
O PLASMA MELHORA A IMUNIDADE 
E SANIDADE EM TODAS AS FASES 
DA PRODUÇÃO SUÍNA  

SUÍNOS



NOSSA MISSÃO É AJUDAR O  
DESENVOLVIMENTO DOS ANIMAIS  
ATRAVÉS DO USO DE PROTEÍNAS  
FUNCIONAIS INOVADORAS QUE IMPACTAM 
POSITIVAMENTE NO SEU DESEMPENHO 

Nossa história começou há mais de 35 anos, quando os cientistas da APC 
descobriram o poderoso papel que as proteínas funcionais derivadas do plasma 
sanguíneo desempenham no apoio e na manutenção da função imunológica normal 
dos suínos. Desde o início, nossos cientistas observaram resultados significativos, 
consistentes e eficazes em suínos e em outras espécies. Os produtos da APC, 
hemácias e plasma spray dried (SDP), são utilizados na alimentação de animais e 
em outras indústrias para agregar valor, por meio de propriedades exclusivas que 
impactam positivamente bilhões de animais a cada ano.   

O Plasma funciona sempre!   
Centenas de estudos comprovam os impactos positivos do 
plasma no desempenho de suínos em todas as fases.  

DESEMPENHO DO PLASMA 
Pesquisas com cientistas de renome demonstraram 
que alimentar suínos com SDP pode:

• Reduzir a Mortalidade em até 50%
• Aumentar o Ganho de Peso em 30%
• Melhorar o consumo de alimento em 25%

Durante anos, produtores de suínos sofreram com leitões adoecendo após o desmame, resultando em animais de 
baixo desempenho, e que frequentemente sucumbem ao estresse. O desmame precoce segregado foi desenvolvido 
para interromper a perda de desempenho que acontece após o desmame e o impacto negativo na saúde dos animais. 
A APC trabalhou com pesquisadores da Iowa State University para verificar se as proteínas funcionais do plasma (FPs) 
poderiam contribuir nessa fase. Isso foi avaliado, e de forma aprofundada. Ao longo dos anos, centenas de estudos 
científicos foram conduzidos, todos com o mesmo resultado - suínos alimentados com as FPs em suas dietas de creche 
eram menos propensos a doenças, consumiam mais e cresciam mais rápido do que leitões alimentados exatamente 
com a mesma dieta sem as FPs. De fato, o uso das FPs é tão eficaz, que a maioria das dietas de creche de suínos, 
utilizadas mundialmente, contêm essas proteínas.  

Mais recentemente, o uso do plasma, como uma valiosa ferramenta de gerenciamento de saúde para todas as fases da 
produção, foi reconhecido e foi ampliado para dietas de crescimento/ terminação, porcas e cachaços, com produtores 
observando vantagens em todas as fases da produção.   

MAIS DE  

8 BILHÕES  
DE SUÍNOS ALIMENTADOS  
GLOBALMENTE

+ DE 500
ARTIGOS  
PUBLICADOS EM  
REVISTAS CIENTÍFICAS

#6 ENTRE AS 10 MAIS  
IMPORTANTES  
DESCOBERTAS EM  

NUTRIÇÃO DE SUÍNOS,  
O PLASMA FOI CLASSIFICADO  
EM 6º LUGAR 



CRECHE   
Você sabe que as escolhas que faz durante esse estágio crucial do pós-desmame terão 
impacto na saúde dos suínos - e na saúde da sua empresa - por toda a vida.
Inicie seus leitões com o plasma na ração de creche. O plasma é o ingrediente de ração 
mais pesquisado em uso atualmente. Repetidas vezes a ciência provou que o plasma 
é um ingrediente essencial para que os leitões iniciem bem. O plasma dá suporte 
ao sistema imunológico em desenvolvimento no momento em que os leitões mais 
precisam.

O uso de plasma em dietas de creche melhora a ingestão e a eficiência alimentar e reduz a 
mortalidade durante o período estressante do pós-desmame.RESULTADOS 

PORCAS EM GESTAÇÃO E LACTAÇÃO  
No mundo atual da produção de suínos, você deve fazer mais com menos. As  
porcas estão sustentando mais leitões do que nunca e precisam estar nas melhores 
condições possíveis.
É aí que entra o plasma novamente. O fornecimento de proteínas funcionais do  
plasma para porcas durante a gestação e lactação pode reduzir processos  
inflamatórios, permitindo que desmamem leitões mais saudáveis, robustos e  
aumentem sua produtividade geral.

O uso do plasma em dietas para porcas resulta em melhor taxa de parto, com leitões mais 
pesados e em maior número de desmamados por porca coberta.RESULTADOS 

SUÍNOS DE CRESCIMENTO / TERMINAÇÃO   
Quando se trata de suínos de crescimento/ terminação, o investimento é grande 
(trabalho, ração, tratamentos, ...). Mesmo no momento em que as ferramentas 
tradicionais de saúde estão se esgotando, você precisa de opções para manter o 
rebanho em perfeitas condições.
Dentre suas opções de ferramentas de saúde para ajudar os animais de terminação 
chegarem ao abate de forma eficiente, produtores estão descobrindo que o plasma 
pode ser utilizado como um ingrediente único. O plasma auxilia em todas as situações 
para que os animais enfrentem os diferentes desafios que afetam suínos de terminação. 
O plasma ajuda a obter animais mais saudáveis e mais pesados ao abate.

