
Grandes Animais 

UM PASSO À FRENTE NA PROTEÇÃO 
CONTRA  ENFERMIDADES INFECCIOSAS 



Tecnovax  é uma empresa de 
biotecnologia líder no desenvolvimento 
e produção de vacinas e produtos 
biológicos para saúde animal.  Junto 
com as principais empresas e institutos 
de pesquisa mundiais, vem construindo 
uma sólida reputação de 
desenvolvimento de novas vacinas e 
produtos biológicos recombinantes 
inovadores para o controle e 
erradicação de enfermidades que 
afetam a saúde animal. 
 

 

Todos os produtos são elaborados em 
suas modernas plantas biofarmacêuticas 
situadas na cidade de Buenos Aires e 
Mercedes, província de Buenos Aires. 

Ambas contam com a NBS-3 (Nível de 
Biosseguridade III) de acordo com as 
normas OIE, SENASA e MAPA. 
 

Presente em  19 países do mundo, 
desenvolve e produz vacinas seguras e 
eficazes para a prevenção de 
enfermidades de ruminantes, e animais 
de companhia. 



• Cada dose vacinal é formulada com antígenos de 
alto título.  No caso de IBR e BVD a concentração 
antigênica por dose, supera até 10 vezes as outras 
vacinas comerciais. Cepas isoladas a campo e 
controladas por técnicas bioquímicas e 
biotecnológicas para assegurar sua identidade e 
título. Todos os lotes são controladas “in vivo”para 
garantir sua segurança e inocuidade. 
 

• Adjuvante exclusivo "Pilatus GHA500®" - Hidróxido 
de alumínio de alta adsorção proteica, que 
adsorve até 99,92% dos antígenos vacinais. 
Permitindo uma duração mais prolongada da 
imunidade dos animais vacinados. É o adjuvante 
mais seguro do mercado. 
 

• Proteção contra múltiplas enfermidades em uma 
só dose As vacinas da linha Providean podem 
combinar-se entre si, sem gerar interferência 
cruzada de imunidade. Isto permite um melhor 
planejamento vacinal de acordo com as 
necessidades de cada estabelecimento. 

 

AS ENFERMIDADES MUDAM. OS PRODUTOS SE APERFEIÇOAM 

 
MAIOR CARGA 

ANTIGÉNICA  
 
 

MÁXIMO PODER 
IMUNOGÊNICO 

 
 
 

MELHOR COMBINAÇÃO 
 
 
TECNOVAX criou, sua linha 

         

                        de vacinas 
com 3 vantagens 
incomparáveis! 

 



Código de cores 

A linha de biológicos para animais de produção 

Perfeita combinação de Cepas de Campo e 
AltoTítulo: 
 
A linha de vacinas                       foi desenvolvida  pela Tecnovax junto 
com o mais renovado centros de desenvolvimento da América Latina,  
reunindo cepas de campo, altos títulos antigênicos e um moderno 
Adjuvante denominado  Pilatus GHA500® reconhecido por sua 
potência e segurança. Com mais de 100 milhões de doses vendidas 
em 15 países desde seu lançamento,  tem se consolidado com o 
produto de eleição nos principais estabelecimentos no mundo. 



  Vacina Descrição ANTÍGENOS 

  
PROVIDEAN 
REPRO 12 

Vacina polivalente para a prevenção da 
 Síndrome Reprodutiva Bovina 

Virus de IBR (HV-1 & HV-5) 
Virus de DVB ( I & II) 
Campylobacter foetus foetus 
Campylobacter foetus venerealis 
Histophilus somni (Haemophilus somnus) 
Leptospira interrogans sorovar Pomona 
Leptospira interrogans sorovar Icterohaemorrhagiae 
Leptospira interrogans sorovar Canícola 
Leptospira interrogans sorovar Wolffi 
Leptospira interrogans sorovar Hardjo 
Leptospira borgpetersenii sorovar Tarassovi 
Leptospira kirschneri sorovar Gryppotyphosa 

  
PROVIDEAN 

RESPITATÓRIA 
Vacina polivalente para a prevenção da  
Síndrome Respiratória e Nervosa dos Bovinos. 

