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Para atender ao mercado
Em nossas salas de reunião na sede da
Ourofino, em Cravinhos (SP), estão placas que dizem “Lembre-se: nosso cliente
raramente está nesta sala”. O objetivo é
lembrar a todos que participam das discussões e decisões na empresa sobre a
importância de as necessidades dos nossos clientes pautarem o nosso trabalho.
Esta é a linha que seguimos como Ourofino. Viemos do campo, da prática de
construir e nutrir relações ao ouvirmos pecuaristas, empresários, equipes, estudantes, pesquisadores e outras pessoas que
movimentam o agronegócio brasileiro. É a
partir deste conhecimento que desenvolvemos produtos e serviços para aumentar
a produtividade e reimaginarmos constantemente a saúde animal.
Criamos soluções integradas às ne-

cessidades do mundo, das pessoas e dos
mercados, desenvolvendo novas formas
de produzir e cuidar dos animais, com
menos impacto, simplicidade e mais eficiência.
A exemplo dessas atitudes, há mais de
30 anos levamos ao campo produtos que
se tornam referência em vendas, resultados para o produtor e conhecimento de
marca, como o Colosso. São 16 anos na
construção de uma linha que atualmente
está presente em todo o Brasil, com mais
de um bilhão de tratamentos contra os
parasitas externos nos rebanhos de norte
a sul.
Conheça mais esta parte da nossa história e como o Colosso contribui para os
negócios em revendas e fazendas. Conte
sempre com a nossa equipe.

Mais eficiência
na reprodução
A Ourofino tem as soluções que
atendem às necessidades do
pecuarista. Uma linha completa
para aumentar o desempenho
reprodutivo do seu rebanho e
ganhar mais o tempo todo.

Ourofino em Campo é uma publicação de distribuição gratuita, editada pela Ourofino Saúde Animal - Rodovia Anhanguera (SP 330), km 298 - Cravinhos (SP),
CEP 14140-000, telefone (16) 3518-2000. Site: ourofinosaudeanimal.com. Conselho editorial: departamento de Marketing. Jornalista responsável: Matheus
Farizatto (MTB 79.422/SP). Reportagem: Francieli Spadari, Giovanna Pratali e Tássia Beig. Diagramação: Talissa Berchieri. Projeto Gráfico: departamento
de Criação. Fotos: departamentos de Marketing e Técnico Ourofino. Siga a Ourofino nas redes sociais - Facebook.com/OurofinoSaudeAnimal - Twitter:
@Ourofino - Instagram: @OurofinoSaudeAnimal - YouTube.com/OurofinoSaudeAnimal. Acompanhe o programa Ourofino em Campo de segunda a sextafeira, às 11h30 e 17h05, e aos domingos, às 9h30 (horário de Brasília) pelo Canal do Boi (parabólica).
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Maxicam 2%
Combate a MMA para um
melhor bem-estar das
matrizes e do seu bolso.
Maxicam 2% é um anti-inflamatório
não esteroide de ação rápida,
duradoura e seletiva ao sítio de
inflamação. Possui grande poder
analgésico com mínimos efeitos
gástricos e ainda pode ser usado
em qualquer fase da produção.
É o único Meloxicam registrado
para suínos no Brasil.
ourofinosaudeanimal.com/ourofinoemcampo
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A primeira
Amicacina para
uso veterinário
no Brasil
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Além da exclusividade na
fórmula, Pareun pode ser
usado por seis meses depois
de aberto, sem refrigeração

