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Parte I: RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM 

MEDICINA VETERINÁRIA 

1. INTRODUÇÃO 

Este relatório é referente as atividades desenvolvidas durante o 

período de estágio curricular supervisionado no curso de Medicina Veterinária, 

desenvolvido pelo acadêmico Eliseu Donizetti Genito Garcia Filho, discente das 

Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO), situada no município de Ourinhos do 

Estado de São Paulo, rodovia BR 153 – KM 338,2, bairro Água do Cateto, 

conforme a orientação do Prof° Me. Edson Suzuki.  

Esse período de estágio se deu em duas etapas, a primeira sendo 

realizada entre os dias 03 de agosto à 30 de setembro do ano de 2015, 

totalizando 320 horas trabalhadas, já que foram 8 semanas de 40 horas, na 

empresa Abatedouro Beira Rio LTDA e Bafari Carnes, situada na Rua 

Euphosino Martins, na Vila Divinéia, no município de Santa Cruz do Rio Pardo, 

estado de São Paulo, sob a orientação do Médico Veterinário Dr. Matheus Millo 

Hoppe. 

A segunda etapa foi desenvolvida entre os dias 01 de outubro à 30 de 

novembro do ano de 2015, totalizando 320 horas trabalhadas, já que foram 8 

semanas de 40 horas, na área de reprodução bovina , assistência e 

administração de propriedades rurais na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, 

Estado de São Paulo, sob orientação do Médico Veterinário Dr. Marcelo 

Figueira Pegorer. 

 

2. ABATEDOURO BEIRA RIO LTDA E BAFARI CARNES 

2.1 DESCRIÇÃO E HISTÓRICO DA EMPRESA 

A empresa Abatedouro Beira Rio LTDA, é registrada no serviço de 

Inspeção Estadual de São Paulo (SISP) sob o número 0098, possui uma área 

total de 6.272,17 m2 , adequada à capacidade de abate autorizada, que é de 

100 bovinos e 100 suínos por dia. Desde 25 de fevereiro de 1992, foi fundada e 

vem sendo administrada pela família Pegorer, atuando no mercado de carne 
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produzindo cortes desossados embalados a vácuo e carnes resfriadas com 

osso de bovinos e suínos para o Estado de São Paulo. Fica a 346 km da 

capital, com acesso às rodovias SP-255 (Ipaussu-Bauru), SP-270 (Raposo 

Tavares), SP-280 (Castelo Branco) e SP-327 (Orlando Quagliato). 

 

2.1.1 ARÉA EXTERNA 

O Abatedouro Beira Rio situa-se na periferia da cidade, a qual cresceu 

com o tempo e ocupou o entorno da empresa. Sua localização é próxima a um 

trevo de entrada na cidade, facilitando a chegada de matéria prima e o 

escoamento de produção. 

As vias de trânsito e as áreas ocupadas pela empresa possuem 

superfície pavimentada, apta para o tráfego de veículos. As áreas de acúmulo 

de materiais desativados e sucatas tem acesso permitido somente aos 

funcionários da manutenção e diretoria; os lixos industriais – caixas de papelão 

e plásticos – são encaminhados diariamente para reciclagem.  

Todas as janelas da indústria possuem telas mosqueteiras para evitar 

entrada de insetos, porém fornecendo ventilação; são facilmente removíveis 

para otimizar o tempo de limpeza e substituição quando necessário. Os dois 

bloqueios sanitários são as únicas entradas para o setor industrial e tem cortina 

de plástico para evitar a entrada de insetos. Possuem lavador de botas com 

acionamento por pedal, pia com válvula com acionamento pelo joelho, 

sabonete bactericida, álcool gel, papel toalha e lixo com acionamento por 

pedal. Não é permitido o uso de toalhas de pano. 

Todos os setores possuem banheiros adequados, localizados de 

acordo com as normas, garantindo a eliminação higiênica das águas residuais 

e evitando fluxo inadequado de pessoas. Os banheiros devem estar sempre 

limpos, com papel higiênico, papel toalha e sabonete bactericida sempre 

disponível para os funcionários. Os vestiários – masculino e feminino – são 

separados das áreas de produção e possuem armários individuais exclusivos 

para troca de roupa dos funcionários, não sendo permitido o armazenamento 

de alimentos. A empresa não se responsabiliza por objetos sumidos dos 

armários. O refeitório serve para o intervalo da manha e da tarde, de 20 

minutos, sendo fornecido suco, café, leite e lanche para os funcionários. 
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A estrutura e instalações da empresa seguem a legislação vigente, 

com aprovação da CETESB e do órgão fiscalizador, a Secretaria de Agricultura 

e Abastecimento do estado de São Paulo. 

Os materiais e produtos utilizados na produção são separados por 

setor, escoamento fácil para o setor ao qual é destinado, sendo assim: 

embalagens primárias e secundárias são enviadas por óculo; produtos e 

materiais de limpeza são guardados em local próprio, longe da área de 

produção; uniformes e materiais de trabalho são guardados em local de acesso 

restrito. 

