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ALTA NO PREÇO DA RAÇÃO
FAZ SUBIR OS CUSTOS DE 
CRIADORES DE FRANGO 
E PORCO DO PARANÁ

Alta no preço da ração faz subir os custos de criadores
de frango e porco do Paraná

A alta no preço da soja e do milho está afetando os custos de produção de criadores 
de frango e porco. O motivo é que a alimentação dos animais representa por mais de 
70% dos gastos da atividade.

No Paraná, o custo geral de produção de suínos subiu 25,7%, e o de aves 27,4%, de 
acordo com a Embrapa. Os integrados a cooperativas são os que mais sentem 
menos o impacto no estado.

É o caso dos criadores do oeste paranaense. O motivo do impacto ser menor é 
porque as cooperativas são as responsáveis pela compra da ração dos animais.

O Paraná é o maior produtor de frangos do Brasil e o segundo maior de suínos.

Fonte: G1

Controle da Doneça de Glasser através da proteção
heteróloga 

MATÉRIA TÉCNICA

A bactéria Gläesserella parasuis (G.parasuis) causadora da Doença de Glasser faz parte da 
microbiota nasal comensal dos suínos. Os leitões recém-nascidos são colonizados quando 
estão em contato com as fêmeas durante a lactação, ao mesmo tempo em que recebem anti-
corpos maternos através do colostro, desenvolvendo um equilíbrio entre colonização e imuni-
dade. Por ser um patógeno extracelular, a resposta imune humoral (anticorpos) desempenha 
uma função essencial no controle desta enfermidade. 

Praticamente todas as vacinas comerciais atualmente disponíveis no mercado são bacterinas 
inativadas, as quais têm sido desenvolvidas mediante duas estratégias principais: vacinas com 
proteção homóloga ou vacinas com proteção heteróloga. As vacinas com proteção homóloga 
foram desenvolvidas com o foco de fornecer uma boa proteção frente a apenas um sorotipo 
específico. No entanto, sua efetividade pode sofrer variações, sendo completa em algumas 
situações ou ausente em outras. A razão disso é que existe uma grande variabilidade de estru-
turas antigênicas em um mesmo sorotipo (Costa-Hurtado; 2020). Ainda, existe uma grande 
variabilidade de técnicas de sorotipificação, fazendo com que uma cepa seja identificada de 
formas diferentes no mesmo laboratório. Ou seja, a falta da padronização da técnica combina-
do com a estratégia de utilizar uma vacina com um sorotipo apresentam o risco de o sorotipo 
da granja e o sorotipo da vacina homóloga não serem iguais antigenicamente (embora se 
tenha identificado o mesmo sorotipo) (Lin et al.; 2018). 

Já as vacinas com proteção heteróloga são produzidas mediante a inclusão de cepas muito 
imunogênicas, que possuam um amplo nível de proteínas antigênicas, como proteínas e lipo-
polissacarídeos de mebrana. Isso confere um amplo nível de proteção frente a múltiplos soro-
tipos, principalmente os virulentos. A vacina de bacterina com sorotipos 1 e 6 tem sido reporta-
da em múltiplos estudos científicos por fornecer ampla proteção frente a outros sorotipos, 
incluindo 4 e 5 (Liu et al. 2016 e Zhao et al. 2017). Esta estratégia não tem o objetivo de utilizar 
uma cepa idêntica a da granja, e sim fornecer uma ampla proteção contra diversos sorotipos. 
A incorporação de cepas altamente imunogênicas, que forneçam proteção frente a um amplo 
nível de estruturas antigênicas, faz com que não haja a necessidade de o sorotipo da vacina se 
adequar exatamente aos sorotipos presentes na granja. É mais relevante a potência imunogê-
nica das cepas vacinais do que o sorotipo das cepas em si. Por esta razão as cepas de vacinas 
comerciais devem ser selecionadas de forma cuidadosa assegurando que apresentem uma 
boa proteção a nível de vários antígenos. Vacinas compostas por cepas de alta qualidade imu-
nogênica, com proteção antigênica mais ampla e maior concentração de antígeno na dose 
poderão oferecer a proteção capaz de desenvolver uma imunidade efetiva para a maioria dos 
desafios. 
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AVESUI 2021

13 A 15 DE ABRIL, 2021  | Medianeira, PR

O Avesui América Latina divulga nova data!

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

PORK EXPO

24 e 25 de Fevereiro, 2021 | Foz do Iguaçu, PR

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

PALESTRA - PONTOS NÃO NEGOCIÁVEIS NA 
PREPARAÇÃO DAS LEITOAS
13 de Novembro 
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