M

ais uma vez a Ourofino reimagina a saúde animal com o
lançamento do antimicrobiano
Pareun. O produto é à base da
molécula Amicacina, a primeira formulação
para uso veterinário no país, destinada ao
tratamento de infecções que acometem os
equinos.
A terapia antimicrobiana é essencial na
criação destes animais, uma vez que os antimicrobianos são amplamente utilizados no
tratamento de enfermidades bacterianas,
na prevenção de infecções no pós-operatório e também de infecções secundárias.
“Pareun é a solução que chega ao mercado para auxiliar os criadores tanto pela
sua formulação exclusiva quanto pela praticidade, já que, após aberto, o produto
tem duração de seis meses, sem refrigeração”, orienta Thales Vechiato, gerente de
produtos da Ourofino.
A molécula amicacina é o aminoglicosídeo de maior espectro de atividade antimicrobiana, indicado para o tratamento
de infecções respiratórias, doenças musculoesqueléticas, doenças genito-urinárias,
gastrointestinais e enfermidades de pele,
como feridas abertas.
“O Pareun vem para ser uma oportunidade para o médico-veterinário tratar um
grande leque de enfermidades. O diferencial do produto está na elevada eficiência,
associada à praticidade de uso”, comenta
a especialista técnica, Bruna Guerreiro.
De fácil aplicação, o produto deve ser
administrado pela via intramuscular, a
cada 24 horas, de três a sete dias consecutivos. De acordo com as recomendações
de bula, para equinos adultos (15mg/kg) a
dose deve ser de 2 mL/45 kg e para jovens
(20mg/kg), a dose é de 2,8 ml/45 kg.
Confira a eficácia comprovada no tratamento de feridas em geral na imagem ao
lado.

#edição42 #Equinos #Pareun

Pareun
A primeira Amicacina
para uso veterinário
do País.
Pareun é indicado para o tratamento
de infecções bacterianas e problemas
articulares que acometem os equinos.
Disponível em embalagens de 100 mL,
esse produto inovador é um salto
tecnológico para o mercado.

ourofinosaudeanimal.com/ourofinoemcampo
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A marca que conquistou a
pecuária brasileira já alcançou
um bilhão de tratamentos
contra os parasitas externos

H

Um Colosso de
resultados

á 16 anos, a pecuária viu
nascer uma solução que
revolucionou o controle de
parasitas externos nos rebanhos brasileiros. Os pecuaristas
enfrentavam um momento difícil nas
propriedades, principalmente por
conta da resistência do carrapato às moléculas existentes. O desafio era grande e a responsabilidade
dos pesquisadores, maior ainda. Era
necessário desenvolver uma formulação inovadora e, principalmente,
segura para a saúde dos animais e
o bom manejo para os consumidores.
A Ourofino Saúde Animal ouviu a
necessidade do campo e encarou a
missão. Foram anos de estudos e pesquisas até que no dia 8 de agosto de
2002 a marca Colosso foi apresentada ao mercado. “O planejamento foi
muito bem feito com a colaboração
de toda a equipe da empresa. Coletamos carrapatos no Brasil inteiro
e fazíamos os testes aqui. Testamos
várias formulações até chegar à melhor de todas”, relembra Carlos Henrique, consultor na Ourofino. “Coincidiu com a inauguração da fábrica de
produtos da linha defensivos animais
na então nova sede em Cravinhos
(SP) e foi um dos primeiros produtos
fabricados nela”, completa.
A eficiência da solução foi comprovada e a marca Colosso entrou
para o gosto do pecuarista. O primeiro produto da atual linha foi o ectoparasiticida Colosso Pulverização,
indicado para bovinos, aves e suínos.
Logo depois o Colosso Pour On veio
para facilitar ainda mais o manejo no
gado e nos suínos com aplicação no
dorso dos animais. As granjas de aves
também ganharam uma solução ex-

#edição42 #Bovinos #Colosso

clusiva para o controle dos parasitas,
o Colosso Avicultura. Em 2013 a Ourofino inovou mais uma vez e trouxe
para o campo o Colosso FC30, com
formulação exclusiva.

