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Analista pontua que a perspectiva é de continuidade de bons resultados para os 
embarques da proteína durante o ano de 2021 inteiro

De acordo com informações da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Governo 
Federal, divulgadas nesta segunda-feira (14), as exportações de carne suína fresca, 
congelada ou resfriada na segunda semana de junho (8 dias úteis, até agora), já atin-
giu praticamente a metade do resultado obtido em todo junho/20.

Segundo o analista da SAFRAS & Mercado, Fernando Henrique Iglesias, esta foi mais 
uma semana de bons números registrados pela Secex no setor de carne suína.

"Em termos de exportação da proteína, o Brasil está indo muito bem, e o ritmo fluin-
do de forma muito positiva, com a China puxando bons volumes. A queda que se 
observa entre uma semana e outra é natural do mercado, com uma semana mais 
agressiva nas compras e outra mais fria", disse.

A receita obtida com as exportações de carne suína neste mês, US$ 103.496,849, 
representa 55,2% do montante obtido em todo junho de 2020, que foi de US$ 
187.675,045. No caso do volume embarcado, as 39.391,746 toneladas são 45,2% do 
total exportado em maio do ano passado, montante 86.996,7 toneladas. 

O faturamento por média diária na segunda semana de junho foi de US$ 12.937,106,
quantia 44,76% maior do que maio de 2020. No comparativo com a semana anterior,
houve queda de 7,3%.

No caso das toneladas por média diária, foram 4923,968, houve avanço de 118,86% 
no comparativo com o mesmo mês de 2020. Quando comparado ao resultado no 
quesito da semana anterior, observa-se recuo de 6,4%.

Já o preço pago por tonelada, US$ 2627,373 neste início de junho, é 21,79% superior ao 
praticado em maio passado. O resultado, frente ao valor atingido na semana ante-
rior, representa leve baixa de 1%.

Por: Letícia Guimarães
Fonte: Notícias Agrícolas

Faturamento com exportação de carne suína em 8 dias úteis 
atinge 55% de todo o junho/20
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PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 14/06/2021
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Prezados Senhores Consorciados,

Com o objetivo de comprarmos em conjunto, é extremamente importante conciliar 
os volumes de todos os consorciados, desta forma, informamos que o prazo para a 
entrega dos pedidos de MACRO do mês de JULHO encerra-se dia 21/06/2021. Por 

favor, não deixe de nos encaminhar a planilha. 

Fiquem atentos a data para que não percamos o foco do consórcio!

Equipe APCS/CSP

Antonio Carlos da Silva - Suinocultor - Bauru/SP

0:00

Áurea Ianni - Suinocultora -  Itu/SP

0:00

APCS/BCSSP informa: Paulo Sérgio Junqueira  - São José do Rio Pardo/SP venda de 
140 suínos em R$ 150,00/@ condições bolsa, entregue em 13/06/2021 (domingo).

APCS/BCSSP informa: Tito Lívio Pacheco - Granja Paineira - Araçoiaba da Serra venda 
de 240 suínos em *R$ 150,00 a vista.

Com essa venda o volume total até o momento é de 27.778 suínos.

Fonte: APCS | CSP

MERCADO
DE SUÍNOS

Autoras: 

Amanda L. O. Camargo - Coordenadora Técnica 
de Suinocultura da MSD Saúde Animal.

Brenda M. F. P. P. Marques - Gerente Técnica de 
Suinocultura da MSD Saúde Animal