A sala de reuniões fica contígua à sala dos vendedores. Nesse local 

são realizadas as reuniões mensais com todos os funcionários e conta com 

cadeiras para todos os funcionários e projetor de slides. A parte administrativa 

possui sala de recepção, sala de administração, duas salas dos diretores e 

banheiros. Há uma sala privativa do SISP (figura 1), com acesso restrito aos 

fiscais e ao médico veterinário responsável técnico. 

                                  Figura 1 – Fotografia vista parcial da sala privativa do SISP. 

 
                                                    Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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A caldeira deve estar sempre organizada, em boas condições de uso e 

com manutenção em dia. O vapor utilizado nas áreas de produção é feito de 

forma indireta, por tubulações, evitando a contaminação por resíduos e 

produtos químicos. É proibida a entrada de animais em qualquer setor da 

empresa, inclusive no pátio industrial. 

Os currais possuem área suficiente para abrigar todos os animais 

destinados ao abate. Não há canos pontiagudos que possam ferir os animais. 

Estes currais possuem desnível de 2% para facilitar o escoamento de 

sujidades. A parte exclusiva de bovinos possui bebedouros em calha e cerca 

de tubos de metal (figura 2). A parte exclusiva dos suínos possui bebedouros 

do tipo “nipple”, paredes para divisão dos lotes e cobertura em alvenaria. São 

totalmente higienizados com água clorada e desinfetante imediatamente após a 

saída dos animais. A mangueira utilizada para higienização também é utilizada 

para limpar animais muito sujos, assim como refresca-los em dias quentes.  

Figura 2 – Fotografia com vista parcial dos currais de chegada para bovinos.  

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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Figura 3 – Fotografia com vista parcial do desembarcadouro para bovinos. 

 

                                       Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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Figura 4 – Fotografia com vista parcial do desembarcadouro de suínos. 

 

                                      Fonte: Arquivo pessoal, 2015.  

 

A rampa de acesso possui piso antiderrapante, declividade acentuada 

e afunilamento no terço final – seringa – permitindo a passagem de um só 

animal por vez. É fechada com paredes de 2m de altura e possui água clorada 

sob pressão, contribuindo para o bem estar dos animais, além de melhorar a 

qualidade da carne (figuras 3 e 4). 

2.1.2 ÁREA INTERNA 

Todas as estruturas e instalações seguem a legislação vigente, com 

autorização da CETESB e órgão fiscalizador, e a Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento do estado de São Paulo.  

O box de atordoamento de bovinos é dotado de fundo falso e duas 

comportas, uma de entrada e outra de saída (pós-insensibilizado). A segunda 
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comporta, o cadafalso, é aberta após o animal ser insensibilizado, fazendo com 

que ele deslize por grades de ferro, evitando queda brusca. O box de 

atordoamento de suínos é composto por um cercado que imobiliza o animal. 

Após a insensibilização o animal é içado por guincho e levado à trilhagem, local 

da área de vômito, que possui ponto para lavagem da região perianal do 

animal. 

Em todos os setores da linha de abate, cada funcionário tem uma pia 

com água morna e sabonete bactericida para higienização das mãos; 2 facas 

de cores distintas, uma branca e uma amarela, para ser fácil a verificação das 

trocas, que devem ocorrer a cada carcaça para evitar contaminação cruzada; e 

um esterilizador com água a 82 °C, onde a faca que não está sendo utilizada 

deve repousar até a próxima carcaça (figura 5).  

Figura 5 – Fotografia parcial de um dos setores com uma pia e um esterilizador. 

 

                                                  Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

 

A calha de sangria possui cantos arredondados e comprimento 

adequado à capacidade de abate para que o animal ali permaneça por no 

mínimo 3 minutos. Durante esse período nenhum procedimento pode ser 

realizado no animal. A trilhagem de toda área de produção tem altura 
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adequada para que as carcaças mantenham distância adequada do chão. Há 

plataformas para as operações aéreas, rolete para tração mecânica do couro 

após a esfola manual, suporte de lavagem de cabeça, esterilizador para o 

“saca-rolha”, calha de descarte, mesa de inspeção, chutes e utensílios diversos 

suficientes para a capacidade de abate, servindo a todos os funcionários. 

A parte de bucharia e triparia é separada da área de produção, sem 

comunicação interna entre os ambientes, somente com óculo para descarte de 

trato gastrointestinal e produtos rejeitados pela inspeção. Não há graxaria na 

empresa. Todos os produtos enviados para graxaria são recolhidos no dia pra 

uma empresa terceirizada. 

A sala de manipulação de cabeças é exclusiva para este fim, com 

chute e óculo para passagem das cabeças. Possui suporte para retirada da 

musculatura facial, desarticulador de mandíbula.  