É o produto mais lembrado porque ele
funciona”, Carlos Henrique
A equipe de campo da Ourofino
Saúde Animal foi o diferencial na propagação da Linha Colosso. Junto com
as revendas parceiras levou as soluções
às fazendas dos quatro cantos do nosso Brasil, capacitou a mão de obra para
o manejo e consolidou de vez a presença da marca Colosso no mercado. “É o
produto mais lembrado no segmento
porque ele funciona, mas a atuação
da equipe comercial foi primordial. É um
dos fatores mais importantes do sucesso do Colosso. A nossa equipe é forte”,
destaca Carlos Henrique.
Em 2018 a família Colosso completa
um bilhão de tratamentos e milhares de
clientes satisfeitos por todo o país. “É um
produto de contato que mata o carrapato. Ele faz uma limpeza muito rápida
no animal e com isso o produtor fica satisfeito”, comenta o gerente de produtos
da Ourofino, Gustavo Paranhos, que reforça a importância de usar as soluções
da forma correta. “Estamos focados em
mostrar ao pecuarista o momento certo de usar o produto e também a forma
correta de aplicar, para que ele possa
trazer de fato o melhor custo benefício
para o rebanho”, pontua.

Colosso
Pulverização
para o controle
do cascudinho
e piolho

Em todo o país
No Rio Grande do Sul o carrapato é desafio frequente. O pecuarista

ourofinosaudeanimal.com/ourofinoemcampo
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No sul, o Colosso
Pulverização é usado
no banho de imersão
para o combate
ao carrapato

Paulo Fleck, criador das raças Brangus, Braford e Hereford, usa a Linha Colosso e faz
o manejo da forma adequada. “Em nossas
fazendas usamos há mais de cinco anos o
Colosso Pulverização e o Colosso FC30. Eu
desconheço outros produtos que derrubem
o carrapato como eles. Além disso, fazemos
o manejo da forma correta para garantir a
eficácia. Nós cuidamos da limpeza e controlamos a água que entra nas banheiras.
Estamos bem satisfeitos com o resultado”,
conta.
No estado vizinho Santa Catarina, o pecuarista Hermes Godinho garante a eficiência do produto. “Eu uso o Colosso FC30

desde 2015 e, seguindo um bom manejo,
tem trazido bons resultados. Posso afirmar
que é uma boa solução para ser usada no
controle de ectoparasitas”.
No interior de São Paulo, o pecuarista Fábio Almeida, do Nelore do Golias, destaca a
praticidade do Colosso Pour On. “Nós temos
muitas matrizes no rebanho e a forma de
aplicação do produto facilita muito o manejo. Passamos no gado e dentro de dois
ou três dias o carrapato seca e cai. Gosto
demais”, diz.
O pecuarista Fernando Hidalgo Fernandes, de Rondônia, usa o Colosso Pulverização em seu rebanho. “Eu gosto muito do

CICLO BIOLÓGICO DO
CARRAPATO

(Rhipicephalus (Boophilus) microplus)

Macho neandro
13º a 20º dia

Metaninfa
9º a 16º dia

Fêmea neógina
13º a 20º dia

Ninfa
5º a 13º dia

Fêmea ingurgitada
cai no solo e leva
de 2 a 90 dias para
iniciar oviposição

Metalarva
4º ao 7º dia

Partenógina
16º a 34º dia

Teleógina
18º a 35º dia

Quenógina
oviposição: 15 dias
Ovipõe 2000 a
4000 ovos.

Neolarva
1º ao 3º dia

Larva infestante de
60 a 200 dias até
subir no animal

Ovos (incubação)
Eclosão: 7 a
13 dias

Benjamin X2795, reprodutor Hereford da bateria da CRV Lagoa
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Fase de vida livre (na pastagem): 30 a 90 dias em
condições favoráveis.
Fase parasitária (no animal): 14 a 21 dias.Tempo total
do ciclo: 120 dias em média.
Cada fêmea suga 2 a 3 mL de sangue.
• 100 fêmeas podem sugar até 250 mL de sangue.
• 100 fêmeas podem causar perda de 20 kg de
pv/ano.
Prejuízos:
• Irritação intensa dos animais e estresse.
• Diminuição da produção de leite e/ou carne.
• Transmissão de doenças.
• Danos ao couro.
• Favorece o surgimento de bicheiras.