Doença de Glässer: desafios e estratégias para a prevenção

MATÉRIA TÉCNICA

A doença de Glässer, causada pela bactéria Gram-negativa Haemophilus parasuis ou 
Glaesserella parasuis, é uma doença inflamatória sistêmica considerada um dos prin-
cipais problemas bacterianos emergentes do rebanho suíno. Infecções causadas por 
esse microrganismo ocorrem em todos os países com suinocultura intensiva e, no 
Brasil, casos clínicos de doença de Glässer (DG) são cada vez mais frequentes, desen-
cadeados por diversos sorovares de H. parasuis. O impacto dessa doença é altamente 
negativo na suinocultura, com prejuízos diversos no desempenho dos animais, 
aumento de custos com antibióticos e elevação das taxas de mortalidade. H. parasuis 
é um microrganismo bastante complexo e, atualmente, 15 sorovares são conhecidos, 
sendo classificados em três grupos quanto a seu tipo capsular e potencial para 
causar a DG. Os sorovares (SVs) 1, 5, 10, 12, 13 e 14 são considerados altamente virulen-
tos; os SVs 2, 4, 8 e 15 possuem virulência moderada e os SVs 3, 6, 7 e 9 são classifica-
dos como de baixa virulência ou mesmo avirulentos (Kielstein & Rapp-Gabrielson, 
1992). Foi demonstrado recentemente que o SV 7, anteriormente classificado como de 
baixa virulência, é altamente virulento em suínos (Guizzo et al., 2018). Através de um 
estudo de tipificação envolvendo 459 cepas clínicas brasileiras de H. parasuis, Espín-
dola et al. (2019) demonstraram que no Brasil circulam 8 sorovares virulentos e outros 
9 sorovares ainda não tipificados (NT), no entanto, com capacidade de causar a DG, 
conforme o Gráfico 1.

Como os animais se infectam?

O H. parasuis é naturalmente encontrado no trato respiratório superior dos animais.
Num cenário saudável, os suínos devem desenvolver o equilíbrio entre a colonização
do agente e a imunidade específica para não desenvolverem a doença. Entretanto,
quando há uma alteração nesse equilíbrio, o H. parasuis tende a se multiplicar e
causar a doença. Diferentes fatores podem desencadear esse desequilíbrio, como
mistura de lotes com diferentes sorovares, circulação de cepas de H. parasuis alta-
mente virulentas, coinfecções (principalmente de circovirus e influenza A) e uso de
vacinas com potencial de proteção cruzada limitada ou mesmo ausente (Frandoloso,
2019).  Falhas de ambiência e fatores estressantes, como variações de temperatura,
ventilação inadequada, lotação excessiva e transporte dos animais, constituem fato-
res de risco importantes.

Suínos jovens, entre 5 e 12 semanas de idade, são os mais acometidos por essa enfer-
midade. A infecção dos leitões normalmente ocorre na primeira semana de vida, 
sendo a porca o principal reservatório e fonte de transmissão do agente aos leitões. 
Na creche, muitos leitões se infectam, principalmente quando animais de diferentes 
origens são misturados. Essa prática, que ocorre no Brasil, principalmente no desma-
me e no final de creche, agrava o desafio apresentado pelo H. parasuis pois, muitas 
vezes, há a circulação e a infecção dos animais por vários sorovares. 

O H. parasuis pode atingir a circulação sanguínea sistêmica e causar a DG após a pas-
sagem pelo trato pulmonar ou diretamente do trato respiratório superior (Frandoloso,
2019). A partir daí, possui mecanismos de evasão do sistema imune e inicia a replica-
ção em serosas, como membrana sinovial, peritônio, pericárdio, pleura e meninges,
dando início a uma intensa resposta inflamatória, que denominamos de poliserosite
(Frandoloso et al., 2013b).

A fase superaguda da doença tem evolução rápida (< 48h) e pode resultar em morte 
súbita sem demonstrar lesões características no animal (Peet et al., 1983). Na fase 
aguda, os sinais são caracterizados por febre alta (41,5 ºC), apatia, tosse discreta, res-
piração abdominal, artrite e claudicação. Quando a bactéria atinge o cérebro, obser-
vam-se sinais nervosos como decúbito lateral, incoordenação motora, movimentos 
de pedalagem e tremores (Vahle et al., 1995). Animais com sinais clínicos leves a mo-
derados normalmente sobrevivem à fase aguda da doença e desenvolvem a fase crô-
nica, caracterizada por redução da taxa de crescimento e, eventualmente, dispneia e 
tosse (Little, 1970; Narita et al., 1994). Quadros crônicos podem evoluir até o abate, com 
lesões de aderências e pericardites que precisam ser diferenciadas de lesões causa-
das por outros agentes, como Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumo-
niae e Streptococcus suis. 