Há seis câmaras frias na empresa, de acordo com a capacidade de 

produção. Três são de abate, uma de desossa, uma de miúdos e uma de 

produto final embalado. Todas possuem termômetro para controle instantâneo 

da temperatura. A iluminação interna é feita por janelas, aproveitando a luz 

natural, e lâmpadas brancas, com protetor de acrílico para evitar disseminação 

de cacos caso haja explosão de alguma. As tubulações segue o padrão de 

cores estabelecido pela ABNT para água, gás e vapor. Todos os equipamentos 

e utensílios e contato com os produtos são de inox ou aço inoxidável, 

facilitando a higienização.  

Há placas de Procedimentos Operacionais Padrão distribuídas 

cuidadosamente por todo o estabelecimento, facilitando a consulta dos 

funcionários e consequentemente a monitoração e correção de eventuais 

problemas. 

 

2.2 OBJETIVO DO ESTÁGIO 

O objetivo geral do estágio supervisionado no Abatedouro, foi 

acompanhar a rotina do Médico Veterinário responsável pelo Serviço de 

Inspeção Estadual, e colocar em prática conhecimentos rotineiramente 

encontrados que foram adquiridos em sala de aula sobre a inspeção “ante-

mortem” e “post-mortem” na indústria de proteína animal. Acompanhando 
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assim; a recepção dos animais; as linhas de inspeção; a verificação 

documental; avaliação de autocontrole e higiene sanitárias; obter 

conhecimentos na área de miúdos, triparia e bucharia; e obter conhecimentos 

na área de desossa, embalagem e embarque dos produtos. 

2.3 ROTINA DO ESTÁGIO 

De manhã o abate era de bovinos e a tarde de suínos. Portanto a rotina 

desse estágio dava início às 06:00 horas da manhã quando eram abatidos os 

bovinos, que se estendia até às 9:30 ou 10:00 horas de todos os dias, 

dependendo da quantidade de cabeças a serem abatidas. E posteriormente no 

período da tarde, no abate de suínos, dando início às 13:00 horas indo ate às 

16:30 ou 17:00 horas dependendo também da quantidade à serem abatidas. 

2.4 ABATE DE BOVINOS 

2.4.1 INSPEÇÃO “ANTE-MORTEM”   

A primeira atividade desenvolvida quando chegávamos no abatedouro, 

era deslocar até o curral e realizar a inspeção “ante-mortem” (figuras 6 e 7), 

fazendo assim um exame visual bem detalhado e acurado nos bovinos, 

procurando algum machucado ou enfermo, contendo alterações que levam à 

indícios de doenças de caráter zoonótico ou infectocontagiosa. 

Figura 6 – Fotografia com vista parcial dos bovinos na inspeção ante-mortem.  

 

           Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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         Figura 7 – Fotografia com vista parcial de novilhas na inspeção ante-mortem.  

 

         Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

Os animais que fossem observados debilitados, provenientes de 

fraturas ou com machucados graves eram conduzidos cuidadosamente até ao 

box de insensibilização para serem abatidos primeiros. Já os animais que 

apresentavam sinais clínicos de alguma doença infecto contagiosa ou 

zoonótica eram separados de outros lotes, e conduzidos até o curral de 

observação. 

2.4.2 CONDUÇÃO DOS ANIMAIS À SALA DE ABATE/ ACESSO AO BOX DE 

INSENSIBILIZAÇÃO 

A condução dos animais é feita com o mínimo de excitação possível, 

com funcionário treinado conduzindo-os sem excessos de vocalizações, sem 

agressões e choque elétrico somente quando o animal se recusa a caminhar. A 

descarga elétrica tem no máximo 60W, deve só encostar rapidamente no 

animal, não excedendo de 2 segundos e não pode ser aplicado em mucosas 

(nariz, olhos, vulva, ânus), apenas nos membros. O banho de aspersão é feito 

nos animais no corredor antes da seringa, com água clorada com pressão de 3 

atm (figura 8). Na seringa é feita a limpeza dos membros dos animais por meio 

de aspersores dispostos lateralmente nas paredes, com água clorada também.  
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Figura 8 – Fotografia vista parcial do banho de aspersão nos animais, piso 

antiderrapante. 

 

 Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

 

Do local do banho de aspersão até o box de insensibilização não há 

cercas, e sim paredes ( figura 9), pois impede a visão do entorno pelos 

animais, sendo assim uma técnica que comprovadamente evita o stress, e 

evita no final um produto de má qualidade. Da rampa até o box de 

insensibilização o piso é antiderrapante (figura 8), solução que evita stress 

também . 

O objetivo dessa etapa é evitar a má acomodação dos animais, maus 

tratos ou outros sofrimentos de qualquer espécie. Proporcionar o mínimo de 

stress possível aos animais. Evitar levar contaminação à sala de abate. Esses 

objetivos tornam-se um objetivo único geral, que é garantir a qualidade do 

produto. 
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Figura 9 – Fotografia com vista parcial dos animais sendo conduzidos até o box 

de insensibilização. 

