGAAGCTACTATTATGAGACCAG  
             CPV-2  ACTAACTTTGGTGATATAGGAGTTCAACAAGATAAAAGACGTGGTGTAACTCAAATGGGAAATACAAACTATATTACTGAAGCTACTATTATGAGACCAG  
          Tetradog  ACTAACTTTGGTGATATAGGAGTTCAACAAGATAAAAGACGTGGTGTAACTCAAATGGGAAATACAAACTATATTACTGAAGCTACTATTATGAGACCAG  

56 

            CPV-2a  ACTAACTTTGGTTATATAGGAGTTCAACAAGATAAAAGACGTGGTGTAACTCAAATGGGAAATACAAACTATATTACTGAAGCTACTATTATGAGACCAG  
            CPV-2b  ACTAACTTTGGTTATATAGGAGTTCAACAAGATAAAAGACGTGGTGTAACTCAAATGGGAAATACAAACTATATTACTGAAGCTACTATTATGAGACCAG  
                D7  ACTAACTTTGGTTATATAGGAGTTCAACAAGATAAAAGACGTGGTGTAACTCAAATGGGAAATACAAACTATATTACTGAAGCTACTATTATGAGACCAG  
                D9  ACTAACTTTGGTTATATAGGAGTTCAACAAGATAAAAGACGTGGTGTAACTCAAATGGGAAATACAAACTATATTACTGAAGCTACTATTATGAGACCAG  
            CPV-2c  ACTAACTTTGGTTATATAGGAGTTCAACAAGATAAAAGACGTGGTGTAACTCAAATGGGAAATACAAACTATATTACTGAAGCTACTATTATGAGACCAG  
                D6  ACTAACTTTGGTTATATAGGAGTTCAACAAGATAAAAGACGTGGTGTAACTCAAATGGGAAATACAAACTATATTACTGAAGCTACTATTATGAGACCAG  
                D3  ACTAACTTTGGTTATATAGGAGTTCAACAAGATAAAAGACGTGGTGTAACTCAAATGGGAAATACAAACTATATTACTGAAGCTACTATTATGAGACCAG  
                D4  ACTAACTTTGGTTATATAGGAGTTCAACAAGATAAAAGACGTGGTGTAACTCAAATGGGAAATACAAACTATATTACTGAAGCTACTATTATGAGACCAG  
                D8  ACTAACTTTGGTTATATAGGAGTTCAACAAGATAAAAGACGTGGTGTAACTCAAATGGGAAATACAAACTATATTACTGAAGCTACTATTATGAGACCAG  
                D2  ACTAACTTTGGTTATATAGGAGTTCAACAAGATAAAAGACGTGGTGTAACTCAAATGGGAAATACAAACTATATTACTGAAGCTACTATTATGAGACCAG  
                D5  ACTAACTTTGGTTATATAGGAGTTCAACAAGATAAAAGACGTGGTGTAACTCAAATGGGAAATACAAACTATATTACTGAAGCTACTATTATGAGACCAG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                 3787                                                                                                   3886 
             6GA07  CTGAGGTTGGTTATAGTGCACCATATTATTCTTTTGAAGCGTCTACACAAGGGCCATTTAAAACACCTATTGCAGCAGGACGGGGGGGAGCGCAAACAGA  
               FPV  CTGAGGTTGGTTATAGTGCACCATATTATTCTTTTGAAGCGTCTACACAAGGGCCATTTAAAACACCTATTGCAGCAGGACGGGGGGGAGCGCAAACAGA  
             7GA07  CTGAGGTTGGTTATAGTGCACCATATTATTCTTTTGAAGCGTCTACACAAGGGCCATTTAAAACACCTATTGCAGCAGGACGGGGGGGAGCGCAAACAGA  
             CPV-2  CTGAGGTTGGTTATAGTGCACCATATTATTCTTTTGAGGCGTCTACACAAGGGCCATTTAAAACACCTATTGCAGCAGGACGGGGGGGAGCGCAAACAGA  
          Tetradog  CTGAGGTTGGTTATAGTGCACCATATTATTCTTTTGAGGCGTCTACACAAGGGCCATTTAAAACACCTATTGCAGCAGGACGGGGGGGAGCGCAAACAGA  
            CPV-2a  CTGAGGTTGGTTATAGTGCACCATATTATTCTTTTGAGGCGTCTACACAAGGGCCATTTAAAACACCTATTGCAGCAGGACGGGGGGGAGCGCAAACAGA  
            CPV-2b  CTGAGGTTGGTTATAGTGCACCATATTATTCTTTTGAGGCGTCTACACAAGGGCCATTTAAAACACCTATTGCAGCAGGACGGGGGGGAGCGCAAACAGA  
                D7  CTGAGGTTGGTTATAGTGCACCATATTATTCTTTTGAGGCGTCTACACAAGGGCCATTTAAAACACCTATTGCAGCAGGACGGGGGGGAGCGCAAACAGA  
                D9  CTGAGGTTGGTTATAGTGCACCATATTATTCTTTTGAGGCGTCTACACAAGGGCCATTTAAAACACCTATTGCAGCAGGACGGGGGGGAGCGCAAACAGA  
            CPV-2c  CTGAGGTTGGTTATAGTGCACCATATTATTCTTTTGAGGCGTCTACACAAGGGCCATTTAAAACACCTATTGCAGCAGGACGGGGGGGAGCGCAAACAGA  
                D6  CTGAGGTTGGTTATAGTGCACCATATTATTCTTTTGAGGCGTCTACACAAGGGCCATTTAAAACACCTATTGCAGCAGGACGGGGGGGAGCGCAAACAGA  
                D3  CTGAGGTTGGTTATAGTGCACCATATTATTCTTTTGAGGCGTCTACACAAGGGCCATTTAAAACACCTATTGCAGCAGGACGGGGGGGAGCGCAAACAGA  
                D4  CTGAGGTTGGTTATAGTGCACCATATTATTCTTTTGAGGCGTCTACACAAGGGCCATTTAAAACACCTATTGCAGCAGGACGGGGGGGAGCGCAAACAGA  
                D8  CTGAGGTTGGTTATAGTGCACCATATTATTCTTTTGAGGCGTCTACACAAGGGCCATTTAAAACACCTATTGCAGCAGGACGGGGGGGAGCGCAAACAGA  
                D2  CTGAGGTTGGTTATAGTGCACCATATTATTCTTTTGAGGCGTCTACACAAGGGCCATTTAAAACACCTATTGCAGCAGGACGGGGGGGAGCGCAAACAGA  
                D5  CTGAGGTTGGTTATAGTGCACCATATTATTCTTTTGAGGCGTCTACACAAGGGCCATTTAAAACACCTATTGCAGCAGGACGGGGGGGAGCGCAAACAGA  
 
