PARANÁ IRÁ PROMOVER
MANIFESTAÇÃO NA PRÓXIMA
QUARTA-FEIRA (13)
08 de Abril de 2022
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MERCADO
DE SUÍNOS
APCS/BCSSP informa: Aurinha Ianni - Ianni Agropecuaria Itú/SP venda de 160 suínos
em R$ 115,00/@ = R$ 6,13/Kg vivo condições bolsa, entrega na próxima segunda-feira
(11).
APCS/BCSSP informa: Carlos Alberto Cunha - Brotas-SP venda de 500 suínos em R$
115,00/@ = R$ 6,13 /Kg vivo condições bolsa, entrega no início da próxima semana.
APCS/BCSSP informa Susana Twijsel corretora de suínos de Holambra/SP venda de
1.200 suínos em R$ 115,00/@ = R$ 6,13/Kg vivo condições bolsa, entrega no início da próxima semana.
Fonte: APCS | CSP

Suinocultura independente: praças produtoras com preços misto
nesta quinta-feira (7)
Lideranças apontam o enxugamento da produção como um dos fatores que têm
mexido com o mercado.
Nesta quinta-feira (7) o mercado da suinocultura independente registrou preços em
diferentes direções, com destaque para altas nos preços em São Paulo e Santa Catarina. As lideranças das principais praças produtoras apontam que a estratégia de
reduzir a produção passa a mexer com o mercado.
Os suinocultores catarinenses também viram o preços avançar nesta quinta-feira (7),
saindo de R$ 5,15/kg vivo para R$ 5,27/kg. O presidente da Associação Catarinense de
Criadores de Suínos (ACCS), LOsivanio de Lorenzi, pontua que haja uma especulação
por parte de grandes empresas voltando a procurar suínos para comprar, mexendo
com o mercado e traz uma perspectiva um pouco melhor. "Entretanto, este preço está
longe dos R$ 9,00 que seria o ideal para ter algum lucro", disse.
No mercado mineiro, o preço ficou estável em R$ 5,80/kg vivo, com acordo entre suinocultores e frigoríficos, conforme com informações da Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais (Asemg).
"O mercado brasileiro está enxugando a oferta de suínos desde janeiro. O consumo da
carne suína aqui em Minas, quando temos referência abaixo de R$ 6,00/kg é reconhecidamente aumentado, maximizado, portando, a demanda que já era muito boa. Esse
movimento contínuo levou o estoque de animais nas granjas a níveis ainda mais
baixos e, quando o ciclo se inverte, primeiro por alguma alteração de expectativas ou
novo evento da vida real, aquela oferta que era anteriormente abundante se retrai
automaticamente", disse Alvimar Jalles, consultor de mercado da entidade.
Ele ainda aponta que não há nada de conspiração ou alguma injustiça de algum elo da
cadeia. São só os eventos normais de mercado que funcionam eterno movimento
pendular.
No estado do Paraná, Considerando a média semanal (entre os dias 31/03/2022 a
06/04/2022), o indicador do preço do quilo vivo do Laboratório de Pesquisas Econômicas em Suinocultura (Lapesui) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) teve queda
de 3,79%, fechando a semana em R$ 4,99/kg.
"Espera-se que na próxima semana o preço do suíno vivo apresente queda, podendo
ser cotado a R$ 4,65/kg", informou o reporte do Lapesui.
Por: Letícia Guimarães
Fonte: Notícias Agrícolas