 

                                      Fonte: Arquivo pessoal, 2015.  

 

2.4.3 INSENSIBILIZAÇÃO 

Ao chegar ao box de insensibilização, o animal é contido por meio de 

estrutura de contenção de metal e porta, tipo guilhotina, admitindo somente um 

animal por vez. Aí o animal só deve entrar se o procedimento puder ser feito 

imediatamente. O animal se acalmando e a cabeça parando de se movimentar, 

o disparo deve ser feito, na posição médio-frontal da cabeça (figura 10). A 

pistola deve ser posicionado o mais perpendicular possível em relação ao 

crânio do animal, sem forçar ou bater, deixando um espaço de 10-15mm entre 

a pistola e o crânio. Após a queda do animal, deve-se abrir a porta do alçapão 

e deixa-lo deslizar até a área de vômito. A pressão da pistola pneumática deve 

estar entre 175 a 190 libras. Ela deve ser acionada no ponto onde se cruzam 

duas linhas imaginárias entre os olhos e os processos cornuais. 
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O objetivo desta etapa é evitar lesões por má acomodação no box, 

evitar morte instantânea para facilitar a sangria, cumprimento das normas de 

Abate Humanitário e evitar que escapem animais no box. 

Figura 10 – Fotografia com vista parcial de um animal no box de 

insensibilização pronto para receber o disparo. 

 

                                         Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

 

2.4.4 LAVAGEM DO RETO E IÇAMENTO 

Assim que o animal deslizar na área de vômito, amarra-se o membro 

posterior esquerdo com o pialo conectando ao guincho. Tracionar no máximo 

50cm do piso, e com água corrente sem pressão, proceder a lavagem da 

região perianal, removendo toda e qualquer tipo de sujidades. Içar até o trilho e 

direcione-o para a calha de sangria. Tudo feito com rapidez, pois não pode 

ultrapassar o tempo de 1 minuto entre a insensibilização e sangria. Após o 

animal ser posicionado sob a calha de sangria, lavar a área de vômito com 

água sem pressão, removendo vômito, fezes e demais sujidades que ficarem 

no piso. 
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O objetivo desta etapa é evitar contaminação da carcaça durante a 

esfola e correto posicionamento do animal na linha de produção. 

 

2.4.5 SANGRIA 

Deve ser feita no máximo 1 minuto após a insensibilização do animal, 

para melhor vazão do sangue. O animal deve sangrar por no mínimo 3 minutos 

e só após esse período as demais operações podem ser realizadas nele. 

Riscar a pele da barbela com faca amarela no sentido posterior-anterior, lavar 

as mãos, pôr faca amarela no esterilizador e pegar faca branca para a secção 

dos grandes vasos (artéria aorta e veia cava anterior) à altura da entrada do 

peito, lavar as mãos e trocar a faca novamente para a próxima operação.  

O objetivo desta etapa é aproveitar a ação do coração para obter uma 

sangria o mais completa possível, evitar contaminação por pelos e pele. 

 

2.4.6 CORTE DOS CHIFRES  

Após o fim da sangria, serrar os chifres na base dos processos 

cornuais. Colocar chifres serrados em caixa vermelha. A cada operação, lavar 

as mãos e esterilizar a faca. Caso encontrar resíduos de encéfalo dispersos 

pela insensibilização, remover com espátula própria e colocar em bandeja. 

Retirar a vassoura da cauda e por em caixa específica.  

O objetivo desta etapa é evitar contaminação cruzada entre animais, 

garantir a remoção de material de risco específico (encéfalo) e facilitar a 

retirada da cabeça posteriormente. 

2.4.7 ESFOLA DA CABEÇA 

Cortar as orelhas com faca amarela. Lavar a faca, por no esterilizador, 

lavar as mãos e trocar de faca. Iniciar a esfola da cabeça a partir da incisão das 

orelhas até a região frontal com faca branca. Impedir contato musculatura-

couro. Lavar, por no esterilizador, lavar as mãos e trocar de faca. Retirar 

focinho e lábio inferior com faca amarela, numa só etapa, e colocar em caixas 

específicas. Lavar, por no esterilizador, lavar as mãos e trocar de faca. Ao 

retirar as orelhas, atenção para retirar também o nervo auditivo.  
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O objetivo desta etapa é a prevenção de contaminação cruzada entre 

animais e pelo contato musculatura-couro. 

 

 

2.4.8 RETIRADA DOS MEMBROS ANTERIORES (MOCOTÓ) 

Retira-se os membros anteriores (figura 11), cortando com a faca 

amarela na articulação do carpo e colocar em caixa específica. Lavar faca, por 

no esterilizador e lavar as mãos, sendo assim esta etapa tem o objetivo de 

manipular os mocotós e prepara-los para esfola. 

Figura 11 – Fotografia com vista parcial de carcaças após a sangria seguida de 

retirada dos mocotós. 

