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ESPAÇO TÉCNICO
Texto assinado pelo médico veterinário José Luiz de Almeida
Coordenador de Assistência Técnica Suinocultura

Pleuropneumonia suína:
atenção ao protocolo vacinal

PARTE I
A Pleuropneumonia suína é causada pelo Actinobacillus
pleuropneumoniae (APP), um cocobacilo gram-negativo anaeróbico facultativo. Temos 15 sorotipos de APP e a diferença entre eles
se dá pelos antígenos capsulares. A prevalência no Brasil tem aumentado e os sorotipos 3, 5 e 7 são os mais prevalentes, sendo que
já foram identificados em nossos plantéis 1, 4, 9 e 12. Os sorotipos
mais patogênicos são 1, 5, 9 e 11, e, por isso, estão envolvidos nos
surtos mais severos da doença, quando temos alta mortalidade.
A transmissão se dá por contato direto focinho focinho e
pode ocorrer a curta distância, sendo que o agente pode sobreviver por pouco tempo no ambiente e fatores estressantes – como
alta umidade do ar, transporte, mudanças bruscas na temperatura
– contribuem para sua disseminação. Essa doença está entre uma
das mais importantes no País, com 42% dos plantéis positivos, e
sua principal fonte de contaminação é a introdução de animais
provenientes de granjas positivas.
O aparecimento de surtos da doença depende de vários
fatores: patogenicidade do sorotipo presente na granja, pressão
de infecção e susceptibilidade do rebanho, ou seja, se o rebanho
estiver passando por algum fator estressante ou sendo desafiado

por um agente imunossupressor. O que determina a patogenicidade do agente é a capacidade de produzir exotoxinas denominadas
ApxI, ApxII e ApxIII. Os sorotipos patogênicos de App produzem
uma ou duas dessas toxinas.
Os quadros da doença podem ocorrem repentinamente. Podemos ter animais mortos sem apresentar sinais clínicos, ou
seja, morte súbita e que caracteriza um quadro superagudo da
doença. Os suínos podem apresentar febre alta em torno de 41º
C, letargia, dispneia e cianose. A forma aguda apresenta aumento de temperatura e insuficiência cardíaca, com marcada perda de
condições dos animais após 24 horas do início da enfermidade. Os
suínos apresentam dispneia e anorexia, e a doença pode evoluir
para a morte.
Após a resolução da fase aguda, é possível o desenvolvimento da forma subaguda ou crônica, cujos sinais clínicos são mais
brandos. Os animais apresentam diminuição da taxa de ganho de
peso e as lesões pulmonares produzem cicatrizes, provocando retardo no crescimento. Esse agente causa prejuízos tanto com mortalidade ou diminuição no desempenho dos animais quanto com
condenas, pelo aparecimento de pleurites e abcessos no momento
do abate.
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Minitube adquire ativos da Mofa
Global
No dia 20 de setembro, a Minitube celebrou o
acordo para a aquisição dos principais ativos da Mofa Global junto à Cooperative Resources International (CRI).
Com sede em Tiefenbach, na Alemanha, a Minitube foi fundada em 1970 pelo Dr. Ludwig Simmet. Desde então, a Minitube tem sido pioneira em avanços nas tecnologias de reprodução animal e atualmente fornece produtos
e serviços para clientes em mais de 170 países. O conselho
executivo da Minitube International inclui Dr. Christian Simmet, Dra. Christa Simmet, Rudolf Simmet e Katharina Rohrmüller. Juntamente com toda a equipe da Minitube, eles se
dedicam a apoiar uma cultura empresarial positiva e produtos e serviços da mais alta qualidade para seus clientes.
“Há quase 50 anos, a Minitube é uma parceira confiável e mundial da indústria de produção animal. A adição
dos ativos da Mofa Global à família Minitube é um passo
estratégico significativo para capacitar o grupo Minitube e
fornecer soluções que proporcionam sucesso mensurável
aos nossos clientes ”, afirma a Dra. Christa Simmet, CEO da
Minitube USA.
Incorporada pela CRI a partir de 2014, a Mofa Global se tornou uma grande empresa mundial com sede nos
Estados Unidos, além de fábricas no Canadá e México. A
principal área de atuação da empresa é em inovação, desenvolvimento, produção e comercialização de produtos e
tecnologias para a reprodução de suínos, bovinos, equinos
e caninos.