CRISE NA
SUINOCULTURA

Crise na Suinocultura - Luis Bisewski - Suinocultor - APS Suíno Sul

MERCADO
EXTERNO
Exportações de carne suína alcançam 91,4 mil toneladas em março,
aponta ABPA
Volume exportado chega a 237,5 mil toneladas no primeiro trimestre.
Levantamentos da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) mostram que as
exportações de carne suína (incluindo todos os produtos, entre in natura e processados) alcançaram 91,4 mil toneladas em março. O número é 16,3% menor que o registrado no mesmo mês de 2021 (mês com o segundo melhor desempenho da história),
com 109,2 mil toneladas.
Em receita, as vendas de carne suína alcançaram US$ 190,3 milhões no terceiro mês
deste ano, número 27,3% menor que as US$ 261,7 milhões alcançadas em março de
2021.
No trimestre, os embarques de carne suína chegaram a 237,5 mil toneladas, número
6,3% menor que as 253,5 mil toneladas exportadas no mesmo período do ano passado.
Em receita, o saldo registrado é de US$ 498,5 milhões, desempenho 16,1% inferior ao
registrado nos três primeiros meses de 2021, com US$ 594 milhões.
“As vendas de carne suína em março trouxeram recuperação, em patamares próximos à média do primeiro semestre de 2021. A comparação com março do ano passado, que registrou o segundo melhor desempenho da história do setor, pode parecer
negativa. No entanto, ao compararmos em relação aos meses anteriores, os dados
acenam para a melhora dos níveis de exportações, que tem contribuído para a redução dos impactos da forte crise gerada pelos custos de produção históricos”, avalia o
presidente da ABPA, Ricardo Santin.
Entre os destinos de exportação em março, a China seguiu como principal importadora, com 34,1 mil toneladas (-41,8%), seguida por Hong Kong, com 9,7 mil toneladas
(-44,2%), Filipinas, com 6,8 mil toneladas (+255,2%), Singapura, com 5,2 mil toneladas
(+36,4%) e Argentina, com 5 mil toneladas (+71,5%).
“A China deverá continuar comprando carne suína brasileira nos próximos meses. A
esperada melhora da situação da COVID lá e o respectivo relaxamento das restrições
ao trânsito de pessoas seguramente aumentarão a demanda pela carne suína importada de maneira geral, utilizada majoritariamente como matéria prima para restaurantes e por processadores locais. A difícil situação de mão de obra em países concorrentes do Brasil também deverá possibilitar que o setor aumente seus volumes no
curto e médio prazo”, analisa o diretor de mercados da ABPA, Luís Rua.
Fonte: Notícias Agrícolas

CULINÁRIA SUÍNA
COWPIG RECEITA | Costela Suína no Molho Oriental
Como Preparar Costela Suína - By Jimmy Ogro

