
 

* 22 países no momento da gravação. 

** 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®. 

TRANSCRIÇÃO DO VÍDEO DO TESTEMUNHO 
 
Ver para Crer 
Hans Breitenmoser 
Produtor de suínos 
Appenzell, Suíça 

A vacinação vem substituindo a castração cirúrgica como o método preferido para 
evitar o odor de macho inteiro em diversos mercados suinícolas do mundo. 
A tecnologia está atualmente licenciada em mais de 50* países, e foi recentemente 
introduzida na Suíça onde o Dr. Hans Breitenmoser administra uma granja de suínos 
em Appenzell. 

Dr. Hans sempre se interessa pelas novidades que possam beneficiar sua granja, 
porém admite ser um pouco resistente em relação a novas ideias. 

Entretanto, a expectativa de melhorar a conversão alimentar e eliminar a castração 
cirúrgica foi difícil de ignorar. 

“Na Suíça, o custo da ração é extremamente alto, portanto a produtividade e a 
economia têm de ser ajustados à nossa situação específica. O preço da ração chega 
a ser 30, 50 ou até 100% mais alto que, por exemplo, os preços encontrados na 
Alemanha.” 

Portanto, quando Sr. Breitenmoser teve a oportunidade de verificar como a 
IMPROVAC®** estava sendo usada em granjas comerciais, ele não perdeu tempo. 
Muitas das maiores empresas suinícolas do Brasil têm usado IMPROVAC há mais 
de um ano, e mais de dois milhões de suínos já foram vacinados. Não poderia haver 
melhor lugar para ver o novo método de produção em funcionamento. 

“Pude visitar diversas granjas de terminação e abatedouros no Brasil, junto à Pfizer 
[Saúde Animal], e receber informações de todas as etapas de produção.” 

“Estas visitas me convenceram de que a vacinação também poderia ser adotada em 
nossa granja sem qualquer problema.” 

Além disso, a Pfizer [Saúde Animal] também proporcionou ao Sr. Breitenmoser uma 
oportunidade exclusiva de conhecer alguns especialistas e cientistas influentes que 
confirmaram a segurança da IMPROVAC. Isso lhe proporcionou tranquilidade em 
relação ao uso comercial do produto, especialmente sobre a perspectiva de 
segurança para o consumidor. 

Após a visita ao Brasil, o Sr. Breitenmoser optou por realizar um teste com a vacina 
em sua própria granja, com o auxílio da Pfizer Animal Health. 

“Até o momento vacinamos 700 animais contra o odor de macho inteiro. A vacinação 
foi feita duas vezes e os animais já foram abatidos. Os resultados do teste foram, 
sem exceção, muito bons para todas as partes interessadas e para os animais.” 

“O odor de macho inteiro não foi encontrado em nenhum dos animais abatidos. 
Podemos afirmar categoricamente que nenhum dos animais apresentou odor –
portanto, a carne não foi afetada.” 

A experiência prática convenceu o Sr. Breitenmoser de que a IMPROVAC pode ser 
adotada em substituição à castração cirúrgica sem que a granja tenha de incorrer 
em grandes custos. 

“Agora estou convencido de que a castração cirúrgica não mais é necessária.” 