                 3887                                                                                                   3986 
             6GA07  TGAAAATCAAGCAGCAGATGGTGATCCAAGATATGCATTTGGTAGACAACATGGTCAAAAAACTACCACAACAGGAGAAACACCTGAGAGATTTACATAT  
               FPV  TGAAAATCAAGCAGCAGATGGTGATCCAAGATATGCATTTGGTAGACAACATGGTCAAAAAACTACTACAACAGGAGAAACACCTGAGAGATTTACATAT  
             7GA07  TGAAAATCAAGCAGCAGATGGTGATCCAAGATATGCATTTGGTAGACAACATGGTCAAAAAACTACCACAACAGGAGAAACACCTGAGAGATTTACATAT  
             CPV-2  TGAAAATCAAGCAGCAGATGGTAATCCAAGATATGCATTTGGTAGACAACATGGTCAAAAAACTACCACAACAGGAGAAACACCTGAGAGATTTACATAT  
          Tetradog  TGAAAATCAAGCAGCAGATGGTAATCCAAGATATGCATTTGGTAGACAACATGGTCAAAAAACTACCACAACAGGAGAAACACCTGAGAGATTTACATAT  

57 

            CPV-2a  TGAAAATCAAGCAGCAGATGGTGATCCAAGATATGCATTTGGTAGACAACATGGTCAAAAAACTACCACAACAGGAGAAACACCTGAGAGATTTACATAT  
            CPV-2b  TGAAAATCAAGCAGCAGATGGTGATCCAAGATATGCATTTGGTAGACAACATGGTCAAAAAACTACCACAACAGGAGAAACACCTGAGAGATTTACATAT  
                D7  TGAAAATCAAGCAGCAGATGGTGATCCAAGATATGCATTTGGTAGACAACATGGTCAAAAAACTACCACAACAGGAGAAACACCTGAGAGATTTACATAT  
                D9  TGAAAATCAAGCAGCAGATGGTGATCCAAGATATGCATTTGGTAGACAACATGGTCAAAAAACTACCACAACAGGAGAAACACCTGAGAGATTTACATAT  
            CPV-2c  TGAAAATCAAGCAGCAGATGGTGATCCAAGATATGCATTTGGTAGACAACATGGTCAAAAAACTACCACAACAGGAGAAACACCTGAGAGATTTACATAT  
                D6  TGAAAATCAAGCAGCAGATGGTGATCCAAGATATGCATTTGGTAGACAACATGGTCAAAAAACTACCACAACAGGAGAAACACCTGAGAGATTTACATAT  
                D3  TGAAAATCAAGCAGCAGATGGTGATCCAAGATATGCATTTGGTAGACAACATGGTCAAAAAACTACCACAACAGGAGAAACACCTGAGAGATTTACATAT  
                D4  TGAAAATCAAGCAGCAGATGGTGATCCAAGATATGCATTTGGTAGACAACATGGTCAAAAAACTACCACAACAGGAGAAACACCTGAGAGATTTACATAT  
                D8  TGAAAATCAAGCAGCAGATGGTGATCCAAGATATGCATTTGGTAGACAACATGGTCAAAAAACTACCACAACAGGAGAAACACCTGAGAGATTTACATAT  
                D2  TGAAAATCAAGCAGCAGATGGTGATCCAAGATATGCATTTGGTAGACAACATGGTCAAAAAACTACCACAACAGGAGAAACACCTGAGAGATTTACATAT  
