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Resumo: Atualmente, o Brasil o 4º lugar no ranking de países produtores de carne suína mundial. Esse 
amplo desenvolvimento observado na suinocultura brasileira é reflexo da utilização de tecnologias que 
resulta na produção de carcaças e carne com qualidade que atendam às exigências do mercado 
consumidor.  O odor sexual presente no toucinho de suínos machos inteiros é responsável pelo 
descrédito a esta espécie de alimento. A imunocastração apresenta-se como alternativa à castração 
cirúrgica, pois, atua inibindo o desenvolvimento testicular e a produção de hormônios sexuais, 
responsáveis pelo odor desagradável do macho inteiro. Com a imunocastração os animais obtêm um 
bom desenvolvimento, crescimento, garantindo carcaça de alto nível para a indústria que resulta em 
cortes de qualidade, além de proporcionar o bem-estar animal. 
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EFFECTS OF IMMUNOCASTRATION ON SWINE MEAT QUALITY

Abstract: Currently, Brazil is the 4th place in the ranking of world pork producing countries. This broad 
development observed in Brazilian pig farming reflects the use of technologies that result in the 
production of quality carcasses and meat that meet the demands of the consumer market. The sexual odor 
present in the fat of whole male pigs is responsible for the discredit to this species of food. 
Immunocastration is an alternative to surgical castration, as it acts by inhibiting testicular development 
and the production of sex hormones, which are responsible for the unpleasant odor of the entire male. 
With immunocastration the animals get a good development, growth, ensuring high level carcass for the 
industry that results in quality cuts, as well as providing animal welfare.
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INTRODUÇÃO

Atualmente, o Brasil é o quarto maior produtor mundial de carne suína. Segundo dados do 
USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos).

A produção brasileira de carne suína cresceu de forma consistente na última década, passando de 
menos de 3 milhões de toneladas, em 2009, para aproximadamente 3,8 milhões de toneladas, em 2017 
(FERREIRA, 2019). A carne suína vem conquistando seu espaço no mercado e na preferência dos 
consumidores em virtude das melhorias em seus aspectos qualitativos, como aroma e sabor. Esse 
crescimento, deve-se ao aprimorando da suinocultura, que cada vez mais tem investido no processo 
produtivo, com pesquisas em melhoramento genético, manejo e sanidade, além de priorizar o 
desempenho de seus animais com maior conversão alimentar e carcaças de qualidade com menos 
gordura, entre outros parâmetros desejados. Concomitantemente ao uso de tecnologias disponíveis, o 
bem-estar animal proporciona maior ganho na produtividade e retorno econômico.  

A suinocultura em sua produção, leva ao consumidor machos castrados e fêmeas, os quais 
mostram bons índices de conversão alimentar, porém, sem o odor sexual desagradável causados pelos 
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hormônios androsterona e escatol, presente no tecido gorduroso de machos inteiros (OURO FINO, 2016). 
Com o intuito de eliminar esse odor característico, a castração cirúrgica é um método muito utilizado em 
suínos machos quando ainda leitões. Contudo, essa prática é muito invasiva e foge aos preceitos atuais de 
bem-estar animal. 

Neste sentido, a imunocastração é uma alternativa disponível no mercado que visa diminuir as 
concentrações de androstenona, evitar o odor sexual caracterírstico e ainda aproveitar os efeitos dos 
anabolizantes naturais produzidos nos testículos dos machos inteiros ao longo da sua vida produtiva 
(TONIETTI, 2008). Sendo assim, o objetivo desta revisão foi de analisar o efeito da imunocastração na 
qualidade da carne suína. 

DESENVOLVIMENTO

Odor sexual de suíno macho inteiro
O odor desagradável de machos inteiros é sentido em altas temperaturas, principalmente ao 

cozimento da carne e pode sua intensidade variar de animal para animal. 
Os suínos machos destinados ao abate são castrados, para evitar a presença do odor sexual do 

macho suíno. A androstenona é um hormônio esteroide produzido nos testículos dos animais sexualmente 
maduros, que circula na corrente sanguínea e se acumula nas glândulas salivares e tecido adiposo. Já o 
escatol, derivado de um aminoácido, é produzido no intestino e absorvido pela corrente sanguínea. Uma 
parte é eliminada na urina. A outra, também é acumulada no tecido adiposo (BRAGA, 2013). Nem todos 
os porcos machos inteiros apresentam excesso desses hormônios. 

Castração cirúrgica
A castração cirúrgica é a intervenção cirúrgica mais comum feita pelo homem nos animais, que 

visa a retirada dos testículos para cessar a produção de hormônios sexuais, com fins de produção de 
carne, bloqueio da reprodução, entre outros. Esse procedimento torna o suíno mais dócil e ocasiona 
profundas alterações no seu metabolismo, levando-o a reterem menos nitrogênio e acumular gordura na 
carcaça (TONIETTI, 2008).