Fonte: YouTube

MATÉRIA TÉCNICA
Como prevenir a doença do edema em um cenário
com redução de antibióticos
A vacinação é a forma mais eficaz e segura de se adquirir proteção contra uma
doença infecciosa e tem sido usada como estratégia na prevenção da DE em rebanhos suínos. Ao prevenirmos a DE com vacinação podemos melhorar a condição sanitária do rebanho e traçar estratégias de redução de uso de antibióticos na produção
de suínos.
A doença do edema (DE) está distribuída em todo mundo, incluindo Brasil, e possui
prevalência entre 56,3% e 72% em rebanhos de suínos avaliados. A DE ocasiona grandes perdas econômicas na suinocultura, principalmente devido à mortalidade de
leitões na fase de creche, podendo ser também observada em outras fases, como alojamento na recria. A DE é uma enterotoxemia causada pela Escherichia coli (E.coli)
verotoxigênica dos sorotipos O138:K81, O139:K82 e O141:K85, portadores de diversos
fatores de patogenicidade como fímbrias e toxinas, sendo capazes de colonizar o
intestino delgado dos suínos e produzir a verotoxina 2e, também denominada de VT2e
e/ou Stx2e.
A patogênese da DE pode ser dividida em duas fases sucessivas: na primeira, ocorre a
colonização enteral pela bactéria, associada às alterações na microbiota intestinal e
produção da VT2e; e na segunda, a distribuição sistêmica da VT2e. A VT2e é absorvida
do intestino para a corrente sanguínea, danifica as células endoteliais em tecidos
alvos que induz aumento na vascularização e permeabilidade do endotélio, ocasionando edema, hemorragias e microtromboses, e alta mortalidade em leitões acometidos na fase aguda.
Os sinais clínicos da DE em leitões incluem inchaço das pálpebras, marcha cambaleante seguida de paralisia. Contudo, apenas poucos sinais nervosos podem ser identificados, como opistótono e/ou movimentos de pedalagem, sendo importante, nestes
casos, se realizar o diagnóstico diferencial para DE, pois a encefalite em leitões pode
estar relacionada com meningites bacterianas ocasionadas por Glaesserella parasuis
ou Streptococcus suis. Por outro lado, em infecções agudas o animal pode vir a óbito
antes de aparecerem os sinais clínicos, sendo estes casos caracterizados por morte
súbita e muitas das vezes passa desapercebido na rotina da avaliação clínica dos animais.
Além dos quadros com sintomas clínicos e/ou associados com picos na taxa de mortalidade, a DE pode ocorrer de forma subclínica, em que se observa prevalência
normal de mortes e sem presença de sintomas clínicos. Na forma subclínica, os lotes
apresentam-se heterogêneos e com baixo desempenho de fase. Esses casos podem
ser confundidos com problemas nutricionais, como formulações de baixa digestibilidade para os leitões, presença de micotoxinas na dieta ou também por outros patógenos, como circovírus suíno e Salmonella sp., sendo importante realizar o diferencial
para DE em casos de baixo desempenho de leitões na fase de creche.
Diagnóstico
Devido às diversas manifestações e à presença de outros patógenos, ou fatores de
manejo que ocasionam o aparecimento de clínica semelhante a DE, o diagnóstico da
doença precisa ser realizado para tomada de ações mais assertivas no controle da E.
coli verotoxigênica. O diagnóstico da DE pode ser realizado com auxílio do exame post
mortem, pela observação de alterações patológicas, como edema nas pálpebras, na
área frontal, sobre a barriga, na parede do estômago e mesocólon. Os achados de
autópsia associados ao histórico clínico do animal e ao laudo laboratorial são importantes para diagnóstico final da DE.
Em relação aos exames laboratoriais, os achados histológicos podem ser úteis no
diagnóstico, podendo ser observadas necrose fibrinóide de arteríolas, hemorragia e
edema no cérebro, e em altas doses de VT2e podem ser encontradas necroses epiteliais do cólon e lesões renais. A coleta de amostra para histopatológico requer eutanásia de animais representativos do lote e que estejam na fase aguda da doença, o
que torna o diagnóstico mais laborioso.
A detecção da presença do gen que codifica a Vt2e com auxílio da PCR em tempo real
em amostras de fluído oral ou pool de fezes auxilia no diagnóstico da DE sem a necessidade de se realizar eutanásia de animais. Além disso, esta técnica possui altas sensibilidade e especificidade e permite amostrar muitos animais do lote ao mesmo
tempo. Outra vantagem da técnica é que ela pode ser utilizada em casos subclínicos
da DE pela falta de sintomas clínicos da doença. Além disso, a taxa de detecção da
Vt2e em suínos clinicamente saudáveis, sem sinais clínicos da DE, foi de 68,3% das
granjas brasileiras avaliadas, o que reforça a importância do diagnóstico em rebanhos