                D5  TGAAAATCAAGCAGCAGATGGTGATCCAAGATATGCATTTGGTAGACAACATGGTCAAAAAACTACCACAACAGGAGAAACACCTGAGAGATTTACATAT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                 3987                                                                                                   4086 
             6GA07  ATAGCACATCAAGATACAGGAAGATATCCAGAAGGAGATTGGATTCAAAATATTAACTTTAACCTTCCTGTAACAAATGATAATGTATTGCTACCAACAG  
               FPV  ATTGCACATCAAGATACAGGAAGATATCCAGAAGGAGATTGGATTCAAAATATTAACTTTAACCTTCCTGTAACAAATGATAATGTATTGCTACCAACAG  
             7GA07  ATAGCACATCAAGATACAGGAAGATATCCAGAAGGAGATTGGATTCAAAATATTAACTTTAACCTTCCTGTAACAAATGATAATGTATTGCTACCAACAG  
             CPV-2  ATAGCACATCAAGATACAGGAAGATATCCAGAAGGAGATTGGATTCAAAATATTAACTTTAACCTTCCTGTAACAAATGATAATGTATTGCTACCAACAG  
          Tetradog  ATAGCACATCAAGATACAGGAAGATATCCAGAAGGAGATTGGATTCAAAATATTAACTTTAACCTTCCTGTAACAAATGATAATGTATTGCTACCAACAG  
            CPV-2a  ATAGCACATCAAGATACAGGAAGATATCCAGAAGGAGATTGGATTCAAAATATTAACTTTAACCTTCCTGTAACAAATGATAATGTATTGCTACCAACAG  
            CPV-2b  ATAGCACATCAAGATACAGGAAGATATCCAGAAGGAGATTGGATTCAAAATATTAACTTTAACCTTCCTGTAACAGATGATAATGTATTGCTACCAACAG  
                D7  ATAGCACATCAAGATACAGGAAGATATCCAGAAGGAGATTGGATTCAAAATATTAACTTTAACCTTCCTGTAACAGAAGATAATGTATTGCTACCAACAG  
                D9  ATAGCACATCAAGATACAGGAAGATATCCAGAAGGAGATTGGATTCAAAATATTAACTTTAACCTTCCTGTAACAGAAGATAATGTATTGCTACCAACAG  
            CPV-2c  ATAGCACATCAAGATACAGGAAGATATCCAGAAGGAGATTGGATTCAAAATATTAACTTTAACCTTCCTGTAACAGAAGATAATGTATTGCTACCAACAG  
                D6  ATAGCACATCAAGATACAGGAAGATATCCAGAAGGAGATTGGATTCAAAATATTAACTTTAACCTTCCTGTAACAGAAGATAATGTATTGCTACCAACAG  
                D3  ATAGCACATCAAGATACAGGAAGATATCCAGAAGGAGATTGGATTCAAAATATTAACTTTAACCTTCCTGTAACAGAAGATAATGTATTGCTACCAACAG  
                D4  ATAGCACATCAAGATACAGGAAGATATCCAGAAGGAGATTGGATTCAAAATATTAACTTTAACCTTCCTGTAACAGAAGATAATGTATTGCTACCAACAG  
                D8  ATAGCACATCAAGATACAGGAAGATATCCAGAAGGAGATTGGATTCAAAATATTAACTTTAACCTTCCTGTAACAGAAGATAATGTATTGCTACCAACAG  
                D2  ATAGCACATCAAGATACAGGAAGATATCCAGAAGGAGATTGGATTCAAAATATTAACTTTAACCTTCCTGTAACAGAAGATAATGTATTGCTACCAACAG  
                D5  ATAGCACATCAAGATACAGGAAGATATCCAGAAGGAGATTGGATTCAAAATATTAACTTTAACCTTCCTGTAACAGAAGATAATGTATTGCTACCAACAG  
 