Há possíveis complicações que a castração cirúrgica pode gerar como infecções, miíases, 
edemas intensos, hemorragias, abscessos, mutilação por parte dos suínos, entre outras lesões que podem 
atrasar o processo de desenvolvimento e terminação dos animais levando a prejuízos na criação 
(ANDREO, 2013).   

Imunocastração
Efeitos semelhantes à castração cirúrgica tornam-se possíveis através da imunocastração, método 

que prioriza o bem-estar animal, além de possibilitar ganhos de qualidade de carne e rendimento de 
carcaça (ANDREO, 2013).

A imunocastração se dá através da aplicação de uma vacina que contém uma forma modificada 
de GnRH (Hormônio liberador da gonadotrofina) sendo análogo sintético incompleto em veículo aquoso 
conjugado a uma proteína carreadora inerte que atua no sistema imunológico estimulando-o a produzir 
anticorpos naturais contra seu próprio fator de liberação de gonadotrofinas, inibindo o crescimento dos 
testículos e a síntese de esteroides (JAROS et al., 2005).

O GnRH é um pequeno peptídeo (decapeptídeo) originado no hipotálamo, que chega à hipófise 
anterior através da corrente sanguínea, onde se liga ao seu receptor específico para induzir a secreção de 
LH e FSH (hormônio folículo estimulante), que agem sobre as gônadas para estimular o crescimento dos 
testículos e a produção de esteroides (JAROS et al., 2005). 
Desta forma, a vacina age no hipotálamo, glândula localizada no cérebro do animal, atuando na supressão 
da liberação do hormônio GnRH que desencadeia a atividade testicular, paralisando a produção de 
androstenona, a metabolização do escatol e o comportamento de macho inteiro. Por se tratar de uma 
vacina, a imunocastração não deixa resíduos na carne, então a carência para o abate é zero (Suinocultura 
industrial, 2018). A técnica exige duas aplicações, sendo a segunda há, no mínimo, 21 a 28 dias antes do 
abate. O processo é bem dinâmico: um aplicador bem treinado é capaz de vacinar em torno de 300 suínos 
por hora.

No Brasil foi autorizado o abate de suínos imunocastrados por meio de vacina dentro das 
condições e critérios constantes na Informação Diversa N° 061/2007/DICS/CGI/DIPOA de 23 de abril de 
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2007 – Brasília/DF, informando os procedimentos necessários a serem adotados pelo Serviço de Inspeção 
Federal – SIF junto aos matadouros de suínos, quando do abate de animais que foram submetidos ao 
mencionado tratamento (BRASIL, 2007). 

Qualidade da carne de suínos imunocastrados  
A carne de machos inteiros possui menor quantidade de tecido adiposo intramuscular, o que 

torna a carne mais atraente. Contudo o menor teor de lipídio intramuscular pode fazer com que a carne 
seja menos macia que a dos castrados (BONNEAU, 2000). 

Os machos inteiros têm menor teor de gordura que fêmeas e castrados. Entretanto, necessitam de 
menos alimento para o crescimento devido a melhor conversão alimentar, e às vezes, crescem mais rápido 
que os castrados (ANDERSSON et al., 1997). 

Quando comparado aos castrados e fêmeas, os machos inteiros são considerados mais agressivos 
e por esse motivo, estariam mais susceptíveis a problemas que provocam desvios na qualidade da carne, 
devidos ao estresse (TONIETTI, 2008).

Menor custo de produção, carcaças mais magras, maior absorção de nitrogênio, redução da 
excreção de poluentes no esterco, redução do sofrimento dos animais, entre outros aspectos de qualidade 
de carne, são postas como vantagens em relação a imunocartração (TONIETTI, 2008).  Sendo desejados 
por produtores e consumidores, que buscam ganhos econômicos, carne de qualidade e prezam pelo bem-
estar animal.

McCauley et al. (2003) concluíram em seus estudos que o efeito combinado da somatotrofina e 
do inibidor da Gonadotrofina administrados sob a forma de vacinas em suínos machos inteiros foi eficaz 
na redução da espessura do toucinho costo lombar e do odor sexual, respectivamente. 

Já Oliver (2003) reportou que os suínos imunocastrados tiveram um incremento de 35% no 
consumo de ração após a segunda imunização. Esse fato favorece o crescimento dos animais, a deposição 
proteica e tem potencial de melhorar a deposição de mármore.

D’souza (2000) reportaram que os animais imunocastrados obtiveram maiores pontuações na 
avaliação subjetiva do conteúdo de gordura intramuscular do que os castrados cirurgicamente. 

Em trabalho realizado anteriormente D’souza et al. (1999) mostraram que os resultados 
sensoriais envolvendo sabor, aroma, maciez e aceitação geral da bisteca suína dos animais 
imunocastrados foram melhores dos animais inteiros e não diferiram dos castrados cirurgicamente. Estes 
resultados sugerem que a imunocastração foi eficaz em prevenir o odor sexual e melhorar o mármore, 
além de apresentar palatabilidade similar aos animais castrados cirurgicamente.