 

                                              Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

 

2.4.9 RETIRADA DA GLÂNDULA MAMÁRIA 
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Riscar a pele com faca amarela, circundando toda a glândula. Lavar a 

faca posteriormente, por no esterilizador, lavar as mãos e trocar de faca. 

Retirar toda a glândula com faca branca, sem seccionar os mamilos qualquer 

outra incisão no canal ou seio galactóforo. Lavar a faca, por no esterilizador, 

lavar as mãos e trocar de faca. Tendo esta etapa como objetivo de evitar o 

contato de possíveis microrganismos patogênicos presentes na glândula 

mamária com a musculatura. 

 

2.4.10 ESFOLA DO TRASEIRO DIREITO 

Riscar com faca amarela do terço médio-distal do abdômen, no sentido 

da linha alba, até a região perianal do primeiro traseiro, circundando o 

vergalho, e desse ponto até o casco. Lavar a faca, por no esterilizador, lavar as 

mãos e trocar de faca. Com a faca branca, desprender a pele da musculatura 

expondo todo o traseiro direito e parte do abdômen, cuidando para não deixar a 

pele encostar na musculatura. Deixando o membro preso à pele de modo que 

não entre em contato com a musculatura e plataformas. Suspender o traseiro já 

esfolado pelo garrão, conectando a carretilha transpassada ao guincho. Liberar 

a carcaça para o próximo traspasse somente se o funcionário seguinte já o 

tiver feito também. Lavar a faca, por no esterilizador, lavar as mãos e trocar de 

faca. Sendo assim esta etapa tem o objetivo de evitar contaminação da 

musculatura por pele, pelos e fezes e contaminação cruzada. 

2.4.11 ESFOLA DO TRASEIRO ESQUERDO E CAUDA 

Retirar a corrente (pialo) do traseiro esquerdo. Riscar a região perianal 

perianal e a região dorsal da cauda com faca amarela. Riscar a pele do traseiro 

da região perianal até o garrão, e deste ponto até o casco. Lavar a faca, por no 

esterilizador, lavar as mãos e trocar de faca. Com faca branca, retirar o tendão 

e por em caixa branca. Desprender a pele da musculatura com faca branca, 

expondo todo o traseiro esquerdo e parte do abdômen, sempre com cuidado 

para não haver contato pele-musculatura. Desprender a pele da musculatura 

da cauda até a metade. Fazer a desarticulação tarso-metatarsiana deixando a 

pata em local específico. Com cuidado evitando movimento bruscos para não 

furar o couro ou os músculos e esfolar cuidadosamente a região perianal. Lavar 
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a faca, por no esterilizador, lavar as mãos e trocar de faca. O objetivo desta 

etapa é a não contaminação cruzada entre animais, evitando contaminação por 

fezes e pele. 

2.4.12 OCLUSÃO DO RETO  

Com a faca amarela, riscar a pele da região perianal, contornando todo 

o ânus. Lavar a faca, por no esterilizador, lavar as mãos e trocar de facas. 

Fazer a esfola da região com faca branca, com muito cuidado. Vestir o saco 

plástico na mão, de modo que sua parte externa não entre em contato com o 

reto. Envolva o reto com o saco plástico, tracionando-o para fora e separando-o 

da cabeça com faca branca. Amarrar a extremidade do saco sobre si mesmo, 

prendendo-o. Lavar a faca, por no esterilizador, lavar as mãos e trocar de faca. 

Ao final desta etapa tendo como objetivo de evitar contaminação por fezes e 

pele, evitar extravasamento de fezes para a carcaça e evitar contaminação 

cruzada.  

2.4.13 ESFOLA DO DIANTEIRO 

Com faca amarela, riscar a região do matambre, da parte distal do 

esterno até a ponta do peito. Riscar daí até cada pata dianteira. Lavar a faca, 

por no esterilizador, lavar as mãos e trocar de faca. Desprender a pele da 

musculatura com faca branca, com cuidado e sem movimentos bruscos para a 

pele não tocar na musculatura e não furar o couro. Sendo assim como objetivo, 

a não contaminação cruzada entre animais, e evitar contaminação por fezes e 

pele. 

2.4.14 ROLETE 

Amarrar a pele da cauda, da região do membro posterior esquerdo ao 

direito, à corrente. Por controle eletrônico, tracione a corrente, arrancando todo 

o couro. Retirado todo o couro, direcionar para o chute específico, que leva à 

seção de couro. O objetivo desta etapa e evitar a contaminação cruzada entre 

os animais, evitar contaminação por fezes e pele, preparar carcaça para sair da 

área suja entra na área limpa.  

2.4.15 SERRAGEM DO PEITO 
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Com faca branca, é feito um corte na gordura do peito, no sentido do 

osso esterno. Com a serra, proceder à serragem do osso. Lavar a faca, por no 

esterilizador, lavar as mãos e trocar de faca. Evitando a contaminação por 

conteúdo gastrointestinal e evitar contaminação cruzada. 