                 4087                                                                                                   4186 
             6GA07  ATCCAATTGGAGGTAAAACAGGAATTAACTATACTAATATATTTAATACTTATGGTCCTTTAACTGCATTAAATAATGTACCACCAGTTTATCCAAATGG  
               FPV  ATCCAATTGGGGGTAAAACAGGAATTAACTATACTAATATATTTAATACTTATGGTCCTTTAACTGCATTAAATAATGTACCACCAGTTTATCCAAATGG  
             7GA07  ATCCAATTGGAGGTAAAACAGGAATTAACTATACTAATATATTTAATACTTATGGTCCTTTAACTGCATTAAATAATGTACCACCAGTTTATCCAAATGG  
             CPV-2  ATCCAATTGGAGGTAAAACAGGAATTAACTATACTAATATATTTAATACTTATGGTCCTTTAACTGCATTAAATAATGTACCACCAGTTTATCCAAATGG  
          Tetradog  ATCCAATTGGAGGTAAAACAGGAATTAACTATACTAATATATTTAATACTTATGGTCCTTTAACTGCATTAAATAATGTACCACCAGTTTATCCAAATGG  

58 

            CPV-2a  ATCCAATTGGAGGTAAAACAGGAATTAACTATACTAATATATTTAATACTTATGGTCCTTTAACTGCATTAAATAATGTACCACCAGTTTATCCAAATGG  
            CPV-2b  ATCCAATTGGAGGTAAAACAGGAATTAACTATACTAATATATTTAATACTTATGGTCCTTTAACTGCATTAAATAATGTACCACCAGTTTATCCAAATGG  
                D7  ATCCAATTGGAGGTAAAACAGGAATTAACTATACTAATATATTTAATACTTATGGTCCTTTAACTGCATTAAATAATGTACCACCAGTTTATCCAAATGG  
                D9  ATCCAATTGGAGGTAAAACAGGAATTAACTATACTAATATATTTAATACTTATGGTCCTTTAACTGCATTAAATAATGTACCACCAGTTTATCCAAATGG  
            CPV-2c  ATCCAATTGGAGGTAAAACAGGAATTAACTATACTAATATATTTAATACTTATGGTCCTTTAACTGCATTAAATAATGTACCACCAGTTTATCCAAATGG  
                D6  ATCCAATTGGAGGTAAAACAGGAATTAACTATACTAATATATTTAATACTTATGGTCCTTTAACTGCATTAAATAATGTACCACCAGTTTATCCAAATGG  
                D3  ATCCAATTGGAGGTAAAACAGGAATTAACTATACTAATATATTTAATACTTATGGTCCTTTAACTGCATTAAATAATGTACCACCAGTTTATCCAAATGG  
                D4  ATCCAATTGGAGGTAAAACAGGAATTAACTATACTAATATATTTAATACTTATGGTCCTTTAACTGCATTAAATAATGTACCACCAGTTTATCCAAATGG  
                D8  ATCCAATTGGAGGTAAAACAGGAATTAACTATACTAATATATTTAATACTTATGGTCCTTTAACTGCATTAAATAATGTACCACCAGTTTATCCAAATGG  
                D2  ATCCAATTGGAGGTAAAACAGGAATTAACTATACTAATATATTTAATACTTATGGTCCTTTAACTGCATTAAATAATGTACCACCAGTTTATCCAAATGG  
                D5  ATCCAATTGGAGGTAAAACAGGAATTAACTATACTAATATATTTAATACTTATGGTCCTTTAACTGCATTAAATAATGTACCACCAGTTTATCCAAATGG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                4187                                                                                                   4286 