Dave Morley, atual COO da Mofa Global e futuro
COO da Minitube USA, acrescenta: “Estamos entusiasmados em fazer parte da família Minitube e é uma honra poder colaborar com a equipe para moldar o futuro do Grupo
Minitube. Sua paixão e dedicação pela reprodução animal e
pela produção de produtos biotecnológicos é insuperável e
reconhecida pela indústria”.
A partir da aquisição, a Minitube assume o negócio da Mofa Global nos EUA, Canadá e México. Nos Estados
Unidos, a Minitube USA se mudará para Verona, Wisconsin,
e expandirá suas atividades com capacidades de processamento de plásticos de última geração, salas preparadas
para produção de meios, além de departamentos completos de engenharia e software. A subsidiária da Minitube,
Mexitube Alemania, assumirá os negócios da Mofa Global
em Querétaro, México enquanto que, no Canadá, a recémformada Minitube Canada, sediada em Ingersoll, Ontário,
continuará o negócio canadense da Mofa Global.
No Brasil, os clientes da Mofa Global passarão a ser
atendidos pela Minitub do Brasil, sediada em Porto Alegre.
As equipes da Minitube ao redor do mundo continuarão
dedicadas a fornecer o máximo suporte de vendas e serviços de qualidade para seus respectivos mercados.
Alexandre Marchetti
Médico Veterinário – Diretor
Minitub do Brasil.

PORKEXPO 2018

Folador participa de debate
que discute futuro da
suinocultura
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FOZ DO IGUAÇU - O presidente da Associação de Criadores de Suínos
do Rio Grande do Sul - ACSURS, Valdecir
Luis Folador, participou do painel Pork
Of Tomorrow durante o primeiro dia da
Pork Expo 2018, realizada nos dias 26 e
27 de setembro em Foz do Iguaçu (PR).
O painel foi mediado por Marcelo Lopes,
presidente da Associação Brasileira dos
Criadores de Suínos (ABCS), e abordou o
agronegócio brasileiro e temas relativos.
Participaram do painel o ex-ministro e fundador da Embrapa, Alysson
Paolinelli, o analista da Rabobank Brasil,
Adolfo Fontes, e a consultora Lygia Pimentel.

No painel foram discutidos temas como mudanças de mercado, a cultura de grãos e o impacto na suinocultura,
o cenário do mercado e os desafios do agronegócio brasileiro

Vice-presidente da
Acsurs Laurindo Vier
com o médico veterinário responsável pela
Central de Produção
de Sêmen da Acsurs,
Luciano Amaral no
espaço da entidade
dentro do evento

Presidente da Acsurs,
Valdecir Luis Folador,
em entrevista à
Revista Pork

WEBSÉRIE

Depoimentos vão ao ar
semanalmente
WEB - Com o objetivo de registrar o maior evento da suinocultura gaúcha, a Associação de Criadores de Suínos
do Rio Grande do Sul - ACSURS apresenta
em sua página no Youtube e Facebook
uma websérie com 10 episódios/depoimentos e 1 vídeo institucional sobre o
44º Dia Estadual do Porco. Realizado em
Rodeio Bonito, no dia 10 de agosto, o
evento reuniu cerca de 1 mil pessoas.
O primeiro vídeo, com o depoimento do palestrante da edição 2018, o
presidente da Associação Brasileira de
Proteína Animal, Francisco Turra, foi ao
ar no dia 22 de agosto. “Por isso digo que
este é um momento histórico que acontece em Rodeio Bonito”, disse Turra, deixando uma mensagem aos suinocultores
de todo o País. A proposta é apresentar
um vídeo por semana, até o final do ano.

