
ECONOMIA

CULINÁRIA SUÍNA

Desde janeiro, o investimento na alimentação dos animais subiu 45,23%

A Embrapa Suínos e Aves divulgou o Índice de Custos de Produção de Suínos (ICPSu-
íno) referente a novembro, e os dados trazem mais um mês de alta para os inventi-
mentos na atividade, principalmente com a nutrição dos animais. Em novembro, o 
índice ficou em 387,07 pontos, aumento de 9,67% em relação à setembro, alta de 
50,35% desde janeiro e de 53,61% nos últimos 12 meses. 

Novembro foi o quinto mês consecutivo de altas expressivas no que diz respeito à 
nutrição dos animais, conforme a base de dados da instituição, mas neste mês de 
referência, aumento mais brando em relação ao anterior. Se em outubro, no compa-
rativo com setembro, a alta nos custos com a alimentação dos suínos havia sido de 
14,14%, em novembro, em relação a outubro, houve um avanço de 9,44% no quesito.

Em outubro, o investimento na alimentação dos suínos representava 80,79% do total 
de investimentos do suinocultor, já em novembro, este fator passou a valer 82,28% 
da fatia deste setor. Desde janeiro deste ano, o custo com a nutrição dos suínos 
aumentou 45,23%, e nos últimos 12 meses, subiu 48,30%.

Em Santa Catarina, principal Estado produtor de suínos, no comparativo com outu-
bro, o custo de produção na suinocultura aumentou 9,72%, chegando a R$ 6,77/kg do 
animal. No caso da alimentação dos suínos no Estado, o avanço em setembro foi de 
11,84% em relação ao mês anterior, atingindo R$ 5,57/kg.

COLUNISTA
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O FÓRUM DO AGRONEGÓCIO PAULISTA 
SE REUNIU HOJE PARA ANALISAR AS 
QUESTÕES TRIBUTÁRIAS

INDICADORES
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DIPIRONA ORAL – Terapia de suporte na criação intensiva 
de aves e suínos

MATÉRIA TÉCNICA

A importância dos processos inflamatórios e o controle da intensidade de resposta 

fisiológica.

A pressão mundial pela demanda de proteína animal, aliada à disputa por mercados 
de maior valor agregado que exigem qualidade diferenciada e produtos com menor 
risco de contaminação biológica e por resíduos de antibióticos, transfere ao produtor 
de suínos e aves a responsabilidade de adotar medidas para uma produção mais 
racional.

Apesar de elevados investimentos em sanidade e biossegurança, o simples fato de 
intensificar a produção animal resulta em maior ocorrência de surtos de doenças 
virais, doenças bacterianas, reações alérgicas e inflamatórias a alimentos e toxinas 
presentes nas matérias-primas utilizadas na produção de rações, além do estresse 
induzido por condições ambientais e climáticas desfavoráveis, reações pós-vacinais 
cada vez mais intensas pela aplicação de múltiplas vacinas simultâneas, procedi-
mentos rotineiros como a debicagem das aves e a imunocastração de suínos, entre 
outros.

Tais eventos desencadeiam processos inflamatórios com a consequente liberação de 
mediadores químicos que são responsáveis, entre outros, pelo surgimento de dor e 
febre, levando os animais à prostração. O aumento da temperatura corporal constitui 
uma resposta de proteção, melhorando os mecanismos de defesa do organismo 
animal, porém quando fora de controle, geram drástica redução de consumo de ração, 
impactando negativamente na capacidade dos animais reagirem ao agente agressor.

Devido ao tamanho dos plantéis, a utilização de medicação por via injetável é inviabili-
zada, sendo necessária a utilização da via oral, ou seja, via ração ou preferencialmente, 
via água de bebida, uma vez que a redução de apetite é um dos primeiros eventos 
observados em animais com quadro febril, enquanto o consumo de água é preserva-
do, garantindo que a droga seja consumida na dosagem preconizada.

A dipirona assume importante papel na mitigação de processos febris, dolorosos e 
também na atenuação de processos inflamatórios, porém sem suprimi-los completa-
mente, pois são essenciais para o estabelecimento de um eficaz combate ao agente 
agressor, para a otimização da resposta imune, para a eliminação de tecidos mortos e 
comprometidos, bem como na reparação destes tecidos.

É um agente analgésico, antitérmico, anti-inflamatório não esteroide e antiespasmó-
dico, cujos efeitos são dose dependentes.  Comumente utilizada em humanos e na 
medicina veterinária, a dipirona é um pró-fármaco, que sofre biotransformação hepá-
tica, gerando seus metabólitos ativos, sendo considerada uma das drogas mais efica-
zes no controle da dor e da febre.

Graças à eficaz e rápida resposta da dipirona no controle de processos febris e dolo-
rosos, os animais prontamente recuperam a rotina de consumo de alimento e ativida-
de, permitindo que os mesmos respondam aos tratamentos associados (antibiotico-
terapia, por exemplo) ou recuperem-se espontaneamente (reações pós-vacinais, por 
exemplo) de forma mais rápida e efetiva, com o mínimo comprometimento do desem-
penho zootécnico.

A dipirona apresenta a vantagem de eliminar rapidamente os sintomas que inviabili-
zam a reação do próprio organismo dos animais, porém mantendo a reação inflama-
tória inicial em nível moderado, garantindo assim que processos fisiológicos essen-
ciais da resposta inflamatória reparatória, bem como todas as etapas que compõe a 
formação da resposta imune sejam preservados e resultem na completa recuperação 
dos animais e/ou na perfeita imunização do rebanho. 

