
Health
One Health pode ser de�nido como o ecossistema no qual pessoas saudáveis, um ambiente saudável e animais 
saudáveis trabalham em equilíbrio para um mundo mais saudável.

É com todas estas informações em mente que a Elanco™ Saúde Animal preza pelo seu trabalho, oferecendo 
soluções que atendam às expectativas produtivas e de segurança (humana e animal) dos envolvidos na cadeia 
de produção de alimentos.

• Molécula antimicrobiana que não compartilha a classe de antibióticos com os de uso humano.

• Não impacta o consumo de suplementos minerais e proteinados.

• Melhora a digestibilidade dos nutrientes.

• Aumenta a concentração de propionato e AGV total.

• Melhora a e�ciência energética dos animais.

• Aumenta o ganho de peso diário do rebanho entre 82g e 97g.4,5

*Base CEPEA, região de SP em28/03/2017.

• Ganho diário adicional de 82 gramas representa MAIS 30kg/ano por animal.

• 1@ de ganho por ano = R$ 141,00* a mais para o produtor em ganho bruto!

• Aplicando estes cálculos a um rebanho de 1.000 cabeças, o retorno adicional do produtor por ano seria de 
aproximadamente R$ 113.000,00 (CENTO E TREZE MIL REAIS)! Esse valor pode ser reinvestido na propriedade,
na expansão do rebanho, melhoria da genética do rebanho por meio da compra de novilhas de reposição, 
aplicação de tecnologias como a IATF e sêmen comprovadamente superiores.

• Retorno Sobre o Investimento aproximado de até 9,4 (ganho foi 9,4 vezes maior em relação ao investimento).

Referências Bibliográ�cas: 1. Polizel et al. (2016) J. Anim. Sci. 94:807; 2. Dados in vitro da Elanco; 3. Polizel 
et al. (2016) J. Anim. Sci. 94:639. 4. Silva et al (2015); 5. Polizel et al. (2017)

Zimprova™, Elanco™ e o logo da barra diagonal são marcas da Eli Lilly and Company ou suas a�liadas. 
© 11/2017. Elanco Saúde Animal. Todos os direitos reservados. BRCTLZPV00008

CONCLUSÕES SOBRE ZIMPROVA™:

RETORNO DE INVESTIMENTO GARANTIDO PARA O PRODUTOR

ZIMPROVA™, A SOLUÇÃO BRASILEIRA DA ELANCO PARA O GADO A PASTO DO BRASIL!

ONE
Health

Animais saudáveis:
Animais saudáveis são bem tratados, têm dor,
estresse e sofrimento minimizados, resultando
em uma produção aumentada de carne, leite e ovos
com menos recursos. Isso ajuda os animais
a viverem uma vida mais longa e mais saudável. 

-----------------------------------

Poder da One

Possibilita que pessoas
do mundo todo vivam
e prosperem.

----------------------------------------

Planeta saudável:
Usar os recursos naturais 
com responsabilidade ajuda 
a sustentar uma população 
em crescimento.

-------------------------Pessoas saudáveis:-------------------------

Preservar a e�cácia de ferramentas usadas 
na medicina humana e animal.

Limitar a propagação de doenças.

Diminuir a mortalidade na pecuária
e melhorar a produtividade.

Melhorar a nutrição humana.

Garantir que as pessoas tenham escolhas 
de alimentos.

Conservar recursos.

Impulsionar economias e meios
de subsistência.

Manter os animais saudáveis diminuindo
a ansiedade, a pressão arterial e o estresse. 
Também podem melhorar as habilidades 
sociais e de desenvolvimento em crianças.

Combater doenças como obesidade
e diabetes com nutrição apropriada.
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A Elanco™ Saúde Animal, com o passar de mais de 40 anos desde o lançamento do Rumensin™, reforça sua 
importância como líder mundial na produção de aditivos nutricionais para melhorar o desempenho, a 
e�ciência e a rentabilidade das operações agropecuárias, desenvolvendo e lançando no Brasil o Zimprova™.

Zimprova™ - INOVAÇÃO DESENVOLVIDA e trazida 
ao mercado pela Elanco™ Saúde Animal, focada 
em atender à demanda do sistema de produção de 
bovinos de corte do Brasil!