Valdecir Luis Folador,
presidente da Acsurs, é
um dos entrevistados

PARCEIROS NO EVENTO
O 44º Dia Estadual do Porco contou
com o patrocínio do Banrisul, Suinocultura Acadrolli, Farenzena, Importherm, Machado Agropecuária, Bacsol/Agrodanielli/Condesp, Construrohr, DB Genética Suína, De Heus, Magnani,
Mig-PLUS, Minitube, American Nutrients, Topgen,
Tectron, Vetoquinol, Zoetis, Agroceres PIC, Cargill/Nutron, Ipeve, Sicredi, Cooper A1 e Creluz.

Francisco Turra,
palestrante do 44º
Dia Estadual do
Porco, também falou
à entidade
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GENÉTICA

P81 é a nova solução de macho
terminador da Choice Genetics
A Choice Genetics está orgulhosa em anunciar o
lançamento do macho terminador P81, macho que é o resultado de um programa iniciado em 2013 com uma pesquisa sobre as demandas da indústria e dos produtores
norte-americanos. O consenso foi para uma linhagem livre
de defeitos, se sobressaindo em relação aos demais machos
quanto à rusticidade e capacidade de manter a eficiência
mesmo em ambientes mais desafiadores.
Da população EBX foi criada uma subpopulação
para estabelecer uma nova base elitizada.
A tecnologia de tomografia computorizada foi incorporada nos trabalhos de seleção e no índice genético.
Com o tomógrafo temos uma avaliação muito mais precisa
da composição de carcaça, o que nos permite aumentar o
total de carne magra na carcaça e, ao mesmo tempo, diminuir a quantidade total de gordura. Isso resulta em dois benefícios: melhoria na composição da carcaça e melhoria na
conversão alimentar.

Com a rápida evolução da conversão alimentar e
do fenótipo do animal, percebemos que estávamos criando
uma linhagem diferenciada e superior. Assim nasceu o macho P81. A peça final do projeto P81 foi a instalação de mais
equipamentos de alimentação NEDAP em nossa granja núcleo Paramount em 2016, equipamentos muito precisos e
confiáveis para a medição do consumo individual de ração
em baia coletiva.
A melhoria simultânea do crescimento e da conversão alimentar exige grandes quantidades de dados
precisos e é o que nos proporciona o tomógrafo e os equipamentos NEDAP. O processo de construção e desenvolvimento P81 virou uma referência dentro das empresas
Choice Genetics e do Grupo Grimaud em todo o mundo.
Os trabalhos de validação comercial começaram em toda a
nossa rede global e estamos felizes com os primeiros resultados aqui no Brasil.
Choice Genetics.

PALESTRA

Informações sobre suinocultura são
destaque no I Ciclo de
Desenvolvimento Regional do Cesurg
SARANDI - O Cesurg Sarandi realizou, no dia 1º de
outubro, o I Ciclo de Desenvolvimento Regional.
Entre as palestras constantes na programação, Valdecir Luis Folador, presidente da ACSURS, apresentou um panorama geral sobre a suinocultura, com informações de mercado
como produção, exportação e consumo da carne suína.
A atividade foi aberta aos docentes, acadêmicos e
comunidade. “O I Ciclo de Desenvolvimento Regional tem por
objetivo debater temáticas voltadas ao desenvolvimento das
pessoas, uma vez que é por meio das pessoas que desenvolvemos uma região”, frisa o diretor de Ensino do Cesurg, Eduardo
Toledo Martins.