2.4.16 DESARTICULAÇÃO DA CABEÇA 

Desarticular com faca na articulação atlanto-occipital. Numerar com 

lápis, de acordo com a sequência de abate, no côndilo do occipital e no atlas, 

fazendo numeração igual nos dois ossos. Lavar a faca, por no esterilizador, 

lavar as mãos e trocar de faca. O objetivo é fazer correspondência cabeça-

carcaça. 

2.4.17 OCLUSÃO DO ESOFAGO 

Fazer corte longitudinal no pescoço para acessar o esôfago. Liberá-lo 

dos ligamentos e da traqueia. Na porção torácica para continuar a liberação, 

usar uma sonda metálica terminada em espiral (“saca-rolha”). Amarra-se com 

barbante na porção proximal do esôfago. Colocar a sonda em esterilizador 

específico. Lavar a faca, por no esterilizador, lavar as mãos e trocar de faca. 

Evitando assim o refluxo esofágico e ruminal na carcaça e na cabeça, evitar 

contaminação cruzada.  

2.4.18 LAVAGEM DA CABEÇA 

Após a desarticulação da cabeça e oclusão do esôfago, cortar anterior 

ao nó do esôfago, retirar a cabeça e lavá-la com mangueira de pressão em 

compartimento específico para evitar que se espalhe sujidades e resíduos 

gastrointestinais. O jato da mangueira deve ser direcionado na cavidade oral e 

nasal e a seguir no restante da cabeça. Suspender a cabeça, encaixar o 

gancho da carretilha no forame magno e enviar para a secção de inspeção de 

cabeça por trilhos. Lavar a faca, por no esterilizador, lavar as mãos e trocar de 

faca. O objetivo desta etapa é desviar a cabeça já lavada para a trilhagem de 

inspeção de cabeça. 

2.4.19 EVISCERAÇÃO 
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Fazer a incisão, com a lâmina da faca voltada para com, na região 

pélvica e a seguir, com a faca voltada no sentido contrário, na região ventral, 

seccionando assim toda a região abdominal da cabeça. Deslocar o reto com 

faca soltando da gordura e tecidos adjacentes. Lavar a faca, por no 

esterilizador, lavar as mãos e trocar de faca. Cortar o omento maior, 

desprendendo o trato gastrointestinal de uma só vez, que irá cair em calha 

específica que vai direto para o setor de bucharia. Desprender o fígado, os rins 

e o conjunto pulmões-coração e colocar na mesa de inspeção (figura 12). Lavar 

a faca, por no esterilizador, lavar as mãos e trocar de faca. Lavar o avental em 

caso de contaminação. Essa operação requer muita prática e cuidado para não 

perfurar o trato gastrointestinal, o que acarretaria contaminação de toda a 

carcaça; evitar perfurar a vesícula biliar, que extravasaria o conteúdo na 

carcaça. Essa etapa tem como objetivo, enviar órgãos para mesa de inspeção 

e trato gastrointestinal para bucharia, e evitar contaminação cruzada. 

          Figura 12 – Fotografia com vista parcial da mesa de inspeção. 

 

          Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

 

2.4.20 INSPEÇÃO DO CONJUNTO CABEÇA E LÍNGUA 

2.4.20.1 PROCEDIMENTO NA CABEÇA: é a primeira etapa. Libertar a língua, 

seccionando os ligamentos e osso hióide, ficando presa apenas pelo frênulo 

lingual. Lavar a faca, por no esterilizador, lavar as mãos e trocar de faca. Com 

gancho de inox esterilizador, fazer dois cortes profundos nos músculos 

masseteres e um profundo no pterigoide, inspecionando esses dois locais de 
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predileção de cisticercose. Incisar longitudinalmente os linfonodos parotideanos 

e glândulas parótidas, acompanhando com atenção a penetração da faca, e, 

após a inspeção, descartá-los. Lavar a faca, por no esterilizador, lavar as mãos 

e trocar de faca. Em caso de doença, sinais ou contaminação, enviar para 

graxaria ou Departamento de Inspeção Final (DIF); 

2.4.20.2 PROCEDIMENTO NA LÍNGUA: Inspecionar a língua e tecidos 

adjacentes, visualmente e com palpação da base e extremidades. Cortar os 

linfonodos retrofaringeanos e sublinguais e descarta-los após inspeção. Retirar 

as tonsilas palatinas com faca azul e coloca-las em bandeja específica 

(material de risco específico – MRE), ensacá-las e encaminhar para graxaria. 

Lavar a faca, por no esterilizador, lavar as mãos e trocar de faca. Em caso de 

doença, sinais ou contaminação, enviar para graxaria ou Departamento de 

Inspeção Final (DIF). O objetivo desta etapa é após, a cabeça e língua 

aprovados, encaminhar para sala de miúdos; evitar contaminação cruzada 

entre os conjuntos; garantir produto livre de doenças e contaminação que 

prejudiquem a saúde do consumidor. 