O uso de plasma em dietas de crescimento/ terminação contribui para uma resposta 
imunológica eficiente, que ajuda os animais a recuperarem-se mais rapidamente e a reduzir 
o número de animais leves indo para o abate e também a taxa de refugos. O plasma pode 
ser também uma ferramenta para reduzir a dependência de drogas antimicrobianas.

RESULTADOS 

CACHAÇOS   
A produção de suínos começa com o cachaço. Um cachaço saudável, menos  
estressado é fundamental para melhorar seu rebanho.  

O uso de plasma em dietas de cachaços ajuda a aumentar o número de doses por coleta, sua 
viabilidade, e a reduzir a taxa de descarte de coletas, principalmente em cachaços  
sob estresse.

RESULTADOS 



O plasma spray dried (SDP) é um ingrediente rico em proteínas funcionais obtidas do sangue de animais saudáveis, 
coletado durante o abate e processamento de animais destinados ao consumo humano. O método de produção envolve 
a separação das hemácias do plasma, altas temperaturas e pressão do spray-drying (atomização com calor), resultando 
em um produto homogêneo que tem sido usado na nutrição animal como ingrediente funcional desde os anos 80. 
O SDP contém uma mistura complexa de proteínas, como albumina, globulinas, transferrina, fatores de crescimento, 
peptídeos bioativos e outros componentes nutricionais.

COMO O PLASMA É PRODUZIDO

BIOSSEGURIDADE 

A APC leva a sério o risco de doenças exóticas e a necessidade da fabricação segura de seus produtos. Fabricar produtos 
seguros e eficazes é a nossa prioridade número um. Como líder global em proteínas animais produzidas por  
spray drying, fazemos investimentos contínuos nas mais recentes tecnologias - muitas vezes exclusivas da APC - para 
garantir o fornecimento de um produto seguro 100% do tempo. Investimos recursos significativos na realização de  
ensaios científicos que validam que nossas práticas de fabricação inativam agentes de doenças de preocupação global.  
O processo de fabricação para a produção de plasma spray dried segue as diretrizes da Organização Mundial de Saúde 
para a produção de produtos sanguíneos para transfusão em humanos. 

O nosso time de cientistas iniciou as pesquisas 
procurando entender como as proteínas funcionais atuam, 

resultando em mais de 500 artigos científicos.  

A APC segue as diretrizes da OMS:   
  Seleção de doadores
  Teste de pools de plasma
  Procedimentos de inativação viral nos processos de produção



RECOMENDAÇÕES DE INCLUSÃO DE PLASMA

AUMENTA 
TOLERÂNCIA 
AO ESTRESSE 
E DOENÇAS

CONCLUSÃO - O PLASMA FUNCIONA SEMPRE

REDUZ
MORTALIDADE

50GANHO DE PESO 

30
CONSUMO  
DE ALIMENTO 

25

PORCAS: 
Cobertura, Gestação e Lactação

Contínua

0,5% SDP

Benefício - 250 até 320 g por  
leitão + 6% de taxa de prenhez

SUÍNOS DE CRESCIMENTO/ 
TERMINAÇÃO:
Limitações de uso de antimicrobianos e 
eventos de estresse

Em pulsos, no alojamento e quando necessário

0,5 a 2,5% SDP ou 0,5 a 1 kg por cabeça  

Benefício - 0,850 – 3,800 kg e melhora de 4 
pontos de conversão

CACHAÇOS:
Períodos de estresse - aclimatação

Quando necessário

2,5% SDP

Benefício - menor taxa de descarte de 
coletas, duas doses a mais por cachaço  
e maior período de coleta

LEITÕES DE CRECHE:

RECOMENDAÇÕES DE INCLUSÃO DO AMPLIFY 920 DE ACORDO COM DESAFIO DA GRANJA

Alimento Dias Consumo de Alimento, kg Baixo Moderado Alto

Pré Inicial 1 7 1,5 5% 7% 7%

Pré Inicial 2 7 2 5% 5% 6%

Inicial 1 7 4,5 1,5% 2,0% 3%

Inicial 2 21 19 0% 0% 1,50%

BENEFÍCIO ESTIMADO NO FINAL DA CRECHE, 64 DIAS DE IDADE DE ACORDO COM A INCLUSÃO DE AP920

Consumo Total de Plasma, g 250 300 650

Vantagem esperada em Peso Vivo, kg de Leitão  0,800 1,200 1,900



APCproteins.com

Para mais informações, contatar as  
equipes de vendas ou de serviço técnico.
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