Folador falou sobre as tendências no setor suinícola

Espaço da Parceira da Suinocultura Gaúcha

Vetoquinol
A Vetoquinol, um dos dez maiores laboratórios veterinários do mundo dedicados
à saúde animal, esteve presente na 41ª Expointer, considerada uma das maiores mostras
agropecuárias da América Latina, realizada de 25 de agosto e 2 de setembro no Parque
Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS).
A feira apresentou as últimas novidades da tecnologia agropecuária e agroindustrial e sua programação contou com mais de 400 atrações simultâneas, entre palestras
técnicas e seminários com temas voltados ao aprimoramento da agropecuária, exposições
de animais, dinâmicas do maquinário agrícola, julgamentos e leilões de animais e diversas
atrações culturais.
A Vetoquinol esteve presente em parceria com a Associação de Criadores de
Suínos do Rio Grande do Sul - ACSURS, onde a equipe de especialistas da companhia
apresentou as vantagens de tecnologias como o Forcyl, antibiótico injetável indicado para
o tratamento de doenças respiratórias, infecções intestinais, do trato urinário e síndrome
MMA em suínos. O medicamento também é referencial no tratamento da mastite ambiental aguda de bovinos, especialmente a provocada pela bactéria E. coli, doença que afeta
muito a lucratividade dos produtores e tem difícil controle.

Vetoquinol
apresenta
o conceito
do
“antibiótico
verde”
na 41ª
Expointer

CLASSIFICADOS
MATRIZES E
REPRODUTORES
COMERCIAIS + RAÇAS PURAS
Vendo matrizes comerciais F-1
(LWxLD) e reprodutores comerciais
MS-115.
Vendo raças puras machos e fêmeas
(LD/LW/DU).
Contato: 51 99831-9695 ou 998321899 com Ilânio ou Rangel (Granja
Balduíno).
VAGA PARA AUXILIAR DE
PRODUÇÃO EM GRANJA
Preferencialmente cursando Técnico
em Agropecuária.
Enviar currículo para:
acsurs@acsurs.com.br
ou entregar impresso na sede da
ACSURS - Rua Dinarte Vasconcelo, 70
- Bairro dos Estados - Estrela/RS.

MÉDICA VETERINÁRIA 1
Médica veterinária recém formada
(UCS Caxias/2018), busco oportunidade profissional na área de suinocultura. Tenho experiência profissional através de estágio curricular
na CPS da Associação de Criadores
de Suínos do Rio Grande do Sul.
Contato através do 54 99991-9206
ou 54 99632-3644 - Aline Bielski.
MÉDICA VETERINÁRIA 2
Médica veterinária graduada pela
Universidade da Região da Campanha – URCAMP/Bagé, com experiência através de estágio curricular
na Unidade de Disseminação de
Genes Laranjeiras do Sul - Agroceres PIC no período de fevereiro a junho de 2018. Busco oportunidade
profissional. Contato através do 53
99100-7021 - Karoline da Silva Vaz
Oliveira.

NOTAS RÁPIDAS
- No dia 11 de novembro
acontece o 19º Festival Gaúcho
do Porco no Rolete. O evento será
realizado no Pavilhão da Comunidade Linha Nova, em Santa Cruz do
Sul (RS).
- A XXII Schweinfest será
realizada no dia 9 de dezembro, em
Nova Candelária (RS).
- O Salão Paroquial de Roque Gonzales (RS) recebe no dia 9
de dezembro o 8º Almoço do Porco
de Três Jeitos.
- O XII SINSUI – Simpósio
Internacional de Suinocultura será
realizado nos dias 21, 22 e 23 de
maio de 2019 no Centro de Eventos
da PUCRS em Porto Alegre (RS).
- O 45º Dia Estadual do
Porco está agendado para ocorrer
no dia 9 de agosto de 2019, em
cidade a ser definida. A promoção
é da ACSURS. Já tem o patrocínio
confirmado da Vetoquinol, empresa
Parceira da Suinocultura Gaúcha.