Figura 13 – Fotografia com vista frontal do quadro do SISP n° 0098. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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2.4.21 INSPEÇÃO DE FÍGADO 

Lavar com água corrente, examinar visualmente e palpando-o. Retirar 

vesícula biliar e, em recipiente específico, cortá-la para extrair da bile possíveis 

pedras. Abrir dutos biliares e lóbulo caudal para procurar fascíolas. Fazer 

cortes longitudinais nos linfonodos pancreáticos, periportais e retrohepático. 

Em caso de doença, sinais ou contaminação, enviar para graxaria ou DIF. 

Lavar a faca, por no esterilizador, lavar as mãos e trocar de faca.  

Condenar totalmente ou parcialmente o órgão conforme apresente 

lesões descritas no RIISPOA, tais como: teleangectasia (figura 14-B), 

congestão, cirrose (figura 14-A), hidatidose, fasciolose (figura 16-A), esteatose, 

peri-hepatite (figura 16-B) e abscessos (figura 15). Assinalar as lesões, por lote, 

no quadro-marcador (figura 13). Condenar órgãos contaminados. Casos de 

lesões tuberculosas, cisticercose (figura 17-B), septicemia ou outras mais 

graves, desviar a carcaça para o DIF. Garantindo assim um produto livre de 

doenças, sinais e contaminações que prejudiquem a saúde do consumidor. 

Figura 14 – Fotografia (A) cirrose, condenação total. Fotografia (B) 

teleangectasia, condenação total. 

   

              Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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Figura 15 – Fotografia com vista frontal de um fígado na mesa de inspeção, contendo um 

abscesso, condenação total 

 

 Fonte: Arquivo pessoal, 2015.  
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Figura 16 – Fotografia (A) fasciolose, condenação total. Fotografia (B) peri-hepatite, 

condenação total. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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Figura 17 – Fotografia (A) Eurytrema spp. , condenação parcial. Fotografia (B) cisticerco 

calcificado, condenação parcial. 

  

              Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

 

2.4.22 INSPEÇÃO DE PULMÕES E CORAÇÃO 

Examinar visualmente e palpá-los. Fazer cortes longitudinais nos 

nódulos linfáticos. Incisar os pulmões na base dos brônquios para inspecionar 

a mucosa. Examinar visualmente o coração e o pericárdio e incisar largamente 

o saco pericárdico, com atenção especial para cisticercose. Palpá-los e 

destaca-los dos pulmões, seccionando os grandes vasos. Incisar 

longitudinalmente o miocárdio esquerdo, da bases ao ápice, expondo as 

cavidades átrio-ventriculares. Fazer o mesmo no lado direito. Lavar a faca, por 

no esterilizador, lavar as mãos e trocar de faca. 

Condenar totalmente ou parcialmente o órgão conforme apresente 

lesões descritas no RIISPOA, tais como: bronquite (figura 18-D), enfisema 

(figura 18-B), aspiração de sangue ou vômito (figura 19-A), adenite e 

pericardite. Casos de lesões tuberculosas, cisticercose, septicemia ou outras 
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mais graves, desviar a carcaça para o DIF. Assinalar as lesões, por lote, no 

quadro-marcador e condenar órgãos contaminados.  

Figura 18 – Fotografia (A) vista parcial do pulmão de um bovino com pneumonia. 

Fotografia (B) vista parcial do pulmão de um bovino apresentando enfisema. Fotografia 

(C) vista parcial do pulmão de um bovino, com parasitismo por Dictyocaulus viviparus. 

Fotografia (D) parcial do pulmão de um bovino com bronquite.  

  

  

                   Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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Figura 19 – Fotografia (A) vista parcial do pulmão de um bovino com aspiração de 

sangue. Fotografia (B) vista parcial do pulmão de um bovino com congestão. 

  

Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

 

2.4.23 INSPEÇÃO DOS RINS 

Examinar visualmente o órgão e palpá-lo, inspecionando cor, aspecto, 

volume e consistência. Fazer pelo menos um corte no parênquima para 

visualizar camadas medular e cortical. Lavar a faca, por no esterilizador, lavar 

as mãos e trocar de faca.  

Condenar totalmente ou parcialmente o órgão conforme apresente 

lesões descritas no RIISPOA, tais como: nefrite (figura 20-A), congestão, cisto 

urinário, uronefrose (figura 20-B) e isquemia. Assinalar as lesões, por lote, no 

quadro-marcador. Condenar órgãos contaminados. Casos de lesões que 

podem ter relações patológicas com carcaça, desviá-la para o DIF.  
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Figura 20 – Fotografia (A) vista frontal do rim bovino com nefrite, condenação total. 

Fotografia (B) vista frontal do rim bovino com uronefrose, condenação total.  

  

                  Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

 

2.4.24 SERRAGEM DA CARCAÇA 

Cortar a cauda na base e retirá-la da carcaça. Cortar a cauda em três 

pontos equidistantes e enviar para chute específico. Posicionar a serra 

exatamente no meio da carcaça e serrar longitudinalmente até separar em 

duas meias-carcaças. Tendo assim esta etapa como objetivo separar a carcaça 

para melhor manipulação e melhor refrigeração.  

