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Resumo: O aumento do consumo de proteína animal faz com que os consumidores estejam cada vez mais 

exigentes quanto aos aspectos qualitativos da carne. Pensando nos aspectos sensoriais da carne, a 

castração é uma alternativa, pois gera vantagens como maior docilidade e facilidade de manejo dos 

animais, melhorias na qualidade da carcaça e da carne, apresentando melhor deposição de gordura, 

marmoreio, palatabilidade e maciez. A imunocastração é uma vacina anti-GnRH desenvolvida visando à 
substituição dos métodos tradicionais de castração, para gerar menor prejuízo ao bem-estar animal e 

redução de riscos de infecções secundárias. Considerando a espécie ovina, ainda são inexistentes os 

estudos utilizando este método de esterilização, que é mais comumente utilizado em bovinos e suínos. 

 

Palavras-chave: vacina, castração, bem-estar animal. 

 

Abstract: Increased consumption of animal protein causes consumers to become more and more 

demanding about the qualitative aspects of meat. In terms of the sensorial aspects of meat, castration is an 

alternative, as it generates advantages such as greater docility and ease of handling of the animals, 

improvements in the quality of the carcass and meat, presenting better fat deposition, marbling, 

palatability and softness. Immunocastration is an anti-GnRH vaccine developed to replace traditional 
castration methods to increase animal welfare and reduce the risk of secondary infections. Considering 

the ovine species, the studies using this method of sterilization, which is most commonly used in cattle 

and pigs, are still non-existent. 
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INTRODUÇÃO 

 

  O mercado consumidor está cada vez mais exigente em relação aos produtos que consome e a 

demanda por carne ovina tem aumentado significativamente, principalmente nos grandes centros.  Com a 

falta de organização da cadeia da ovinocultura aliada ao abate muitas vezes tardio e clandestino dos 
animais levando a uma falta de padronização da carne faz com que a demanda não seja suprida e, 

consequentemente, a maior parte da carne consumida no Brasil seja importada de outros países (de Paula 

et al., 2017). 

Muitos fatores podem influenciar a qualidade da carne, dentre eles o sexo do animal, que além 

de ser um importante determinante do crescimento muscular, exerce influência sobre os aspectos 

relacionados à sua qualidade (LAWRIE, 2005). Animais inteiros apresentam algumas vantagens quando 

comparados aos castrados, pois além de terem um maior desenvolvimento corporal e produção de carne, 

possuem melhor conversão alimentar (RESTLE et al., 2000). Porém os animais inteiros possuem mais 

dificuldade na deposição de gordura da carcaça além de serem animais de mais difícil manejo, trazendo 

prejuízos para a qualidade da carne devido ao estresse, produção de cortisol e alterações do pH da carne.  
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 Visando melhorias na qualidade de carne e bem-estar animal, desenvolvem-se novas técnicas 
modernas de produção, como as biotecnologias ligadas à reprodução animal que contribuem para que o 

país aprimore cada vez mais na produção de carne ovina. Dentre estas técnicas está a vacina de 

imunocastração que representa uma alternativa imunológica à castração cirúrgica, facilitando assim o 

manejo, promovendo o bem-estar animal, com melhora da qualidade da carne, controle do 

comportamento sexual e aumento potencial de produtividade (MARTINS et al., 2017). 
  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Importância da imunocastração 

O odor da carne nos machos está relacionado com a maturidade sexual e produção de hormônios, 
que podem tornar a carne de animais não castrados inadequada ao consumo. 

O acúmulo ou associação de compostos como androsterona e escatol na gordura promove um odor que 

não é aceito pelo consumidor (AGRINESS, 22016). 

Para reduzir esse problema, uma das alternativas utilizadas é a técnica de imunocastração, 

que consiste na aplicação de uma vacina anti- GnRH injetável, feita em duas doses, com 30 dias de 

intervalo entre as doses e pelo menos 4 semanas antes do abate. Esta vacina estimula o sistema imune do 

animal para que os testículos não se desenvolvam, causando a diminuição da libido, reduzindo a 

agressividade do animal e não permitindo a maturidade sexual, responsável pelos hormônios que causam 

o cheiro forte na carne (ANDREO, 2013). 

O método tem sido uma alternativa viável na produção dos rebanhos por demonstrar melhores 

desempenhos em ganho de peso e conversão alimentar, além de ser uma técnica que beneficia o bem-

estar animal, deixando de lado procedimentos como a castração cirúrgica que é considerada dolorosa e 
estressante aos animais (Ribeiro, 2017). 

 

Influência da imunocastração nas características da carcaça 

Segundo ARO et al. (2009), a ovinocultura de corte tem exploração facilitada em nosso país, em 

razão dos aspectos ambientais, econômicos e sociais favoráveis. O mercado consumidor está se tornando 

cada vez mais exigente em relação a carne ovina, gerando uma crescente valorização e aumento na 

demanda, principalmente por de animais jovens, o que tem estimulado a intensificação dos sistemas 

produtivos, que buscam maior agilidade na terminação e comercialização das carcaças, pois o cordeiro é a 

categoria animal que fornece os maiores rendimentos de carcaça e maior eficiência de produção por sua 

alta velocidade de crescimento.  