Virus de IBR (HV-1 & HV- 5) 
Virus de DVB ( I & II) 
Virus de Parainfluenza bovina tipo 3 
Mannheimia haemolytica (Pasteurella haemolytica) 
Pasteurella multocida 
Histophilus somni (Haemophilus somnus) 

  
PROVIDEAN 

RESP 8 QUERATO 
Vacina inativada contra a Síndrome Respiratória e 
Ceratoconjuntivite em Bovinos  

Virus de IBR (HV-1 & HV- 5) 
Virus de DVB ( I & II) 
Virus de BRSV 
Virus de Parainfluenza bovina tipo 3 
Mannheimia haemolytica (Pasteurella haemolytica) 
Pasteurella multocida 
Histophilus somni (Haemophilus somnus) 
Moraxella bovis 

  
PROVIDEAN 

LEPTO 8 

 
Vacina Inativada contra a Leptospirose. 
L. pomona,  L. icterohaemorrhagiae,  L. canicola,  
L. hardjo, L. tarassovi, L. grippotyphosa, L. wolffi e  
L. bratislava. 
 
 

Leptospira interrogans sorovar Pomona 
Leptospira interrogans sorovar Canicola  
Leptospira interrogans sorovar Hardjo  
Leptospira interrogans sorovar Wolffi  
Leptospira interrogans sorovar Icterohaemorrhagiae  
Leptospira borgpetersenii sorovar Tarassovi  
Leptospira kirschneri sorovar Grippotyphosa  
Leptospira interrogans sorovar Bratislava  

Linha Reprodutiva e Respiratória 



  Vacina Descrição ANTÍGENOS 

  
PROVIDEAN 

BOTULISMO C+D 
Vacina polivalente para a prevenção  do Botulismo  dos 
Bovinos e Ovinos.  

Clostridium botulinum tipo C y D 

  
PROVIDEAN 

CLOSTRIDIAL 8 

Vacina polivalente para a prevenção da Gangrena Gasosa 
(Edema Maligno), Hepatite Necrótica Infecciosa, 
Hemoglobinúria Bacilar Infecciosa, Enterotoxemia,  
Enterite Hemorrágica ou Necrótica, Carbúnculo 
Sintomático, Doença do Rim Polposo e Morte súbita, 

Clostridium perfringens tipo B (por imunidade cruzada)  
Clostridium perfringens tipo C 
Clostridium perfringens tipo D 
Clostridium sordellii 
Clostridium septicum 
Clostridium chauvoei 
Clostridium novyi tipo B 
Clostridium haemolyticum 

  

PROVIDEAN 
CLOSTRIDIAL 5 + 

BOTULISMO 

Vacina bacteriana polivalente de bacterinas e toxóides 
para a prevenção da Gangrena Gasosa (Edema Maligno), 
Enterotoxemia, Enterite Hemorrágica ou Necrótica, 
Carbúnculo Sintomático, e Botulismo dos Bovinos, Ovinos 
e Caprinos. 

Clostridium chauvoei  
Clostridium septicum (Anacultivo)  
Clostridium welchii Tipo C (Perfringens) 
Clostridium welchii Tipo D (Perfringens)  
Clostridium botulinum Tipo C (Toxoide)  
Clostridium botulinum Tipo D (Toxoide) 

  
PROVIDEAN 

CLOSTRIDIAL 10 P 
Vacina decavalente para a prevenção de enfermidades 
clostridiais, tétano e pneumonias de bovinos 

Clostridium chauvoei (Anacultivo)  
Clostridium septicum (Anacultivo) 
Clostridium (welchii) perfringens tipo C (Toxoide) 
Clostridium (welchii) perfringens tipo D (Toxoide)  
Clostridium sordellii (Anacultivo)  
Clostridium novyi B (Toxoide) 
Clostridium haemolyticum (Clostridium novyi tipo D) (Anacultivo) 
Clostridium tetani (Toxoide) 
Pasteurella multocida (Anacultivo)  
Mannheimia haemolytica (Pasteurella haemolytica) (Anacultivo)  
 