#edição42 #Bovinos #Colosso

produto. Aqui na Fazenda Rio Azul a
gente aplica, dá resultado e o gado
fica limpo por até 65 dias”, comenta
Fernandes.
Além dos pecuaristas, as revendas parceiras da Ourofino também
confiam e recomendam a marca
Colosso. “A gente indica com garantia de resultado para os nossos
clientes. O produto é muito conhecido aqui no Rio Grande do Norte.
Principalmente o Colosso FC30 que
na nossa região é o que realmente
dá resultado no controle de carrapato e de moscas. Para o nosso negócio isso é importante porque gera
muita demanda de vendas para a
gente”, comenta Carlos Torres, vendedor na loja Rancho Alegre, em
Natal (RN).
Francisco Adaias de Oliveira, gerente da Agroplan Veterinária, em
Vilhena (RO), conta que a Linha
Colosso é destaque na revenda. “É
muito bem aceita no mercado pela
eficiência que traz, tanto nos pequenos como nos grandes produtores. É um produto muito seguro e
supera os concorrentes, por isso é
um dos mais vendidos aqui. Um diferencial é que a Ourofino também
ajuda a demandar vendas com o
atendimento da equipe de campo”,
diz o gerente.

O campeão de rodeios,
Leandro Baldissera, estrela a
nova campanha da marca

Colosso na mídia
O lançamento da marca Colosso foi destaque nas principais mídias da imprensa nacional. Cláudia
Schmidt, gerente do departamento de Serviços de Marketing da
Ourofino Saúde Animal, lembra as
ações publicitárias que levaram a
linha a ser conhecida. “Para estrelar a primeira campanha da marca,
em 2003, a Ourofino Saúde Animal
convidou Rodrigo Leonel, o conhecido Cowboy do Big Brother Brasil
de 2002. “Como continuidade da di-

ourofinosaudeanimal.com/ourofinoemcampo
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Use o seu leitor de
QR Code e assista
ao comercial da
Linha Colosso

vulgação da marca, em 2004 convidamos o ator Jackson Antunes para
se juntar à segunda fase da campanha. Rapidamente ele caiu nas
graças do público rural, comenta
Claudia.
Este ano a empresa apresenta ao
mercado o novo garoto propaganda Colosso, o campeão de rodeios,
Leandro Baldissera.
Simplicidade, originalidade e eficiência simbolizam bem a linha do
produto e assim também é Baldissera. Nascido no interior paulista,
em Capão Bonito, o profissional foi
criado em fazenda e herdou do pai
o amor pelo campo e o trato com os
animais. As vivências despertaram
cedo a paixão pelo universo dos rodeios e pela música. É compositor e
cantor do estilo country, tem um ati-

vo trabalho social em prol do Hospital de Amor, em Barretos (SP) – ao
lado de Henrique Prata.
“Sou filho de produtor rural, a pecuária faz parte do dia a dia da fazenda e moro numa região em que
a soja é o carro-chefe. Desde que
nasci minhas referências são do
campo. Por isso, além das demais
atuações, sou técnico agrícola”, comenta Baldissera.
A campanha é veiculada nos intervalos do programa Ourofino em
Campo, pelo Canal do Boi, sites,
redes sociais, rádios e publicações
do agronegócio. Para saber mais
sobre a Linha Colosso, acesse ourofinosaudeanimal.com. Para assistir
a entrevistas e reportagens com os
manejos acesse youtube.com/ourofinosaudeanimal.

Colosso
A marca que oferece um
colosso de resultados.
Com mais de 1 bilhão de tratamentos,
Colosso é sinônimo de confiabilidade e
segurança no tratamento de parasitas
externos através de suas formulações
e concentrações diferenciadas.
Uma família inteira de soluções pronta
para alavancar seus resultados.
Colosso, aprovado por Leandro Baldissera.