             6GA07  TCAAATTTGGGATAAAGAATTTGATACTGACTTAAAACCAAGACTTCATGTAAATGCACCGTTTGTTTGTCAAAATAATTGTCCTGGTCAATTATTTGTA  
               FPV  TCAAATTTGGGATAAAGAATTTGATACTGACTTAAAACCAAGACTTCATGTAAATGCACCATTTGTTTGTCAAAATAATTGTCCTGGTCAATTATTTGTA  
             7GA07  TCAAATTTGGGATAAAGAATTTGATACTGACTTAAAACCAAGACTTCATGTAAATGCACCATTTGTTTGTCAAAATAATTGTCCTGGTCAATTATTTGTA  
             CPV-2  TCAAATTTGGGATAAAGAATTTGATACTGACTTAAAACCAAGACTTCATGTAAATGCACCATTTGTTTGTCAAAATAATTGTCCTGGTCAATTATTTGTA  
          Tetradog  TCAAATTTGGGATAAAGAATTTGATACTGACTTAAAACCAAGACTTCATGTAAATGCACCATTTGTTTGTCAAAATAATTGTCCTGGTCAATTATTTGTA  
            CPV-2a  TCAAATTTGGGATAAAGAATTTGATACTGACTTAAAACCAAGACTTCATGTAAATGCACCATTTGTTTGTCAAAATAATTGTCCTGGTCAATTATTTGTA  
            CPV-2b  TCAAATTTGGGATAAAGAATTTGATACTGACTTAAAACCAAGACTTCATGTAAATGCACCATTTGTTTGTCAAAATAATTGTCCTGGTCAATTATTTGTA  
                D7  TCAAATTTGGGATAAAGAATTTGATACTGACTTAAAACCAAGACTTCATGTAAATGCACCATTTGTTTGTCAAAATAATTGTCCTGGTCAATTATTTGTA  
                D9  TCAAATTTGGGATAAAGAATTTGATACTGACTTAAAACCAAGACTTCATGTAAATGCACCATTTGTTTGTCAAAATAATTGTCCTGGTCAATTATTTGTA  
            CPV-2c  TCAAATTTGGGATAAAGAATTTGATACTGACTTAAAACCAAGACTTCATGTAAATGCACCATTTGTTTGTCAAAATAATTGTCCTGGTCAATTATTTGTA  
                D6  TCAAATTTGGGATAAAGAATTTGATACTGACTTAAAACCAAGACTTCATGTAAATGCACCATTTGTTTGTCAAAATAATTGTCCTGGTCAATTATTTGTA  
                D3  TCAAATTTGGGATAAAGAATTTGATACTGACTTAAAACCAAGACTTCATGTAAATGCACCATTTGTTTGTCAAAATAATTGTCCTGGTCAATTATTTGTA  
                D4  TCAAATTTGGGATAAAGAATTTGATACTGACTTAAAACCAAGACTTCATGTAAATGCACCATTTGTTTGTCAAAATAATTGTCCTGGTCAATTATTTGTA  
                D8  TCAAATTTGGGATAAAGAATTTGATACTGACTTAAAACCAAGACTTCATGTAAATGCACCATTTGTTTGTCAAAATAATTGTCCTGGTCAATTATTTGTA  
                D2  TCAAATTTGGGATAAAGAATTTGATACTGACTTAAAACCAAGACTTCATGTAAATGCACCATTTGTTTGTCAAAATAATTGTCCTGGTCAATTATTTGTA  
                D5  TCAAATTTGGGATAAAGAATTTGATACTGACTTAAAACCAAGACTTCATGTAAATGCACCATTTGTTTGTCAAAATAATTGTCCTGGTCAATTATTTGTA  
                          