O diagnóstico: etapa fundamental

O diagnóstico da doença de Glässer é baseado em associação do histórico clínico do
rebanho, lesões compatíveis, isolamento da bactéria e sorotipificação. Para o diag-
nóstico da doença, é importante associar o histórico, os sinais clínicos e as lesões. Du-
rante a realização de necropsias, observam-se lesões macroscópicas como a presen-
ça de exsudato seroso ou fibrino-purulento sobre a superficie das serosas, normal-
mente no peritônio, pleura, pericárdio, articulações e meninges (Figura 1).

Figura 1. Achados macroscópicos da doença de Glässer. (A)  Presença de exsudato 
serofibrinoso no cerebelo. (B) Exsudato serofibrinoso no pericárdio. (C) Presença de 
contéudo fibrinoso na articulação. (D) Presença de fibrina na cavidade abdominal. (E) 
Aderência da pleura na cavidade torácica. (F) Presença de excesso de líquido no inte-
rior do saco pericárdico.

O isolamento do agente é muito importante para a elaboração de um programa
preventivo assertivo. Em virtude de ser um agente de difícil cultivo, o sucesso do iso-
lamento está ligado à qualidade do procedimento de coleta e do envio de amostras. 
Alguns cuidados são essenciais, como a seleção de animais com sinais clínicos 
agudos da enfermidade (idealmente, 5 animais) e não medicados. É importante lem-
brar que H. parasuis é um microrganismo que produz, primariamente, uma doença 
inflamatória sistêmica, não pneumonia. É fundamental, portanto, o isolamento e a tipi-
ficação do agente de locais sistêmicos. Podem ser coletados órgãos como cérebro, 
cerebelo, pulmões e coração; swabs com meio de transporte de pleura, peritônio e 
líquido de articulações e cefalorraquidiano (Frandoloso, 2019).

Estratégias de prevenção 

Por que é importante vacinar as matrizes e os leitões?

O difícil controle do agente e das coinfecções torna imprescindível o uso de tratamen-
tos estratégicos e programas vacinais, conjugados com boas práticas de manejo. A
vacinação dos leitões é uma boa alternativa para reduzir a mortalidade dos animais,
principalmente por sorovares altamente patogênicos. A resposta protetora induzida
pelas vacinas clássicas é sorovar específico e não confere proteção em 100% dos
casos, devido à alta diversidade fenotípica e molecular desse agente. No entanto foi
comprovado por Bak & Riising (2002) que animais vacinados com uma vacina comer-
cial contra o sorovar 5 apresentaram proteção cruzada para os sorovares 1, 12, 13 e 14.
Sabendo que esses sorovares possuem alto potencial de causar a doença de Glässer,
a imunização de leitões é uma importante ferramenta na prevenção de quadros clíni-
cos por esses sorovares.

De modo geral, a evolução da infecção durante a fase de maternidade é controlada 
pelos anticorpos maternos transferidos através do colostro e pode-se destacar que o 
efeito positivo da vacinação de matrizes no pré-parto sobre a redução da colonização 
de H. parasuis nas mucosas respiratórias de leitões foi demostrado por Cerdà-Cuellár 
et al. (2010), nos Gráficos 2 e 3. Logo uma estratégia interessante seria a imunização de 
matrizes no pré-parto e de leitões, assim esses estariam protegidos pela imunidade 
materna até o desenvolvimento de sua imunidade ativa.

Gráfico 2 – Anticorpos (IgG) contra H. parasuis de leitões provenientes de fêmeas vaci-
nadas (•) ou não vacinadas (  ). O nível de IgGs nas fêmeas vacinadas (   ) e não vacina-
das (   ), no momento do parto também está incluído. * Diferenças estatísticas (teste T 
de Student, P ≤0,01).

