
 

* 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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Em agosto de 2008, o Médico Veterinário holandês Dr. Hans Verhoeven deu início a 
um experimento com duração de cinco meses usando IMPROVAC®*. 

 

Em abril de 2009, ele nos contou sua experiência. 

 

“O efeito mais positivo da IMPROVAC está relacionado ao bem-estar dos animais: 
não há mais a necessidade de castrar cirurgicamente. Acredito que este seja o 
principal benefício da IMPROVAC. 

O principal problema não é na hora da castração cirúrgica; é mais tarde, quando 
você coloca o leitão de volta na baia ─ é aí que a dor começa. Ao usar IMPROVAC, 
não fica cicatriz, não fica nada. Portanto, eu acredito que isso seja o principal. É um 
passo importante na questão do bem-estar. É um avanço na conversão alimentar e 
na qualidade de carcaça. 

O número de infecções por estreptococos (Streptococcus) cai, dá menos trabalho ao 
produtor, portanto, eu também considero isso como um enorme benefício. 

No final do ciclo de produção podemos verificar um outro benefício ─ a engorda de 
animais com potencial de macho inteiro. E, ao engordar esses animais, temos uma 
melhoria na conversão alimentar e uma melhor carcaça no frigorífico. Nós 
verificamos em nosso experimento que a conversão alimentar nos animais 
vacinados é aproximadamente 10% melhor que nos animais castrados 
cirurgicamente, e especialmente no caso dos holandeses, há também um benefício 
enorme porque 10% a menos de ração significa, em termos gerais, 10% a menos de 
esterco e efluentes. 

O apoio que recebi da Pfizer [Saúde Animal] foi absolutamente fantástico porque 
eles já tinham o produto registrado em outros países ─ eles têm muita experiência 
com isso, e dessa forma, se eu tivesse alguma dúvida sobre o que poderia estar 
ocorrendo, eles já sabiam a resposta e podiam até se antecipar às minhas dúvidas! 

IMPROVAC é fácil de usar pelo fato de vir numa solução pronta para o uso, com 
uma seringa específica, e estou convencido de que podemos treinar os produtores 
para que eles possam aplicar a vacina nos suínos com segurança. 

Em resumo, a questão mais importante é o bem-estar animal, e isso melhora muito 
com o uso da IMPROVAC ─ a conversão alimentar e a qualidade de carcaça são 
melhores com IMPROVAC, portanto, para mim, estes são certamente os três 
principais itens que eu levo em consideração em minha atuação profissional.” 

 