                 4287                                                                                                   4386 
             6GA07  AAAGTTGCGCCTAATTTAACAAATGAATATGATCCTGATGCATCTGCTAATATGTCAAGAATTGTAACTTACTCAGATTTTTGGTGGAAAGGTAAATTAG  
               FPV  AAAGTTGCGCCTAATTTAACGAATGAATATGATCCTGATGCATCTGCTAATATGTCAAGAATTGTAACTTATTCAGATTTTTGGTGGAAAGGTAAATTAG  
             7GA07  AAAGTTGCGCCTAATTTAACAAATGAATATGATCCTGATGCATCTGCTAATATGTCAAGAATTGTAACTTACTCAGATTTTTGGTGGAAAGGTAAATTAG  
             CPV-2  AAAGTTGCGCCTAATTTAACAAATGAATATGATCCTGATGCATCTGCTAATATGTCAAGAATTGTAACTTACTCAGATTTTTGGTGGAAAGGTAAATTAG  
          Tetradog  AAAGTTGCGCCTAATTTAACAAATGAATATGATCCTGATGCATCTGCTAATATGTCAAGAATTGTAACTTACTCAGATTTTTGGTGGAAAGGTAAATTAG  

59 

            CPV-2a  AAAGTTGCGCCTAATTTAACAAATGAATATGATCCTGATGCATCTGCTAATATGTCAAGAATTGTAACTTACTCAGATTTTTGGTGGAAAGGTAAATTAG  
            CPV-2b  AAAGTTGCGCCTAATTTAACAAATGAATATGATCCTGATGCATCTGCTAATATGTCAAGAATTGTAACTTACTCAGATTTTTGGTGGAAAGGTAAATTAG  
                D7  AAAGTTGCGCCTAATTTAACAAATGAATATGATCCTGATGCATCTGCTAATATGTCAAGAATTGTAACTTACTCAGATTTTTGGTGGAAAGGTAAATTAG  
                D9  AAAGTTGCGCCTAATTTAACAAATGAATATGATCCTGATGCATCTGCTAATATGTCAAGAATTGTAACTTACTCAGATTTTTGGTGGAAAGGTAAATTAG  
            CPV-2c  AAAGTTGCGCCTAATTTAACAAATGAATATGATCCTGATGCATCTGCTAATATGTCAAGAATTGTAACTTACTCAGATTTTTGGTGGAAAGGTAAATTAG  
                D6  AAAGTTGCGCCTAATTTAACAAATGAATATGATCCTGATGCATCTGCTAATATGTCAAGAATTGTAACTTACTCAGATTTTTGGTGGAAAGGTAAATTAG  
                D3  AAAGTTGCGCCTAATTTAACAAATGAATATGATCCTGATGCATCTGCTAATATGTCAAGAATTGTAACTTACTCAGATTTTTGGTGGAAAGGTAAATTAG  
                D4  AAAGTTGCGCCTAATTTAACAAATGAATATGATCCTGATGCATCTGCTAATATGTCAAGAATTGTAACTTACTCAGATTTTTGGTGGAAAGGTAAATTAG  
                D8  AAAGTTGCGCCTAATTTAACAAATGAATATGATCCTGATGCATCTGCTAATATGTCAAGAATTGTAACTTACTCAGATTTTTGGTGGAAAGGTAAATTAG  
                D2  AAAGTTGCGCCTAATTTAACAAATGAATATGATCCTGATGCATCTGCTAATATGTCAAGAATTGTAACTTACTCAGATTTTTGGTGGAAAGGTAAATTAG  
                D5  AAAGTTGCGCCTAATTTAACAAATGAATATGATCCTGATGCATCTGCTAATATGTCAAGAATTGTAACTTACTCAGATTTTTGGTGGAAAGGTAAATTAG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Legenda: As variações nucleótidicas assinaladas têm como base de comparação a estirpe de referência CPV-2. Amarelo – Nucleótidos das estirpes de referência 