O Brasil possui 15,5 milhões de cabeças ovinas distribuídas por todo o país, porém, concentradas 
em grande número no estado do Rio Grande do Sul e na região Nordeste. A criação ovina no Rio Grande 

do Sul é baseada em ovinos de raças de carne, laneiras e mistas, adaptadas ao clima subtropical, onde se 

obtém o produto lã e carne. Na região Nordeste a maior parte dos ovinos são de raças deslanadas, 

adaptadas ao clima tropical, que apresentam alta rusticidade na produção de carne e couro (IBGE, 

Pesquisa Pecuária Municipal, 2005). 

A imunocastração tornou-se relevante para a indústria de carne brasileira em 2010 teve a 

aprovação do Ministério da Agricultura, para uso em bovinos e suínos. Além da questão de bem-estar 

animal, esta ferramenta confere benefícios na produção de carne e aumenta o rendimento dos cortes no 

abatedouro (Heck, 2011), pois possibilita que, pela ação de vários hormônios, os animais venham a 

expressar melhor seu potencial de deposição de carne magra nas carcaças, com consequente melhoria da 

conversão alimentar (Silva et al., 2011). 

 
Imunocastração vs Castração Cirúrgica 

 A castração nada mais é, do que, a retirada por completo dos testículos, ou a interrupção dos 

meios de irrigação e sustentação dos testículos com o restante do organismo, e até mesmo o cancelamento 

da função testicular (RODRIGUES et al., 2003). São animais submetidos a um procedimento cirúrgico 

para a retirada dos testículos e são denominados como machos castrados cirurgicamente ou somente 

castrados (Silva et al., 2011). 

 Destina-se a tornar mais dóceis os animais de trabalho, impedir a reprodução e, ainda, facilitar a 

engorda pela redução da taxa metabólica basal e a exigência de energia de manutenção dos animais, 

melhorando a qualidade de terminação da carcaça dos animais destinados ao corte (ANARUMA., 2010). 
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Assim, a castração imunológica, surge como alternativa à castração cirúrgica, possibilitando a 
criação dos animais sem que haja a necessidade de retirada dos testículos, uma vez que o funcionamento 

do eixo gônadas-hipófise-hipotálamo fica bloqueado, reduzindo assim a produção das substâncias 

responsáveis pelo desenvolvimento do odor sexual (Silva et al., 2011). Além da questão de bem-estar 

animal, esta ferramenta confere benefícios na produção e aumenta o rendimento dos cortes no abatedouro 

(Heck, 2011). 

 

 

 Desempenho produtivo de animais submetidos a castração cirúrgica vs Animais 

imunocastrados 
 Nas últimas décadas, a produção animal tem intensificado a busca e adoção de novas 

tecnologias, visando incremento de produtividade, com uma visão sustentável para o sistema de criação 
(Machado, 2015). 

O método de castração mais utilizado no Brasil é o cirúrgico, porém muitas vezes é realizado de 

maneira inadequada, causando sofrimento ao animal, sem atender as condições mínimas de higiene, 

acarretando em perdas de produtividade ou até mesmo levando a óbito do animal. Devido a estas 

questões, a castração cirúrgica tem sido cada vez mais questionável do ponto de vista do bem-estar 

animal (BONNEAU & ENRIGHT, 1995). 

Dentre os fatores que afetam o desempenho animal, a condição sexual ocupa lugar de destaque 

quando se discute os sistemas produtivos brasileiros, causando impasses na comercialização entre 

produtores e frigoríficos. No caso de bovinos machos, Restle et al. 1994 apontam que estes animais não-

castrados apresentam algumas vantagens como maior desenvolvimento corporal e produção de carne, e 

melhor conversão alimentar.  

Bovinos não castrados apresentam características e qualidade diferentes na carne, sendo que 
bovinos inteiros apresentam maior dificuldade de manejo, tornando-se menos dóceis e com montas 

frequentes, influenciando negativamente na qualidade da carne, além do maior tempo para atingirem 

adequado acabamento da carcaça. É nítido a preferência das indústrias por animais castrados em função 

do melhor acabamento de carcaça e ao maior desenvolvimento relativo do quarto traseiro, em que se 

situam os cortes mais valorizados do bovino (Ribeiro, 2017). 

Em ovinos, a castração tem como objetivo obter animais mais dóceis que promovam um manejo 

mais fácil, preservação das instalações e pastagens, menos problemas de casco e sem risco de monta 

indesejada. Espera-se que ovinos castrados produzam melhor qualidade de carne, melhor deposição de 

gordura e maior marmoreio dos cortes. A castração tradicional, ainda que pouco utilizada na espécie, é 

realizada geralmente sem a aplicação anestésicos e em condições precárias de higiene, sendo considerado 

um procedimento trabalhoso, com complicações pós-operatórias, perda de peso e sofrimento animal 
(Evangelista et al., 2017). 

Em suínos, a pratica de castração cirúrgica é realizada com o intuito de evitar a presença do odor 

sexual na carne de suínos machos. Entretanto, por se tratar de um procedimento invasivo, causa estresse e 

por isso não é bem visto quando se considera o bem-estar destes animais, além de prejudicar o 

desempenho dos mesmos (Martins et al., 2013).  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sob o ponto de vista econômico e de bem-estar animal, quando comparados os métodos de 

castração cirúrgica, a imunocastração é uma técnica interessante a ser empregada na indústria da carne 

pois além de ser uma alternativa viável para a eliminação do odor sexual, além de ser uma boa estratégia 
para melhorar as características de carcaça e os atributos de qualidade da carne em animais de 

terminação. 
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