CAMPANHA

ABCS celebra sucesso da maior
vitrine da carne suína no varejo
brasileiro
A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS) comemora o fim
de mais uma ação no varejo brasileiro em
prol da promoção da proteína mais consumida no mundo. Em seu sexto ano, a Semana Nacional da Carne Suína (SNCS) traz
mais uma vez resultados positivos que beneficiam toda a cadeia produtiva suinícola
desde produtores, associações parceiras,
frigoríficos e redes de varejo participantes.
Em 2018, sete bandeiras de perfis
distintos participaram, somando 624 lojas
espalhadas em 17 estados brasileiros. Neste ano, a campanha aumentou a sua penetração no Rio de Janeiro, um dos maiores
centros de consumo da proteína no país e
também na região metropolitana da maior
cidade do país, São Paulo, além de promover a versatilidade, sabor e saudabilidade
da proteína entre um público diversificado
de A a D.
Em termos de alcance, a Semana
Nacional foi levada para os consumidores
pelos mais diversos meios de comunicação, seja digital ou impresso. Só nas redes
sociais, a campanha alcançou mais 15 milhões de impressões com um conteúdo diversificado de postagens que abrangeram
receitas, promoções, curiosidades e informações educativas sobre saúde e segurança da proteína.
De iniciativa da ABCS, em parceria com o Sistema Sebrae, com o suporte
do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Suinocultura (FNDS) e com o apoio da
Associação Brasileira de Supermercados
(Abras) e Associação Brasileira de Proteína
Animal (ABPA), a SNCS é também um cartão de visita para toda a suinocultura mostrar ao consumidor brasileiro a qualidade
da produção e da agroindústria do país.
O presidente da ABCS, Marcelo
Lopes destaca a importância da campanha na integração dos elos da cadeia suinícola. “A SNCS estende seus braços a todas
as pontas da suinocultura. Nós dialogamos com as entidades estaduais, com os
produtores e os frigoríficos parceiros, com
o mercado varejista e, de forma indireta,
falamos com o consumidor, nosso objetivo final. É uma campanha baseada na conexão do setor e que vem apresentando

Campanha alcançou 15 milhões de impressões nas redes sociais

excelentes resultados. Estamos levando a
carne suína cada vez mais longe”, comemora.
Desde a primeira edição da SNCS,
em 2013, a ABCS percebeu a importância
do varejo no projeto nacional de promoção da carne suína, pelo potencial das
redes de supermercados de dialogarem
diretamente com o consumidor como
um condutor da mensagem deste novo
momento da proteína, no qual ela é representada pelo conceito Escolha Mais Carne
Suína como uma opção que reúne sabor,
saúde e bom preço sem abrir mão de nenhum benefício.
Por isso, a ABCS trabalhou, juntamente com as redes parceiras (Extra e Pão
de Açúcar, Hortifruti – Natural da Terra,
Lopes Supermecados, Oba Hortifruti, St.
Marche), na promoção da carne suína pela
divulgação e educação diretamente nos
pontos de venda. Além dos treinamentos
que antecederam o período de campanha, entre os dias 13 e 27 de setembro, as
redes levaram o espírito da SNCS para decorações nos balcões de açougue, caixas
de atendimento e pontos de degustação,
além das equipes que vestiram a camisa
e se tornaram verdadeiros promotores da
proteína.
Confira ao lado dois depoimentos das redes de varejo que participam da
SNCS 2018.

“Nos últimos dias visitamos nossas lojas e a
percepção geral é a de que todas estavam
muito bem cartazeadas. A empolgação é
visível entre os nossos colaboradores, que
abraçaram a ideia com muito engajamento.
A presença da carne suína nas lojas foi um
reflexo do trabalho realizado pelos times
Extra e Pão de Açúcar. As mercadorias estão
expostas e à vista dos consumidores, os
materiais da campanha estão por todos os
lados. A categoria ganhou bastante visibilidade. Não poderíamos ter um resultado
mais positivo e envolvente. A campanha
em prol da carne suína é um movimento
importantíssimo para o setor e nós estamos
trabalhando para dar todo o apoio possível” – Rafael Monezi – Diretor comercial
de aves, suínos e peixaria do GPA.
“Este ano o trabalho realizado pelo St.
Marche, em parceria com a ABCS, ratificou
a importância da carne suína para nossos
clientes. Nosso principal objetivo foi reforçar um comportamento que já é tradição
em nossas redes: manter a oferta de cortes
sortidos e bem feitos (a praticidade que
os nossos clientes exigem). Durante a
campanha, percebemos que o nosso consumidor espera que sejamos referência em
venda de carne suína assim como somos
em todos os outros produtos que abraçamos” – Fabiana Farah – Coordenadora de
perecíveis do St. Marche.