com variação nucleotídica; Rosa – Mutações não-silenciosas nos nucleótidos dos isolados nacionais; Azul – Mutações silenciosas nos nucleótidos dos isolados 

nacionais. 

                 4387                                                                                                   4486 

 

             6GA07  TGTTTAAAGCTAAACTAAGAGCATCTCATACTTGGAATCCAATTCAACAAATGAGTATTAATGTAGATAACCAATTTAACTATGTACCAAATAATATTGG  
               FPV  TATTTAAAGCTAAACTAAGAGCATCTCATACTTGGAATCCAATTCAACAAATGAGTATTAATGTAGATAACCAATTTAACTATGTACCAAATAATATTGG  
             7GA07  TGTTTAAAGCTAAACTAAGAGCATCTCATACTTGGAATCCAATTCAACAAATGAGTATTAATGTAGATAACCAATTTAACTATGTACCAAATAATATTGG  
             CPV-2  TATTTAAAGCTAAACTAAGAGCCTCTCATACTTGGAATCCAATTCAACAAATGAGTATTAATGTAGATAACCAATTTAACTATGTACCAAGTAATATTGG  
          Tetradog  TATTTAAAGCTAAACTAAGAGCCTCTCATACTTGGAATCCAATTCAACAAATGAGTATTAATGTAGATAACCAATTTAACTATGTACCAAGTAATATTGG  
            CPV-2a  TATTTAAAGCTAAACTAAGAGCCTCTCATACTTGGAATCCAATTCAACAAATGAGTATTAATATAGATAACCAATTTAACTATGTACCAAGTAATATTGG  
            CPV-2b  TATTTAAAGCTAAACTAAGAGCCTCTCATACTTGGAATCCAATTCAACAAATGAGTATTAATGTAGATAACCAATTTAACTATGTACCAAGTAATATTGG  
                D7  TATTTAAAGCTAAACTAAGAGCCTCTCATACTTGGAATCCAATTCAACAAATGAGTATTAATGTAGATAACCAATTTAACTATGTACCAAGTAATATTGG  
                D9  TATTTAAAGCTAAACTAAGAGCCTCTCATACTTGGAATCCAATTCAACAAATGAGTATTAATGTAGATAACCAATTTAACTATGTACCAAGTAATATTGG  
            CPV-2c  TATTTAAAGCTAAACTAAGAGCCTCTCATACTTGGAATCCAATTCAACAAATGAGTATTAATGTAGATAACCAATTTAACTATGTACCAAGTAATATTGG  
                D6  TATTTAAAGCTAAACTAAGAGCCTCTCATACTTGGAATCCAATTCAACAAATGAGTATTAATGTAGATAACCAATTTAACTATGTACCAAGTAATATTGG  
                D3  TATTTAAAGCTAAACTAAGAGCCTCTCATACTTGGAATCCAATTCAACAAATGAGTATTAATGTAGATAACCAATTTAACTATGTACCAAGTAATATTGG  
                D4  TATTTAAAGCTAAACTAAGAGCCTCTCATACTTGGAATCCAATTCAACAAATGAGTATTAATGTAGATAACCAATTTAACTATGTACCAAGTAATATTGG  
                D8  TATTTAAAGCTAAACTAAGAGCCTCTCATACTTGGAATCCAATTCAACAAATGAGTATTAATGTAGATAACCAATTTAACTATGTACCAAGTAATATTGG 
                D2  TATTTAAAGCTAAACTAAGAGCCTCTCATACTTGGAATCCAATTCAACAAATGAGTATTAATGTAGATAACCAATTTAACTATGTACCAAGTAATATTGG  
                D5  TATTTAAAGCTAAACTAAGAGCCTCTCATACTTGGAATCCAATTCAACAAATGAGTATTAATGTAGATAACCAATTTAACTATGTACCAAGTAATATTGG  
 
