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Fim de Semana com Solidariedade
A Associação Paulista de Criadores de Suínos, através de sua diretoria, articulou a doação 
de 600 quilos de carne suína, na live da Bayer e Academia Suína, ocorrida na última sexta-
-feira (17).

A doação foi através dos frigoríficos abaixo descritos e as entidades que receberão a 
doação, por escolha dos estabelecimentos, foram:

Frigoríficos Entidades Benecifiadas Cidade

Cow Pig
Hospital São Luiz, Lar São Vicente de 
Paula (Asilo) e Instituto Ação cidadão Boituva - SP

Frigodeliss
Santa Rita, Lar dos Velhinhos, Casa da Sopa, 
Casa das Crianças, Santa Casa e APAE

Capivari - SP

Gran Corte Santa Casa de Misericórdia Cerqueira César - SP

Soft Pig APAE,Lar São Francisco e Casa da Criança Leme - SP

http://www.apcs.com.br/


PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 20/07/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 60,00 62,00 113,00 115,00

R$/Kg 3,20 3,30 6,03, 6,13

120,00

6,40

90,00

4,80

98,00 100,00

5,22, 5,33

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 4,50 5,50 7,50 8,15 8,40 8,60 7,40 7,70 9,80 10,00

9,20 9,30
Atacado 
R$/Kg - - - - - - - -

BOI R$/@ 144,60 152,80 192,50 212,35 222,55

MILHO R$/Saca 37,72 36,98 51,77 47,13 49,43

DÓLAR R$ 3,86 3,76 4,18 5,24 5,33

Fonte: APCS | CSP

TABELA DE COTAÇÕES

 MERCADO$

E além desse evento, a APCS fez uma doação ao Hospital de Amor, um centro especializado 
em tratamento de câncer, através da live promovida pela empresa associada Trouw Nutri-
tion, apresentada pelo cantor Léo Chaves.

Confira abaixo um trecho da live:

Fonte: APCS | CSP

https://youtu.be/oOFIOWvQ57g?t=10264


MATÉRIA TÉCNICA

Em geral, a Influenza A é introduzida pela entrada 
de animais infectados em um rebanho susceptível, 
sendo transmitida pelo contato direto ou indireto com 
animais e secreções contaminadas, ou por meio da 
inalação de aerossóis (Figura 1). A lotação excessiva das 
baias, o contato próximo entre animais, a ocorrência de 
situações estressantes e a presença de fatores climáti-
cos e ambientais que possam facilitar a difusão viral, 
propiciam a disseminação do vírus. Outros fatores como 
a sanidade do rebanho, diferentes subtipos do vírus 
circulando na granja, vacinação, idade dos animais e 
imunidade, também fazem parte da epidemiologia de 
Influenza A.  

Os surtos tendem a ocorrer em intervalos anuais, 
normalmente em épocas com maiores flutuações de 
temperaturas. Na forma tradicional, os suínos se infec-
tam durante todo o ano tornando-se portadores sadios, 
porém só apresentam sintomatologia clínica nos meses 
de inverno. Entretanto, em alguns rebanhos a doença 
pode se apresentar de forma quase uniforme em todas 
as épocas do ano. A persistência no plantel é devido a 
sua alta capacidade de recombinação genética, carac-
terística que permite constante mutação e reduz a 
capacidade do sistema imune de combater o agente. 

Nos rebanhos de ciclo completo, os animais mais 
acometidos estão nas fases de creche, recria e termina-
ção. Na forma aguda da doença, os sinais clínicos são 
caracterizados por febre, apatia, redução de consumo de 
ração, dispneia, tosse, espirro, conjuntivite e, com menor 
frequência, descarga nasal, sendo que infecções bacte-
rianas secundárias podem complicar o curso da doença 
e retardar a recuperação. Na forma subclínica os sinais 
clínicos de influenza podem não ser observados em 
alguns animais. 

Os principais problemas relacionados à infecção 
por Influenza A são as perdas zootécnicas, com menor 
ganho de peso diário (GPD) e atraso no desenvolvimento 
dos suínos. Os animais em resposta inflamatória, com 
sinais de febre e desconforto, reduzem o consumo de 
ração e utilizam parte dos nutrientes ingeridos para 
lidar com os desafios provocados pela doença. Essa 
preocupação é ainda maior em infecções virais, em que 
a resolução da enfermidade está diretamente relaciona-
da à capacidade física e imunológica do animal em 
controlar as reações provocadas pelo agente. 