sem sintomas clínicos, mas que possuem baixo desempenho.
Controle
A suscetibilidade de leitões à DE depende de vários fatores, especialmente da resistência genética, dieta e imunidade. Desta forma, a tentativa de controle da doença nos
últimos anos vem sendo realizada com uso de antimicrobianos de forma preventiva
ou terapêutica nas dietas de leitões e estas medidas têm se mostrado ineficientes,
por trazerem resultados por um curto período devido a múltipla resistência aos antibióticos.
O óxido de zinco é um composto inorgânico muito presente nas rações, geralmente é
utilizado nas rações para controlar enterites. Recentemente um estudo espanhol
avaliou a sensibilidade diagnóstica da DE em 57 sistemas de produção de suínos que
utilizavam ou não o óxido de zinco nas rações de leitões na fase de creche. Neste
estudo, concluíram que o óxido de zinco reduz a detecção da positividade em testes
altamente sensíveis para DE, sendo que das 32 granjas que usavam o óxido de zinco,
apenas 56,3% foram positivas, e das 25 granjas que não usavam o óxido de zinco, 88%
foram positivas. Desta forma, pode ocorrer sub diagnóstico da DE em lotes que utilizam óxido de zinco na dieta, o que dificulta o diagnóstico correto da doença no campo.
Com as novas normativas que regulam o uso de antimicrobianos e promotores de
crescimento na dieta de suínos somada à resistência bacteriana aos antimicrobianos,
o controle da DE em suínos precisa ser realizado com medidas mais consistentes.
Além disto, os antibióticos não possuem ação sobre a VT2e, e essa uma vez produzida,
é capaz de ocasionar a doença nos animais, seja de forma clínica ou subclínica.
O controle da DE em suínos abrange correções de manejo de ambiência e desinfecção
ambiental, melhorias na formulação das rações com uso de fontes de proteína mais
digestíveis para os leitões e que respeitem a escada nutricional e fisiológica, uso de
melhoradores de microbiota intestinal, como acidificantes ou probióticos, entre
outros. Todavia, para prevenção mais assertiva da DE é importante que se forneça
proteção contra a VT2e.
A ausência de anticorpos soroneutralizantes circulantes contra VT2e é considerado o
fator decisivo na patogênese e desencadeamento da DE. Desta forma, a vacinação de
suínos contra a VT2e tem sido usada de forma efetiva em diferentes países, incluindo
Brasil, para controle da doença nos rebanhos de suínos. Estudos europeus observaram diminuição de 8% na mortalidade por DE em granjas com sinais clínicos e redução do uso de amoxicilina simultaneamente, e melhora de 3,8 Kg no desempenho em
suínos terminados que foram vacinados. Os resultados dos trabalhos realizados no
Brasil até o momento observaram redução de 50% da mortalidade e acréscimo de
0,93 Kg no desempenho de leitões durante a fase de creche que foram previamente
vacinados com toxóide VT2e.
Além da melhora nos índices zootécnicos, a vacinação de leitões contra a VT2e está
associada à redução de lesão tecidual e está sendo usada como boa estratégia em
programas de redução de uso de antibióticos em todo mundo, incluindo granjas brasileiras. Além do retorno zootécnico, a prevenção da DE com vacinação trouxe retorno
sobre investimento (ROI) de 0,26 euro por animal vacinado em granjas na Europa.
A produção de VT2e pela E.coli verotoxigênica ocorre de forma eficiente a partir dos 18
dias de vida do leitão, devido à fímbria F18 ser expressa a partir dessa idade. Desta
forma, a imunização de leitões lactentes com o toxóide VT2e em torno de 3 dias de
vida faz com que ao desmame, os leitões estejam protegidos contra VT2e, evitando
perdas ocasionadas pela DE. Estudos mostram que a imunização com o toxóide VT2e
em leitões é segura, não interfere na ingestão de leite e não ocasiona pirexia, reação
local ou sistêmica e que previne contra a DE dos 18 dias de idade até o abate.
A vacinação é a forma mais eficaz e segura de se adquirir proteção contra uma
doença infecciosa e tem sido usada como estratégia na prevenção da DE em rebanhos suínos. Ao prevenirmos a DE com vacinação podemos melhorar a condição sanitária do rebanho e traçar estratégias de redução de uso de antibióticos na produção
de suínos.

As referências bibliográficas estão com as autoras. Contato via: tatiana.souza@hipra.com
Fonte: Por Daniele Araujo Pereira, médica-veterinária, mestre em Ciência Animal, doutora em Clínica de Suínos e coordenadora técnica regional
da Hipra Brasil; e Tatiana Carolina Gomes Dutra
de Souza, médica-veterinária, mestre em Ciências Veterinárias, doutora em Ciência Animal e
gerente de Serviços Técnicos da Hipra Brasil.
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