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PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 27/07/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 60,00 62,00 100,00

R$/Kg 3,20 3,30 5,33

123,00

6,56

90,00

4,80

95,00 97,00

5,07, 5,17

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 4,50 5,50 7,10 7,60 8,00 8,20 7,40 7,70 9,80 10,00

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

BOI R$/@ 143,55 153,85 187,00 217,35 223,45

MILHO R$/Saca 38,53 36,88 51,42 47,49 49,25

DÓLAR R$ 3,74 3,75 4,17 5,24 5,16

Fonte: APCS | CSP

TABELA DE COTAÇÕES

Carlos Alberto Cunha fala sobre o mercado de
suínos

O Carlos Alberto Cunha é produtor de suínos e proprietário da Fazenda Santo Ignácio 
de Loyola, localizada na cidade de Brotas, SP. Hoje ele fala um pouco sobre como 
estão fluindo as vendas e quais são as expectativas para os próximos dias.

Confira no áudio abaixo qual foi o seu comentário:

Carlos Alberto Cunha | Granja Santo Ignácio de Loyola

Mercado de Suínos

Fonte: APCS | CSP

http://www.apcs.com.br
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/Carlos_Alberto27072020.mp3


Esta determinação do MAPA, assim como a publicação 
prévia da IN nº 45 do dia 30 de novembro de 2016, proibin-
do o uso da Colistina como promotor de crescimento a 
ser usado na alimentação animal, estão em linha com 
as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
sobre o uso de antimicrobianos de importância médica 
em animais destinados a  produção de alimentos.
A proibição que é proposta pela IN nº 1 é uma medida 
para prevenir e controlar a resistência aos antimicrobia-
nos, o que, atualmente, está entre os maiores desafios 
para a saúde pública, com importante impacto na saúde 
humana e dos animais. Cabe a ressalva de que “estes 
princípios ativos continuarão autorizados como produ-
tos de uso veterinário para fins terapêuticos no controle 
de enfermidades dos animais”, como explica o coorde-
nador geral de medicamentos veterinários, José Ricardo 
Lobo. 
O Brasil segue a linha de muitos países que já tomaram 
medidas para reduzir o uso de antibióticos em animais 
destinados a produção de alimentos, como é o caso da 
União Europeia (EU), que já em janeiro de 2006 proibiu o 
uso de antibióticos promotores de crescimento (Gaggia 
et al., 2010). A suinocultura nacional está em sintonia 
com as políticas internacionais, sendo que esta proibi-
ção se enquadra em uma tendência global e, ao fazê-lo, 
a produção suína brasileira fica alinhada com as políti-
cas apoiadas pela Organização Mundial de Saúde 
Animal (OIE), Organização das Nações Unidas para Agri-
cultura e Alimentação (FAO) e Organização Mundial de 
Saúde (OMS).
Na outra ponta da cadeia estão os consumidores, que 
também estão aumentando a demanda por proteínas 
animais produzidas sem ou com uso restrito de antibió-
ticos, e é devido a isso que grandes players mundiais no 
setor de alimentação estão adotando a política de "au-
sência de antibióticos" para seus suprimentos de carne 
em suas redes de supermercados e/ou fastfood.

A Resistência aos Antimicrobianos

Os Antimicrobianos têm sido utilizados na produção 
animal para tratamento, prevenção de doenças e como 
promotor do crescimento por mais de 50 anos e o 
impacto disso sobre o tratamento de doenças em 
humanos está sendo amplamente debatido (Mores, 
2014). Segundo a OMS, se seguirmos utilizando os anti-
microbianos da maneira que estamos fazendo e não 
tomarmos nenhuma medida em relação ao tema, esti-
ma-se que até 2050 praticamente todos os antibióticos 
serão ineficazes na prevenção e tratamento de doenças 
humanas.

Á Caminho de 
uma Suinocultura 
com Menos 
Antimicrobianos

No dia 13/01/2020 o Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA) 
publicou a Instrução Nor-
mativa nº 1, a qual determi-
na que a importação, a 
fabricação, a comercializa-
ção e o uso de aditivos 
melhoradores de desempe-
nho que contenham os 
antimicrobianos Tilosina, 
Lincomicina e Tiamulina, 
classificados como impor-
tantes na medicina humana, 
estão proibidos em todo 
território nacional. Desta 
forma, ficam cancelados os 
registros dos aditivos de que 
trata o art. 1º desta Instru-
ção Normativa, sendo que 
os estabelecimentos impor-
tadores ou fabricantes 
devem recolher os estoques 
remanescentes no comér-
cio no prazo de até 90 dias 
após a publicação da Instru-
ção Normativa. 