A escolha e a seleção de antimicrobianos para a doença de Glässer deve ser baseada 
em testes de susceptibilidade aos antimicrobianos. No Brasil, foi demonstrado recen-
temente a circulação de cepas clínicas de H. parasuis resistentes a diferentes molé-
culas antimicrobianas utilizadas rotineiramente na clínica de suínos (Miani et al., 2017). 
Novas moléculas, como a Tildipirosina, têm mostrado excelente eficácia no controle 
da infecção pelo H. parasuis, conforme descrito em vários trabalhos (Grandía et al., 
2012; Lorenzo, 2012).

Um sistema de biosseguridade rígido e o controle de fatores de risco que favorecem a 
infecção são importantes na prevenção da doença. Além disso, a higiene das instala-
ções, com fluxo unidirecional e limpeza e desinfecção completa das salas/instala-
ções seguidos de adequado vazio sanitário entre lotes são práticas de manejo funda-
mentais para o controle de qualquer doença na suinocultura moderna (Aragon et al., 
2012).

Conclusões

Com a crescente restrição ao uso de antimicrobianos, uma gestão sanitária eficiente 
do rebanho será cada vez mais exigida. Para o controle efetivo da infecção pelo H. 
parasuis, é necessário conhecer o perfil sanitário da granja, estabelecer medidas pre-
ventivas como a imunização dos animais e reduzir os fatores de risco associados à 
ocorrência da doença de Glässer.

ECONOMIA

http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/aurea_1406.mp3
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/antonio_1406.mp3


PORK EXPO
26 e 27 de Outubro de 2022 | Foz do Iguaçu, PR

IPVS 2022
21 a 24 de Junho de 2022 

ONE - SIMPÓSIO DE IDEIAS
22 a 24 de Junho de 2021

WORKSHOP INTELIGÊNCIA EMOCIONAL - MÓDULO II 
07 de Julho de 2021

RODADA DE NEGÓCIOS

REUNIÃO RESTRITA - APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES E
RENOVAÇÃO FNDS
17 de Junho de 2021 às 15h00

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O DOCUMENTO COMPLETO

22-24 junho, 2021

SIMPÓSIO DE IDEIAS

Junte-se aos grandes influenciadores e agentes de mudança do 
agronegócio para explorar o poder da ciência, da sustentabilidade 

e da arte de contar narrativas importantes.

Palestrantes principais:

Sessões temáticas:

Shirzad Chamine
CEO, Positive Intelligence, Inc.

Dewitt Jones
Fotógrafo, cineasta e
ex-Fotojornalista da
National Geographic

David McWilliams
Economista e Professor,
Trinity College Dublin

Dr. Mark Lyons
Presidente e CEO, Alltech

BOVINOS DE 
LEITE

BOVINOS DE 
CORTE

SUÍNOS AVES AGRICULTURA

EQUINOS PETS AQUICULTURA NEGÓCIOS SAÚDE E
BEM-ESTAR

Saiba mais em:

go.alltech.com/pt-br/one21
Use #brasilnoONE nas redes sociais

ACONTECE
Eventos

https://www.alltech.com/pt-br/press-release/inspiracoes-e-oportunidades-para-agroindustria-serao-temas-de-simposio-global
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/one2021.pdf
www.ipvs2022.com
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BRF diz que fábrica no RS recebeu permissão para exportar 
suínos para China
Fábrica de Lajeado havia sido suspensa para exportar para a China em Julho

A BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, anunciou na segunda-feira (30) que a fábrica em 
Lajeado (RS) obteve a reversão de suspensão para exportações para a China e deve retomar 
exportações de suínos para o país asiático nos próximos dias.

"Essa decisão nos propicia retomar as exportações para um mercado estratégico para a 
companhia, com forte demanda por suínos", disse Bruno Ferla, vice-presidente nstitucional 
da BRF, em comunicado.