Drogas com maior atividade anti-inflamatória como o cetoprofeno, paracetamol ou 
ácido acetilsalicílico, utilizadas ainda na fase inicial da manifestação de sinais clínicos 
de resposta inflamatória ou resposta à estimulação vacinal, podem comprometer a 
recuperação ou a produção de anticorpos desejados. Segundo Menezes, Center for 
Gastrointestinal Biology – UFMG – 2019 - a inflamação está presente em processos 
normais do organismo, como a ovulação e a filtração da urina. Sendo assim, o uso abu-
sivo de anti-inflamatórios afeta a fertilidade, a formação da urina, o sistema nervoso 
central e o calibre dos vasos do coração. 

Segundo LIMA, 2107, em estudo com aves submetidas a estresse calórico induzido 
(35,4º C), a administração de 10 mg de dipirona/kg de peso vivo, por via oral, foi eficaz 
na redução da temperatura corporal e na estabilização da frequência respiratória das 
aves, comprovando seu efeito como antitérmico e sua eficácia para contornar situa-
ções como as ondas de calor ocorridas em outubro desse ano.

 A dipirona é uma excelente ferramenta de suporte terapêutico, praticamente sem 
efeitos colaterais quando utilizada sob prescrição técnica, capaz de garantir ao suino-
cultor e avicultor a tranquila transposição de momentos críticos para seus animais, 
sem comprometer a pronta resposta reparatória ou imunológica dos mesmos, pre-
servando assim os resultados zootécnicos e econômicos de sua atividade.

Fórum

Alta do Índice da Embrapa de custos de produção de suínos 
ultrapassa os 50% no ano

AGRO FAZ BEM!

Vamos fazer uma brincadeira?  
Será se você consegue adivinhar o que esses alimentos têm em comum? Sanduí-
che... Macarronada... Panqueca... Biscoito... Bolo de chocolate... E muito mais! 

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

MERCADO
DE SUÍNOS

MERCADO DE GRÃOS

O Fórum do Agronegócio Paulista, se reuniu no dia de hoje para analisar as ques-
tões tributárias que o setor está sofrendo diante das medidas que o Governo Pau-
lista vem realizando nos últimos meses.

Fonte: Notícias Agricolas

Lasanha de
Pernil Suíno

DEZEMBRO, MÊS DA 
CARNE SUÍNA

w w w . a p c s . c o m . b r

/suinopaulistaConecte-se conosco

Tempo de preparo:

1h45
Rendimento:

8 porções

Ingredientes:
• 600 g de Pernil Suíno sem osso
• 2 colheres (sopa) de óleo
• 1 cebola média picada
• 3 dentes de alho picados
• 2 colheres (sopa) de tomilho e manjericão picados
• 2 colheres (chá) de sal
• 1 embalagem de massa para lasanha (200 g)
• 4 xícaras (chá) de molho de tomate caseiro
• 200 g de queijos ralados (mix de mussarela e parmesão)
• 1 colher (café) de pimenta-do-reino recém-moída

Modo de Preparo:
Corte o pernil em cubos pequenos (cerca de 2 cm). Em uma panela de pressão, 
aqueça o óleo, coloque os cubos de pernil e doure-os. Acrescente a cebola, o alho, as 
ervas e o sal e misture bem. Adicione água em quantidade suficiente para cobrir a 
carne. Tampe e, assim que pegar pressão, cozinhe por 20 minutos.
Retire a carne da panela, desfie-a com a ajuda de um garfo e reserve. Cozinhe a 
massa de lasanha conforme as instruções da embalagem. Monte a lasanha em um 
refratário quadrado médio, alternando as camadas de molho de tomate, massa e 
pernil desfiado. Termine com uma camada de molho, finalize com os queijos ralados 
e cubra com papel-alumínio.
Leve ao forno quente (200 ºC), previamente aquecido, e asse por 25 minutos.
Retire o papel-alumínio e aumente o forno para 250 ºC (ou ligue o grill do forno), 
apenas para dourar a camada de queijos. Sirva em seguida.

https://youtu.be/RRf-czi47Hk


ACONTECE
Eventos

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

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

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

https://porkexpo.com.br/
http://avesui.com.br
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http://www.ianniagropecuaria.com.br/
http://www.agropecuariabressiani.com.br/
https://softpig.com.br/
http://cowpig.com.br/
http://www.grancorte.com.br/grancorte/
http://frigodeliss.com.br/
https://www.deheus.com.br/
http://www.mcassab.com.br
https://www.nutricamp.com.br/
http://orionvet.com.br/
https://suiaves.com.br/
http://www.nuttria.com/
https://polinutri.com.br
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://basetto.com.br
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
http://sauvet.com.br/
http://www.quimicaanastacio.com.br/
https://db.agr.br
https://tectron.com
https://topigsnorsvin.com.br/
http://nutron.com.br
https://www.microvet.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://www.indukern.com.br
http://www.suinostopgen.com.br
https://www.alltech.com/br
https://www.vetanco.com/br/
http://phileo-lesaffre.com.br/
http://agroceres.com.br/
https://www.desvet.com.br/
https://farmabase.com/
http://www.vitamix.com.br
http://www.safeeds.com.br/
https://austernutri.com.br/
http://alivira.com.br/Home
http://www.vaccinar.com.br/
https://www.basf.com/br/pt.html
https://www.dsm.com/latam/pt_BR/home.html
http://biosyn.com.br/