Zimprova™ (Narasina 10%) é um ionóforo que tem como objetivo a utilização em bovinos a pasto, recebendo 
sal mineral e proteinado na dose de 13 ppm (mg/kg de MS). A Narasina é amplamente utilizada em avicultura e 
comercializada pela Elanco™ por meio de diversos produtos, com o objetivo de melhorar o ganho de peso e a 
e�ciência energética das aves.

Com base nesta preocupação e classi�cação, diversas empresas do setor farmacêutico, lideradas pela Elanco™ 
Saúde Animal, começaram a abordar um tema que vem sendo discutido desde os anos 80, mas que ganhou 
força e expressão de forma mais acentuada a partir dos anos 2000.

Ionóforos são antibióticos de uso exclusivo animal, não compartilhados com o uso em seres humanos.

RESULTADOS DE   ZIMPROVATM

ESTUDO #1 -  Silva et al. (2015)

- 30 novilhas Nelore, mantidas em baias (3 novilhas/baia) e alocadas aos tratamentos por 28 dias.

CONTROLE

ZIMPROVA™

CONTROLE

ZIMPROVA™

- 160 animais (10 repetições/tratamento) suplementados por 84 dias. Suplementação mineral apenas 1 vez por semana.

ESTUDO #2 - Polizel et al. (2017)
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Ácidos Graxos Voláteis (AGV) totais (mM/L)3

Relação Acetato: Propionato2

Controle

50.0

29.7

77.2

3.68

ZimprovaTM

53.9

35.0

90.0

3.30

Diferencial (%)

+8%

+18%

+17%

-12%

PIT_1392C_ELA_17_Folder_Zimprova_AF.pdf   2   31/10/17   19:28



A Elanco™ Saúde Animal, com o passar de mais de 40 anos desde o lançamento do Rumensin™, reforça sua 
importância como líder mundial na produção de aditivos nutricionais para melhorar o desempenho, a 
e�ciência e a rentabilidade das operações agropecuárias, desenvolvendo e lançando no Brasil o Zimprova™.

Zimprova™ - INOVAÇÃO DESENVOLVIDA e trazida 
ao mercado pela Elanco™ Saúde Animal, focada 
em atender à demanda do sistema de produção de 
bovinos de corte do Brasil!

Zimprova™ (Narasina 10%) é um ionóforo que tem como objetivo a utilização em bovinos a pasto, recebendo 
sal mineral e proteinado na dose de 13 ppm (mg/kg de MS). A Narasina é amplamente utilizada em avicultura e 
comercializada pela Elanco™ por meio de diversos produtos, com o objetivo de melhorar o ganho de peso e a 
e�ciência energética das aves.

Com base nesta preocupação e classi�cação, diversas empresas do setor farmacêutico, lideradas pela Elanco™ 
Saúde Animal, começaram a abordar um tema que vem sendo discutido desde os anos 80, mas que ganhou 
força e expressão de forma mais acentuada a partir dos anos 2000.

Ionóforos são antibióticos de uso exclusivo animal, não compartilhados com o uso em seres humanos.

RESULTADOS DE   ZIMPROVATM

ESTUDO #1 -  Silva et al. (2015)

- 30 novilhas Nelore, mantidas em baias (3 novilhas/baia) e alocadas aos tratamentos por 28 dias.

CONTROLE

ZIMPROVA™

CONTROLE

ZIMPROVA™

- 160 animais (10 repetições/tratamento) suplementados por 84 dias. Suplementação mineral apenas 1 vez por semana.