A fábrica em Lajeado havia sido suspensa para exportar para a China em julho. Atualmente, a 
BRF possui 14 habilitações de exportação para a China, sendo 10 de aves, 3 de suínos e 1 de 
miúdos de suínos, afirmou a companhia.

Fonte: O Presente Rural
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01 de Dezembro de 2020

ÚLTIMA MATÉRIA DA NOSSA SÉRIE 
"FERRAMENTAS DA QUALIDADE" 
CONFIRA!

INDICADORES

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 01/12/2020

SUÍNO VIVO
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BOI R$/@ 147,50 228,85 194,90 275,60 283,75

MILHO R$/Saca 37,01 47,37 50,23 82,55 78,31

DÓLAR R$ 3,70 4,17 5,23 5,25 5,23

88,80

4,80

Fonte: APCS | CSP

Por Carolina Kikuchi,
Zootecnista responsável pelo Controle de Qualidade do CSP

Nas 2 últimas semanas apresentei à vocês as 7 ferramentas de 
qualidade e descrevi e exemplifiquei  as seguintes o fluxograma, 
a carta de controle, o diagrama de Ishikawa e a folha de verifica-
ção.
Hoje irei falar sobre as 3 ferramentas que faltam para completar 
as 7: o histograma, o diagrama de dispersão e o diagrama de 
Pareto.

Histograma: 

Conhecido também como gráfico de distribuição de frequências, ele é uma ferramenta grá-
fica que auxilia na verificação de determinada variável em determinada frequência. Ele 
pode ser usado para avaliar a quantidade de produtos não conformes e outras variáveis 
quantitativas que exigem medição.

Exemplo:

COLUNISTA

Ferramentas da Qualidade – Final

MERCADO
EXTERNO

AGRO FAZ BEM!

Cada vez mais as pessoas vêm buscando uma alimentação mais saudável e natural e, para 
isso, frutas, verduras e hortaliças são indispensáveis. 

Mas você sabe de onde vem esses produtos que alimentam as cidades todos os dias?

Vem com a gente nessa aventura, veja o vídeo e descubra! 

Também estamos no Instagram! @agrofazbem_ 

Ahh, e esse vídeo foi feito em linguagem especial para os kids, então se tiver crianças por 
perto, não deixe de mostrar a elas!

Fonte: Agro Faz Bem

Diagrama de dispersão:

Conhecido também como gráfico de dispersão ou de correlação, ele auxilia na avaliação da 
relação causa e efeito, pois identifica a correlação entre variáveis. Geralmente é baseado 
em 2 variáveis e 3 tipos de correlações.

Variáveis:

• Independente: são as causas de uma consequência;

• Dependente: é a consequência que se pretende avaliar.

Correlações:

• Positiva: quando as 2 variáveis aumentam na mesma direção; 

• Negativa: quando o aumento de 1 variável representa a queda da outra;

• Nula: quando os pontos ficam dispersos, mostrando que não existe correlação entre as 
variáveis.

Diagrama de Pareto:

Também é uma ferramenta gráfica que ajuda a identificar a relação causa/efeito. Baseado 
na sua análise é possível identificar as principais causas que afetam uma empresa ou seus 
processos.

Baseado no princípio de Pareto, Joseph Juran determinou a relação 80/20 que prevê que 
80% dos efeitos surgem à partir de 20% das causas. Utilizando essa regra e analisando o 
diagrama é possível descobrir quais as principais causas de determinado efeito e priorizar 
a resolução das mesmas.

Analisando esse diagrama é possível verificar que a principal causa de não conformidades 
na fabricação de veículos é proveniente da montagem dos mesmo, e portanto, a empresa 
deve criar um plano de ação para resolver os problemas ocasionados nessa fase.

Agora que já apresentei as 7 ferramentas e fiz uma breve descrição sobre cada uma delas, 
cabe a vocês pesquisar mais a fundo sobre elas e determinar qual se aplica melhor a sua 
empresa visando obter melhorias em seus processos.

Exemplo:

Exemplo:

Coordenadora de Qualidade: Yasmin Sartore - qualidade@apcs.com.br
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