                 4487                                                      4541  
             6GA07  AGCTATGAAAATTGTATATGAAAAATCTCAACTAGCACCTAGAAAATTATATTAA  
               FPV  AGCTATGAAAATTGTATATGAAAAATCTCAACTAGCACCTAGAAAATTATATTAA  
             7GA07  AGCTATGAAAATTGTATATGAAAAATCTCAACTAGCACCTAGAAAATTATATTAA  
             CPV-2  AGGTATGAAAATTGTATATGAAAAATCTCAACTAGCACCTAGAAAATTATATTAA  
          Tetradog  AGGTATGAAAATTGTATATGAAAAATCTCAACTAGCACCTAGAAAATTATATTAA  
            CPV-2a  AGGTATGAAAATTGTATATGAAAAATCTCAACTAGCACCTAGAAAATTATATTAA  
            CPV-2b  AGGTATGAAAATTGTATATGAAAAATCTCAACTAGCACCTAGAAAATTATACTAA  
                D7  AGGTATGAAAATTGTATATGAAAAATCTCAACTAGCACCTAGAAAATTATATTAA  
                D9  AGGTATGAAAATTGTATATGAAAAATCTCAACTAGCACCTAGAAAATTATATTAA  
            CPV-2c  AGGTATGAAAATTGTATATGAAAAATCTCAACTAGCACCTAGAAAATTATATTAA  
                D6  AGGTATGAAAATTGTATATGAAAAATCTCAACTAGCACCTAGAAAATTATATTAA  
                D3  AGGTATGAAAATTGTATATGAAAAATCTCAACTAGCACCTAGAAAATTATATTAA  
                D4  AGGTATGAAAATTGTATATGAAAAATCTCAACTAGCACCTAGAAAATTATATTAA  
                D8  AGGTATGAAAATTGTATATGAAAAATCTCAACTAGCACCTAGAAAATTATATTAA  
                D2  AGGTATGAAAATTGTATATGAAAAATCTCAACTAGCACCTAGAAAATTATATTAA  
                D5  AGGTATGAAAATTGTATATGAAAAATCTCAACTAGCACCTAGAAAATTATATTAA 
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Anexo 2 – Aminoácidos agrupados segundo as suas características bioquímicas e o 

respectivo código de uma letra  

 

Aminoácidos (AA) Denominação Código de uma letra 

AA ácidos Glutamato 
Aspartato 

E 
D 

AA polares neutros 

Glicina 
Serina 

Treonina 
Glutamina 
Asparagina 

Cisteína 

G 
S 
T 
Q 
N 
C 

AA hidrofóbicos alifáticos 

Alanina 
Valina 

Leucina 
Prolina 

Isoleucina 
Metionina 

A 
V 
L 
P 
I 
M 

AA básicos 
Arginina 
Lisina  

Histidina 

R 
K 
H 

AA hidrofóbicos 
aromáticos 

Triptofano 
Tirosina 

Fenilalanina 

W 
Y 
F 

 

Asparagina/Aspartato 
Glutamina/Glutamato 

Leucina/Isoleucina 
Aminoácido desconhecido 

B 
Z 
J 
X 
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