Por ser um vírus que está sempre em evolução, é 

Influenza Suína: 
Características 
da doença e 
principais 
medidas de 
controle

A Influenza suína é uma 
doença respiratória viral 
aguda, altamente contagio-
sa e de caráter zoonótico, 
que faz parte do complexo 
das doenças respiratórias 
dos suínos (CDRS). Com a 
entrada do vírus pandêmico 
da Influenza A no Brasil em 
2009, o agente tem se man-
tido endêmico e amplamen-
te disseminado nos reba-
nhos comerciais. Os reba-
nhos infectados podem 
apresentar morbidade de 
até 100%, e mortalidade 
baixa, de 2% ou menos. O 
suíno é um hospedeiro 
importante na dinâmica e 
na epidemiologia da infec-
ção, podendo se infectar 
com vários subtipos virais, 
originários de diferentes 
espécies, como as humana, 
aviária e suína. 

importante que haja um monitoramento e controle constantes. Medidas de biossegurança e 
a vacinação dos animais auxiliam na prevenção e controle, juntamente com manejo cuida-
doso dos animais doentes, eliminação de fatores estressantes, boas condições ambientais, 
e menor movimentação dos suínos. A vacinação dos funcionários da granja deve reduzir a 
quantidade de vírus excretada se estes forem infectados durante surtos de gripe humana, 
limitando o potencial de infecção de suínos por vírus da gripe humana. Esta vacina é produ-
zida anualmente e contém apenas cepas que causam gripe humana e não influenza suína. 
De qualquer forma, esta vacina promove certa proteção contra vírus suínos do mesmo tipo.

O suporte terapêutico com o uso de antitérmicos e expectorantes são excelentes 
aliados para minimizar os efeitos negativos citados, propiciando maior conforto aos suínos 
doentes e consequentemente, provocando menos perdas ao sistema. O uso da dipirona com 
seus efeitos analgésicos, antitérmicos e alta capacidade de absorção e distribuição pelos 
tecidos, bloqueia os processos orgânicos de dores moderadas a intensas, e diminui a tem-
peratura em quadros de febres agudas. Já a bromexina tem ação mucolítica reduzindo a 
viscosidade do muco nas vias respiratórias, auxiliando na eliminação dessas secreções e 
melhorando as condições respiratórias dos animais. Outra importante característica da 
bromexina é que ela atua como carreador de antimicrobianos, aumentando a concentração 
dessas moléculas no trato respiratório, e tornando mais eficazes os tratamentos das doen-
ças respiratórias bacterianas. 

A emergência global da infecção pelo H1N1 demonstrou a importância do agente na 
produção de suínos e na epidemiologia da doença. O surgimento constante de novas varian-
tes reforça a necessidade de definir medidas preventivas e estratégias de controle da 
doença nas granjas, no sentido evitar ou diminuir as perdas dela provenientes.  
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importante que haja um monitoramento e controle constantes. Medidas de biossegurança e 
a vacinação dos animais auxiliam na prevenção e controle, juntamente com manejo cuida-
doso dos animais doentes, eliminação de fatores estressantes, boas condições ambientais, 
e menor movimentação dos suínos. A vacinação dos funcionários da granja deve reduzir a 
quantidade de vírus excretada se estes forem infectados durante surtos de gripe humana, 
limitando o potencial de infecção de suínos por vírus da gripe humana. Esta vacina é produ-
zida anualmente e contém apenas cepas que causam gripe humana e não influenza suína. 
De qualquer forma, esta vacina promove certa proteção contra vírus suínos do mesmo tipo.

O suporte terapêutico com o uso de antitérmicos e expectorantes são excelentes 
aliados para minimizar os efeitos negativos citados, propiciando maior conforto aos suínos 
doentes e consequentemente, provocando menos perdas ao sistema. O uso da dipirona com 
seus efeitos analgésicos, antitérmicos e alta capacidade de absorção e distribuição pelos 
tecidos, bloqueia os processos orgânicos de dores moderadas a intensas, e diminui a tem-
peratura em quadros de febres agudas. Já a bromexina tem ação mucolítica reduzindo a 
viscosidade do muco nas vias respiratórias, auxiliando na eliminação dessas secreções e 
melhorando as condições respiratórias dos animais. Outra importante característica da 
bromexina é que ela atua como carreador de antimicrobianos, aumentando a concentração 
dessas moléculas no trato respiratório, e tornando mais eficazes os tratamentos das doen-
ças respiratórias bacterianas. 

A emergência global da infecção pelo H1N1 demonstrou a importância do agente na 
produção de suínos e na epidemiologia da doença. O surgimento constante de novas varian-
tes reforça a necessidade de definir medidas preventivas e estratégias de controle da 
doença nas granjas, no sentido evitar ou diminuir as perdas dela provenientes.  

Figura 1

http://alivira.com.br/
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