
 

* Introduzida originalmente em 1998 como IMPROVAC®, teve de receber nomes diferentes 
em outras partes do mundo, mesmo se referindo ao mesmo produto, em virtude de assuntos 
regulamentares. Portanto, IMPROVAC pode aparecer em outros mercados como VIVAX®, 
IMPROVEST® e INNOSURE®. 
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Com o uso de VIVAX® na nossa empresa, nós podemos citar algumas coisas que 
observamos. Por exemplo, temos menos risco de mortalidade e uso de antibióticos, 
em função de não mais haver a ferida cirúrgica e o animal não mais ficar exposto ao 
risco de infecções secundárias. 

Com os trabalhos que fizemos no Pamplona, em nível de campo, nós tivemos um 
retorno de 2,5:1 com a tecnologia VIVAX. 

Para os produtores que ainda não utilizaram a VIVAX eu aconselho a que a usem. 
E que façam seus experimentos, seus testes e suas avaliações, e tenho certeza de 
que eles chegarão, no mínimo, a uma conclusão surpreendente com VIVAX. 

A partir da adoção de VIVAX, nós estreitamos o relacionamento entre as empresas. 
Tivemos um suporte mais efetivo, com o próprio promotor e com o gerente de contas 
atuando mais junto à empresa, em nível de campo, na coleta de materiais, e o 
próprio atendimento da linha de produtos, tanto da linha antiga como da linha nova 
de produtos da Pfizer [Saúde Animal]. 

O que eu posso dizer a respeito do efeito da VIVAX, pela experiência que o 
Pamplona tem, é que ela é uma ferramenta muito útil para se produzir uma carne de 
qualidade, para você se tornar competitivo no mercado por agregar valor e produzir 
carne em um período mais curto. Os animais vacinados com VIVAX precisam de 
menos dias para atingir a idade de abate. 

Os suínos vacinados com VIVAX respondem em torno de 10% com uma conversão 
melhor. Com o uso de VIVAX, pude notar que os animais ficam mais calmos. 
Consequentemente, você tem um benefício em termos de bem-estar animal, ganho 
de peso... você não vê aquela irritabilidade no lote, os animais não brigam e são 
tranquilos. 

A VIVAX proporcionou ao Pamplona ser mais competitivo na cadeia alimentar e 
poder concorrer com outras empresas que estão no mesmo ramo de negócios, 
principalmente no setor de carnes. Agora conseguimos reduzir os custos de 
produção e aumentar a quantidade de carne produzida por suíno, o que reflete 
diretamente no ganho da empresa. 

 