Colosso de possibilidades
Colosso Pulverização
Ectoparasiticida de ampla ação
Composição: Cipermetrina, Clorpirifós e Citronelal.
Indicação: bovinos, suínos e instalações avícolas.
Controla: carrapatos, bernes, moscas, sarnas, piolhos
Modo de uso: banho de imersão, pulverização.

Colosso FC30
Composição: Fenthion, Cipermetrina
e Clorpirifós (formulação exclusiva).
Indicação: bovinos.
Controla: carrapatos, bernes e moscas.
Modo de uso: pulverização e banho
de imersão

Colosso Pour On
Composição: Cipermetrina, Clorpirifós e Citronelal.
Indicação: bovinos e suínos.
Controla: carrapatos, bernes, moscas, sarnas, piolhos e tem ação repelente.
Modo de uso: pour on.

Colosso Avicultura
Composição: Butóxido de Piperonida, Cipermetrina e Clorpirifós.
Indicação: instalações avícolas.
Controla: cascudinho e piolho de galinha.
Modo de uso: pulverização ou atomizador.
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Lactofur
Doenças respiratórias
em suínos

A

s doenças do complexo respiratório
geram grandes perdas econômicas na suinocultura. É uma síndrome multifatorial relacionada com as
interações de diversos agentes patogênicos,
bem como fatores ambientais, manejo e até
mesmo genética. A gravidade depende dos
agentes envolvidos e principalmente da ambiência.
A médica-veterinária, Andrea Panzardi, explica que as doenças respiratórias podem
ocorrer o ano todo, entretanto, com uma maior
pré-disposição nas épocas de outono e inverno. “Pelo fato da produção de suínos ser realizada de forma intensiva, em que os animais
são alojados próximos uns dos outros, vindos
de mais de duas origens distintas e muitas vezes sem uma circulação de ar adequada, há
um aumento das chances de ocorrências dos
desafios respiratórios”, destaca.
Para identificar as doenças respiratórias,
é preciso fazer o monitoramento clínico com
frequência. “É importante observar os animais,
movimentá-los e começar a prestar atenção
em tosses e espirros, ver a frequência para
saber se tem desafio baixo, médio ou alto”,
acrescenta Andrea.
Com a chegada do outono e inverno, a tendência a doenças respiratórias aumenta devido ao clima seco. Nessa hora é importante
ficar atento ao manejo. “Quanto mais o produtor conseguir manter o ambiente adequado,
com boa ventilação, temperatura, higiene, lo-
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Com a chegada do período seco
aumentam os casos nas granjas

Eficácia no tratamento
das principais doenças
respiratórias em suínos.

Antimicrobiano com dose única e período
de ação de 5 dias. Lactofur é indicado
para qualquer fase da produção e possui
validade de até 6 meses depois de aberto.

tação e disponibilidade de ração, melhor será
o resultado de prevenção”, diz a veterinária.
As doenças respiratórias começam a surgir
com maior intensidade a partir da fase de creche. “Um dos agentes que gera grande desafio
é o vírus influenza, transmitido pelo ser humano. Nesse sentido é preciso evitar o contato de
pessoas gripadas com os animais. Além deste
cuidado, existem outros agentes importantes,
como algumas bactérias que causam estes
problemas”, orienta a veterinária.

Tratamento
É importante saber qual é o agente presente na granja antes de começar qualquer
tipo de tratamento. Para isso, a presença de
um médico-veterinário é essencial. A Ourofino
tem em seu portfólio duas soluções para tratar
doenças do complexo respiratório. “Da fase de
creche até meados dos 63 dias de vida, pode
ser feito com o Lactofur, que também ajuda a
controlar outros agentes como os causadores
da meningite. Já na fase de recria, entre 90 a
100 dias, o Resolutor combate os agentes específicos, principalmente o micoplasma, um
dos principais agentes presentes nesta fase.
Na terminação, pode voltar com o Lactofur
que é muito indicado por ser dose única, ter
zero carência e ação prolongada por cinco
dias”, conclui Andrea Panzardi.