 MATÉRIA TÉCNICA
A resistência aos antimicrobianos não é um fenômeno novo. Inicialmente, foi reconhecido 
como uma curiosidade científica e, em seguida, como uma ameaça à eficácia dos trata-
mentos. No entanto, o desenvolvimento de novas famílias antimicrobianas nas décadas de 
1950 e 1960 e as modificações dessas moléculas nas décadas de 1970 e 1980 criaram uma 
falsa sensação de segurança e a crença de que sempre poderíamos nos antecipar aos pató-
genos. No início do novo século, essa complacência está custando muito caro, pois a gera-
ção de novos antimicrobianos está parando e há poucos incentivos para desenvolver novos 
para combater o problema global da resistência.
A principal causa do aparecimento de resistência é o próprio uso dos antimicrobianos, pois 
a pressão seletiva surge da combinação do uso excessivo, que se observa em muitas partes 
do mundo, especialmente nos casos de infecções sem importância, do uso incorreto por 
falta de acesso a tratamento apropriado, ou ainda, a subdosagem devido à falta de recursos 
financeiros para completar os tratamentos (OIE).
Evidências científicas mostram claramente que o uso excessivo de antibióticos em animais 
pode contribuir para o surgimento da resistência a essas drogas. Uma metanálise publica-
da em 2017 na revista The Lancet Planetary Health mostrou que as intervenções restringin-
do o uso de antibióticos em animais de produção reduziram as bactérias resistentes a anti-
bióticos em até 39%. De fato, qualquer uso inadequado de antimicrobianos (uso desneces-
sário, uso contra microrganismos não suscetíveis, subdosagem, etc.) aumenta o risco de 
desenvolvimento de resistência.
O uso excessivo e indevido de antibióticos em animais e seres humanos tem agravado o 
problema da imunidade a certos agentes infecciosos a determinados tratamentos. Alguns 
tipos de bactérias que causam infecções graves em humanos já desenvolveram resistência 
à maioria ou a todos os remédios disponíveis e há poucas opções promissoras de pesquisa 
em etapa de desenvolvimento para uso clínico.

Um Mundo, uma Saúde (One World, One Health)

O novo conceito, "Um mundo, uma saúde”, surgiu recentemente, demonstrando a preocupa-
ção da correlação entre doenças dos animais e humanos, sendo considerado um problema 
de saúde pública. 
Em maio de 2015, a 68ª Assembleia Mundial de Saúde reconheceu a importância do proble-
ma de saúde pública da resistência antimicrobiana e adotou um Plano de Ação Global que 
propõe intervenções para controlar tal resistência e, em particular, reduzir o uso desneces-
sário de antimicrobianos em humanos e animais. Nesta ocasião, foi criado um comitê de 
especialistas da OMS para definir os critérios para classificar os antimicrobianos, definin-
do-os como importantes, muito importantes ou criticamente importantes para a medicina 
humana. Esses critérios foram então utilizados para criar uma Lista de Antimicrobianos 
Essenciais (LME) da OMS, a qual é atualizada periodicamente, sendo sua última revisão rea-
lizada em 2017. 
Essas novas recomendações da OMS visam preservar a eficácia dos antibióticos importan-
tes para a medicina humana, reduzindo seu uso desnecessário em animais, haja visto que 
em alguns países aproximadamente 80% do uso total de medicamentos de importância na 
medicina humana, ocorre no setor animal, principalmente como promotor de crescimento. 
A saber:
- Redução geral no uso de todas as classes de antimicrobianos de importância médica em 
animais destinados de produção.
- Restrição completa ao uso de todas as classes de antimicrobianos de importância na me-
dicina humana para uso como promotor de crescimento em animais de produção.
- Restrição completa ao uso de todas as classes de antimicrobianos de importância na me-
dicina humana para uso como tratamentos preventivos (sem diagnóstico clínico) em ani-
mais de produção, podendo somente serem utilizados os antimicrobianos em animais sau-
dáveis para prevenir uma doença se ela tiver sido diagnosticada em outros animais na 
mesma granja/instalação.
- Recomenda-se que os antimicrobianos considerados críticos à medicina humana não 

sejam utilizados para controle da disseminação de doenças clinicamente diagnosticadas 
em grupos de animais de produção. Ainda segundo a OMS, quando possível, animais doen-
tes devem ser testados para determinar o antibiótico mais eficaz e prudente para tratar sua 
infecção específica. 
A OMS recomenda também que, quando necessária medicação aos animais, a seleção dos 
antibióticos que serão utilizados seja entre os caracterizados como menos importantes 
para a saúde humana e não entre os classificados como de alta prioridade de importância 
crítica. Também fica estabelecido que o desenvolvimento de qualquer nova classe de anti-
biótico utilizado em humanos, este novo antibiótico considerar-se-á automaticamente de 
importância crítica para a medicina humana.
Tais medidas se fazem necessárias, diz a OMS, porque o uso excessivo e indevido de antibi-
óticos em animais e seres humanos está contribuindo para uma crescente ameaça de 
resistência aos antibióticos - o que faz com que muitos tratamentos existentes deixem de 
ser eficazes. A importância deste assunto é tão grande que o tema está sendo tratado no 
contexto mundial respeitando-se a abordagem de Saúde Única, trabalhando em conjunto a 
saúde humana, animal e ambiental. 
Opções de alternativas ao uso de antibióticos para prevenir doenças nos animais incluem 
melhor higiene, otimização no uso da vacinação e mudanças nas práticas de manejo, ambi-
ência e biosseguridade. Além destas ferramentas, podemos lançar mão do uso de produtos 
alternativos, tais como: probióticos, prebióticos, ácidos orgânicos/ inorgânicos e extratos 
herbais/óleos essenciais.