Estudando o efeito da imunocastração e castração cirúrgica em suínos, Pauly et al. (2009) 
relataram maior rendimento de carne para os animais imunocastrados quando comparados aos animais 
castrados cirurgicamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A imunocastração apresenta-se como alternativa a ser explorada pela suinocultura de forma 
positiva devido a sua capacidade de diminuir a biossíntese dos hormônios esteróides produzidos nos 
testículos que ocasionam o odor sexual característico nos machos inteiros, ganhos no rendimento de 
carcaça, melhorar a qualidade da carne, além de proporcionar bem-estar animal e aprovação dos 
consumidores. 

LITERATURA CITADA
ANDERSSON, K.; SCHAUB, A.; LUNDSTROM, K.; THOMKE, S.; HANSSON, I. The effect of 
feeding system, lysine level and gilt contact on performance, skatole levels and economy of entire male 
pigs. Livestock Production Science, Champaign, v. 51, p.131-140, 1997.
ANDREO, N. Influência da Imunocastração nas Características de Carcaça e na Qualidade da Carne de 
Bovinos e Suínos. Universidade Estadual de Londrina. 2013.
BRAGAS, C.G.N. Determinação de offflavours em carne e gordura suína por GC x GC combinada a 
SPME. Instituto de Química (IQ). UINCAMP. 2013.



4      XII Mostra Científica FAMEZ &
I Mostra Regional de Ciências Agrárias

Campo Grande, MS, 2019

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Informação Diversa nº 061, de 23 de abril 
de 2007. Autorização para Abate de Suínos Imunocastrados. Brasília, 2007.
BONNEAU, M.; SQUIRES, E.J. O Uso De Machos Inteiros Na Produção De Suínos. 1ª Conferência 
Internacional Virtual sobre Qualidade de Carne Suína. Concórdia, SC. 2000
D’SOUZA, D.N.; et al. (1999). Influence of genotype and sex on pork eating quality: a consumer taste 
panel assessment. In P. D. Cranwell (Ed.), Manipulating pig production VII (pp. 177). Werribee: 
Australasian Pig Science Association. 
D’SOUZA, D. N.; HENNESSY, D. P.; DANBY, M.; et al. (2000). The effect of Improvac on pork 
quality. Journal of Animal Science, 78(Suppl. 1), 158.
FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAO Brazil representative presents 
scenario of food demand. Disponível em: http://www.fao.org
Imunocastração de suínos garante carcaça de alto nível para indústria. Suinocultura industrial. 2018. 
Disponível em: <suinoculturaindustrial.com.br> 
FERREIRA, M.D.P.; FILHO, J.E.R.V. Ipea. Inserção No Mercado Internacional e a Produção De Carnes 
No Brasil. 2019. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9285/1/TD_2479.PDF> 
Acesso em: 09/10/2019.
JAROS, P.; et al. Effect of active immunization against GnRH on androstenone concentration, growth 
performance and carcass quality in intact male pigs. Livestock Production Science, v. 92, p. 31-38, 2005.
MCCAULEY, I.; WATT, M.; SUSTER, D.; et al. A GnRF vaccine (Improvac®) and porcine 
somatotropin (Reporcin ®) have synergistic effects upon growth performance in both boars and gilts. 
Australian Journal of Agricultural Research, Collingwood, v. 54, n. 1, p. 11-20, 2003.
OLIVER, W.T.; MCCAULEY, I.; HARRELL, R.J.; et al. A gonadotropin-releasing factor vaccine 
(Improvac) and porcine somatotropin have synergistic and additive effects on growth performance in 
group-housed boars and gilts. Journal of Animal Science, Champaign, v. 81, n. 8, p. 1959-1966, 2003.
Ouro Fino. Imunocastração versus castração cirúrgica em suinocultura. 2016. Disponível em: 
<https://www.ourofinosaudeanimal.com/ourofinoemcampo/categoria/artigos/imunocastracao-versus-
castracao-cirurgica-em-suino/> Acesso em: 10/10/2019.
PAULY, C.; et al. Growth performance, carcass characteristics and meat quality of grouppenned 
surgically castrated, immunocastrated (Improvac®) and entire male pigs and individually penned entire 
male pigs. Animal, v. 3, n. 7, p. 1057-1066, 2009.
TONIETTI, A.P. Avaliação Do Desemprenho Zootécnico, Qualidade Da Carcaça E Carne Em Suíno 
Macho Inteiro Imunocastrado. Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz”. 2008.
ZEN, S.; Ortelan, C.B.; Iguma, M.D. Equipe Suínos/Cepea. Suinocultura Brasileira Avança No Cenário 
Mundial. CEPEA USP|ESALQ. Ano 1, edição 1, 4° trimestre de 2014. Disponível em: 
<https://www.cepea.esalq.usp.br> Acesso em: 08/09/2019.