#edição42 #Tratamento #Suínos
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Geração de
conhecimento
Estudantes de veterinária são premiados na
9ª edição do PIAC

P

or meio do Programa de Incentivo ao
Aperfeiçoamento Clínico (PIAC), realizado pela Ourofino desde 2008 para
estimular a pesquisa voltada a casos
clínicos da rotina de atendimentos de animais
de companhia, alunos do curso de Medicina
Veterinária colocaram em prática seus conhecimentos e desenvolveram estudos científicos na área. Os melhores relatos foram premiados na sede da empresa.
O 1 ̊ lugar desta edição foi da estudante Luana Afonso de Almeida (foto à esq.), da
Universidade Cruzeiro do Sul, de São Paulo, com o relato “Uso de Prediderm em dose
anti-inflamatória no tratamento de gastrite
linfoplasmocitária em cão”, sob a orientação
do Prof. Eduardo Fernandes Bondan. Já a 2ª
colocação foi do Roberto Cangussú, da Universidade Anhanguera (Campinas). Com o
respaldo da Prof.ª Marta Maria C.P. Lupp, ele
apostou no case de “Utilização do Sulfato de
Condroitina e Glicosamina em cães com colapso de traqueia”.

“É um diferencial para o meu currículo. O fato de
querer aprender conta muito, tem gente que se
forma e para de estudar”, Luana de Almeida
Para Roberto, o programa é uma oportunidade de aprimorar os conhecimentos no
setor pet. “O relato de caso ajuda muito e as
ocorrências são diversas, quanto mais nós nos
prepararmos e buscarmos soluções para a
qualidade de vida dos animais, melhor será”,
reflete Cangussú.
Nesta edição do PIAC foram recebidos 27
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relatos de universidades de diversos estados
brasileiros. “Ano a ano vemos uma especificação maior com a busca de inovação. Os
alunos tentam atender esse quesito e percebemos que eles entendem o objetivo do programa”, conta Andrea Savioli, gerente técnica
da Linha Pet da Ourofino.
Os dois vencedores, acompanhados de
seus orientadores, realizaram uma visita à
sede da Ourofino Saúde Animal, em Cravinhos (SP), em março deste ano, para conhecerem a estrutura e os processos de fabricação dos produtos.
Luana considera a premiação uma oportunidade de crescimento profissional. “É um
diferencial para o meu currículo. O fato de
querer aprender conta muito, tem gente que
se forma e para de estudar”, afirma a estudante.

Conheça o PIAC
O PIAC acontece anualmente por meio
da doação de medicamentos da Ourofino às instituições parceiras. Os produtos
abrangem anti-inflamatórios, antibióticos,
antimicrobianos, dermatológicos, ectoparasiticidas, endoparasiticidas, otológicos,
suplementos, anestésicos e sedativos.
Com as doações, alunos e residentes
interessados no projeto são incentivados
a utilizarem as soluções de maneira eficiente e a enviarem cases bem-sucedidos,
descrevendo como a utilização do medicamento contribuiu para o tratamento
do pet. Os relatos são avaliados por uma
equipe técnica da empresa e as duas principais propostas são premiadas.
Saiba mais em ourofinopet.com/piac

#edição42 #Pet #Piac

Master LP
Um reforço de peso para quem
sabe o valor do seu rebanho.
Com 4% de Ivermectina,
Master LP combate
parasitas internos, auxilia
no controle dos parasitas
externos e contribui para o
aumento da produtividade.
Por tudo isso, oferece
a maior concentração
de resultados para os
criadores.
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Voss Performa
Maior eficácia contra os parasitas,
maior segurança para a terminação.
Voss Performa traz a segurança que você procura na
terminação. É eficaz contra os nematódeos gastrintestinais
de importância econômica e ainda apresenta baixo
período de carência: 8 dias para o abate.