ESTUDO #2 - Polizel et al. (2017)

ESTUDO #31,2,3

Co
ns

um
o d

e m
in

er
al

, g
/d

64
56
48
40
32
24
16

8
0

GP
D,

 kg
/d

0,68
0,60
0,53
0,45
0,38
0,30
0,25
0,15
0,08
0,00

Co
ns

um
o d

e m
in

er
al

, g
/d

72
60
56
48
40
32
24
16

8
0

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

GP
D,

 kg
/d

P=0,23 P=0,01P=0,74 P=0,05

1Submetido para o JAM 2017

Variável

Digestibilidade de �bra (%MS)1

Propionato2

Ácidos Graxos Voláteis (AGV) totais (mM/L)3

Relação Acetato: Propionato2

Controle

50.0

29.7

77.2

3.68

ZimprovaTM

53.9

35.0

90.0

3.30

Diferencial (%)

+8%

+18%

+17%

-12%

PIT_1392C_ELA_17_Folder_Zimprova_AF.pdf   2   31/10/17   19:28



Health
One Health pode ser de�nido como o ecossistema no qual pessoas saudáveis, um ambiente saudável e animais 
saudáveis trabalham em equilíbrio para um mundo mais saudável.

É com todas estas informações em mente que a Elanco™ Saúde Animal preza pelo seu trabalho, oferecendo 
soluções que atendam às expectativas produtivas e de segurança (humana e animal) dos envolvidos na cadeia 
de produção de alimentos.

• Molécula antimicrobiana que não compartilha a classe de antibióticos com os de uso humano.

• Não impacta o consumo de suplementos minerais e proteinados.

• Melhora a digestibilidade dos nutrientes.

• Aumenta a concentração de propionato e AGV total.

• Melhora a e�ciência energética dos animais.

• Aumenta o ganho de peso diário do rebanho entre 82g e 97g.4,5

*Base CEPEA, região de SP em28/03/2017.

• Ganho diário adicional de 82 gramas representa MAIS 30kg/ano por animal.

• 1@ de ganho por ano = R$ 141,00* a mais para o produtor em ganho bruto!

• Aplicando estes cálculos a um rebanho de 1.000 cabeças, o retorno adicional do produtor por ano seria de 
aproximadamente R$ 113.000,00 (CENTO E TREZE MIL REAIS)! Esse valor pode ser reinvestido na propriedade,
na expansão do rebanho, melhoria da genética do rebanho por meio da compra de novilhas de reposição, 
aplicação de tecnologias como a IATF e sêmen comprovadamente superiores.

• Retorno Sobre o Investimento aproximado de até 9,4 (ganho foi 9,4 vezes maior em relação ao investimento).

Referências Bibliográ�cas: 1. Polizel et al. (2016) J. Anim. Sci. 94:807; 2. Dados in vitro da Elanco; 3. Polizel 
et al. (2016) J. Anim. Sci. 94:639. 4. Silva et al (2015); 5. Polizel et al. (2017)

Zimprova™, Elanco™ e o logo da barra diagonal são marcas da Eli Lilly and Company ou suas a�liadas. 
© 11/2017. Elanco Saúde Animal. Todos os direitos reservados. BRCTLZPV00008

CONCLUSÕES SOBRE ZIMPROVA™:

RETORNO DE INVESTIMENTO GARANTIDO PARA O PRODUTOR

ZIMPROVA™, A SOLUÇÃO BRASILEIRA DA ELANCO PARA O GADO A PASTO DO BRASIL!

ONE
Health

Animais saudáveis:
Animais saudáveis são bem tratados, têm dor,
estresse e sofrimento minimizados, resultando
em uma produção aumentada de carne, leite e ovos
com menos recursos. Isso ajuda os animais
a viverem uma vida mais longa e mais saudável. 

-----------------------------------

Poder da One

Possibilita que pessoas
do mundo todo vivam
e prosperem.

----------------------------------------

Planeta saudável:
Usar os recursos naturais 
com responsabilidade ajuda 
a sustentar uma população 
em crescimento.

-------------------------Pessoas saudáveis:-------------------------

Preservar a e�cácia de ferramentas usadas 
na medicina humana e animal.

Limitar a propagação de doenças.

Diminuir a mortalidade na pecuária
e melhorar a produtividade.

Melhorar a nutrição humana.

Garantir que as pessoas tenham escolhas 
de alimentos.

Conservar recursos.

Impulsionar economias e meios
de subsistência.

Manter os animais saudáveis diminuindo
a ansiedade, a pressão arterial e o estresse. 
Também podem melhorar as habilidades 
sociais e de desenvolvimento em crianças.

Combater doenças como obesidade
e diabetes com nutrição apropriada.
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