Conclusões

Segundo a OIE, todos têm um papel importante a desempenhar para preservar a eficácia 
dos antimicrobianos, os quais são essenciais para a saúde e o bem-estar dos animais e 
humanos. A mesma lançou uma campanha mundial de conscientização do uso racional de 
antibióticos para tratamento de infecções em animais. A campanha Only Five (Somente 
cinco) aborda as regras para o uso de antimicrobianos e é voltada tanto para médicos vete-
rinários e sociedade, regras estas que resumem tudo que foi abordado anteriormente.
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de saúde pública. 
Em maio de 2015, a 68ª Assembleia Mundial de Saúde reconheceu a importância do proble-
ma de saúde pública da resistência antimicrobiana e adotou um Plano de Ação Global que 
propõe intervenções para controlar tal resistência e, em particular, reduzir o uso desneces-
sário de antimicrobianos em humanos e animais. Nesta ocasião, foi criado um comitê de 
especialistas da OMS para definir os critérios para classificar os antimicrobianos, definin-
do-os como importantes, muito importantes ou criticamente importantes para a medicina 
humana. Esses critérios foram então utilizados para criar uma Lista de Antimicrobianos 
Essenciais (LME) da OMS, a qual é atualizada periodicamente, sendo sua última revisão rea-
lizada em 2017. 
Essas novas recomendações da OMS visam preservar a eficácia dos antibióticos importan-
tes para a medicina humana, reduzindo seu uso desnecessário em animais, haja visto que 
em alguns países aproximadamente 80% do uso total de medicamentos de importância na 
medicina humana, ocorre no setor animal, principalmente como promotor de crescimento. 
A saber:
- Redução geral no uso de todas as classes de antimicrobianos de importância médica em 
animais destinados de produção.
- Restrição completa ao uso de todas as classes de antimicrobianos de importância na me-
dicina humana para uso como promotor de crescimento em animais de produção.
- Restrição completa ao uso de todas as classes de antimicrobianos de importância na me-
dicina humana para uso como tratamentos preventivos (sem diagnóstico clínico) em ani-
mais de produção, podendo somente serem utilizados os antimicrobianos em animais sau-
dáveis para prevenir uma doença se ela tiver sido diagnosticada em outros animais na 
mesma granja/instalação.
- Recomenda-se que os antimicrobianos considerados críticos à medicina humana não 

sejam utilizados para controle da disseminação de doenças clinicamente diagnosticadas 
em grupos de animais de produção. Ainda segundo a OMS, quando possível, animais doen-
tes devem ser testados para determinar o antibiótico mais eficaz e prudente para tratar sua 
infecção específica. 
A OMS recomenda também que, quando necessária medicação aos animais, a seleção dos 
antibióticos que serão utilizados seja entre os caracterizados como menos importantes 
para a saúde humana e não entre os classificados como de alta prioridade de importância 
crítica. Também fica estabelecido que o desenvolvimento de qualquer nova classe de anti-
biótico utilizado em humanos, este novo antibiótico considerar-se-á automaticamente de 
importância crítica para a medicina humana.
Tais medidas se fazem necessárias, diz a OMS, porque o uso excessivo e indevido de antibi-
óticos em animais e seres humanos está contribuindo para uma crescente ameaça de 
resistência aos antibióticos - o que faz com que muitos tratamentos existentes deixem de 
ser eficazes. A importância deste assunto é tão grande que o tema está sendo tratado no 
contexto mundial respeitando-se a abordagem de Saúde Única, trabalhando em conjunto a 
saúde humana, animal e ambiental. 
Opções de alternativas ao uso de antibióticos para prevenir doenças nos animais incluem 
melhor higiene, otimização no uso da vacinação e mudanças nas práticas de manejo, ambi-
ência e biosseguridade. Além destas ferramentas, podemos lançar mão do uso de produtos 
alternativos, tais como: probióticos, prebióticos, ácidos orgânicos/ inorgânicos e extratos 
herbais/óleos essenciais.

Conclusões

Segundo a OIE, todos têm um papel importante a desempenhar para preservar a eficácia 
dos antimicrobianos, os quais são essenciais para a saúde e o bem-estar dos animais e 
humanos. A mesma lançou uma campanha mundial de conscientização do uso racional de 
antibióticos para tratamento de infecções em animais. A campanha Only Five (Somente 
cinco) aborda as regras para o uso de antimicrobianos e é voltada tanto para médicos vete-
rinários e sociedade, regras estas que resumem tudo que foi abordado anteriormente.

#1 SOMENTE: use antimicrobianos quando prescrito por um
veterinário.

#2 SOMENTE: quando necessário: antimicrobianos não curam
toda infecção.

#3 SOMENTE: adquira antimicrobianos de fontes e distribuidores
autorizados.

#4 SOMENTE: use a dosagem prescrita e respeite a duração do
tratamento e período de retirada.

#5 SOMENTE: use antimicrobianos associado a boas práticas de
saúde animal.
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