  
PROVIDEAN MGE 

 
Vacina para a prevenção da enterotoxemia, gangrena 
gasosa e mancha de bovinos 

Clostridium chauvoei 
Clostridium septicum 
Clostridium welchii (perfringens) tipo A 
Clostridium welchii (perfringens) tipo C 
Clostridium welchii (perfringens) tipo D 

Linha Vacinas Clostridiais 



  Vacina Descrição ANTÍGENOS 

  
PROVIDEAN 

ENTERO PLUS 7  

Vacina polivalente para a prevenção da Diarréia Neonatal e 
Enterotoxemia, pela ação isolada ou combinada de: 
Rotavírus, Coronavírus, Salmonella Dublin, Salmonella 
Typhimurium, Clostridium perfringens tipo D e Escherichia 
coli K99 

Rotavirus bovino serotipo G6 
Rotavirus bovino serotipo G10 
Coronavirus bovino 
Escherichia coli K99 
Salmonella dublin 
Salmonella typhimurium 
Clostridium welchii (perfringens) tipo D 

  
PROVIDEAN 

ANTIRRÁBICA 

 
Vacina inativada para prevenção da raiva de bovinos e 
equinos. 
 

Rabdovírus,  cepa Pasteur - 1 UI x dose em células de BHK 

Linha Reprodutiva e Respiratória 



Capacidade de adsorção Superfície por grama de adjuvante Porcentagem de adsorção 

Sua  fórmula permite aderir até 
3 vezes mais proteínas que 

outros  adjuvantes. 

Permite aderência de 
99.92% dos antígenos 

vacinais  e proporciona a 
liberação progressiva e 

gradual dos antígenos ao 
sistema imune. 

Isso é possível graças à 
graduação das partículas que 

eleva exponencialmente a área 
de adsorção, chegando até 

526m2 de superfície  para cada 
grama de adjuvante. 

Um Novo conceito em Adjuvante. 
Alta Potência e Segurança! 
 
A eficácia de uma vacina depende de dois componentes: 
Antígeno e Adjuvante . 
É o adjuvante que “apresenta” o Antígeno inativado ao Sistema 
Imune garantindo a potência da vacina.  
Por isso ao escolher uma vacina, não se pode desconsiderar que 
existe um equilíbrio entre potência e segurança do adjuvante. 
Este equilíbrio  que garante os excelentes resultados da linha 
Providean 



As microesferas de Pilatus 
GHA 500 adsorvem até 

99,2% dos vírus e bactérias 
da vacina por diferença de 

carga. 

O Complexo antígeno 
adjuvante é digerido pelos 

macrófagos e células 
dendríticas 

As células dendríticas 
apresentam os antígenos 

em sua superfície 

Os Linfócitos T são ativados 
iniciando a Resposta Celular e 

Humoral. As células plasmáticas 
recebem o sinal iniciando a 

produção de anticorpos 
protetores. 
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PRINCIPAIS VANTAGENS DE PILATUS GHA500 
 
 

POTENCIA 
Gera imunidade Celular e Humoral. 
Rapidez na proteção, menor janela de susceptibilidade. 
Duração da imunidade prolongada. 
 
SEGURANÇA: 
Não produz febre pós vacinal. 
Não produz granuloma no local da aplicação. 
Não afeta a produção de leite, GPD  ou protocolos  IATF e 
TE. 
 
EFICACIA 
Permite imunizar a todas  as categorias em qualquer 
estado. 
Permite imunizar a  fêmeas  durante toda a gestação. 
Até um ano de proteção. 



Contato: 
Bibiana Carneiro 
Country Manager 
 
Rua Fernando Vasconcelos Cavalcante de Albuquerque, 80, 214b 
Bosque do Viana 
Cotia-SP 
CEP: 06711-020 
 
Tels: 11.47028170 
Cel: 11.984268840 
bibiana.carneiro@tecnovax.com.ar 