2.4.25 INSPEÇÃO DE CARCAÇA  

Examinar de modo geral a cor e o aspecto da carcaça, verificando 

anormalidades, como bernes, contaminação, hematomas e retirá-los. Abrir 

linfonodos e examiná-los. Lavar a faca, por no esterilizador, lavar as mãos e 

trocar de faca. Em casos de lesões tuberculosas, cisticercose, septicemia ou 

mais graves, desviar a carcaça para o DIF. 
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2.4.26 CARIMBAGEM DE MEIA-CARCAÇA 

Marcar com carimbo elíptico do SISP no lombo, na ponta de agulha, na 

paleta e na coxa, usando tinta atóxica adequada, de modo que seja 

perfeitamente legível e sem borrões a marcação. Há também a classificação 

por sexo e peso, sendo marcados com carimbos separados na pata: “A” 

(macho), “1” (novilha) e “C” ( vaca ou novilha pesada).  

2.4.27 TOALETE  

Com faca, retirar o excesso de gordura de locais indesejados, com 

cuidado para não rasgar a musculatura. Retirar a medula e colocar em 

recipiente específico. Retirar hematomas. Lavar a faca, por no esterilizador, 

lavar as mãos e trocar de faca, garantindo qualidade da carcaça e evitar 

“quebra” pelo frio. 

2.4.28 PESAGEM DA CARCAÇA 

Retirar possíveis contaminações das patas, julgar a carcaça e fazer a 

carimbagem. Posicionar a meia-carcaça na balança eletrônica e pesar. Lavar a 

faca, por no esterilizador, lavar as mãos e trocar de faca. 

2.4.29 LAVAGEM DA CARCAÇA 

Com água sob pressão, lavar a carcaça inteira, retirando esquírolas e 

sangue da superfície. Posteriormente empurrar a carcaça e guardar na câmara 

fria. 

2.4.30 CASUÍSTICA DO ABATE DE BOVINOS 

  

Tabela 1 – Relação das afecções encontradas durante o estágio curricular 

supervisionado no abatedouro, na inspeção post-mortem bovina, durante o 

período do mês de agosto. 

Afecções 
Quantidade de 

afecções   % 

Tuberculose  1 0,04 

Cisticercose viva 5 0,18 

Cisticercose calcificada 88 3,26 

Hidatidose 4 0,15 
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Eurytrema 146 5,41 

Contaminação 94 3,49 

Aspiração de sangue 214 7,94 

Cirrose 312 11,57 

Esteatose 229 8,49 

Nefrite 785 29,12 

Pneumonia 267 9,90 

Enfisema 127 4,71 

Bronquite 82 3,04 

Congestão 148 5,49 

Abscesso hepático 45 1,67 

Fasciolose 15 0,56 

Teleangiectasia 20 0,74 

Cisto urinário 22 0,82 

Uronefrose 81 3,00 

Periepatite 5 0,18 

Aspiração ruminal 3 0,11 

Pericardite 2 0,07 

Esplenomegalia 0 0 

Miocardite 1 0,04 

Hepatomegalia 0 0 
Corpo estranho 

estômago 0 0 

Total 2696 100 % 

 

Tabela 2 – Relação das afecções encontradas durante o estágio curricular 

supervisionado no abatedouro, na inspeção post-mortem bovina, durante o 

período do mês de setembro. 

Afecções 
Quantidade de 

afecções   % 

Tuberculose  0 0 

Cisticercose viva 6 0,25 

Cisticercose calcificada 105 4,30 

Hidatidose 6 0,24 

Eurytrema 112 4,59 

Contaminação 102 4,18 

Aspiração de sangue 82 3,36 

Cirrose 210 8,60 

Esteatose 187 7,66 

Nefrite 814 33,34 

Pneumonia 241 9,87 

Enfisema 145 5,94 

Bronquite 102 4,18 

Congestão 120 4,92 
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Abscesso hepático 45 1,84 

Fasciolose 19 0,78 

Teleangiectasia 33 1,35 

Cisto urinário 31 1,27 

Uronefrose 64 2,62 

Periepatite 13 0,53 

Aspiração ruminal 0 0 

Pericardite 3 0,12 

Esplenomegalia 0 0 

Miocardite 0 0 

Hepatomegalia 0 0 

Orquite 1 0,04 
Corpo estranho 

estômago 0 0  

Total 2441 100 

 

2.5 ABATE DE SUÍNOS 

2.5.1 INSPEÇÃO “ANTE-MORTEM” 

No período da tarde o abate era de suínos. E antes do início do abate, 

íamos até a pocilga e realizávamos uma inspeção física nos animais (figura 

21), afim de garantir um produto final livre de doenças e sintomas que 

prejudicasse a saúde do consumidor. Também acompanhávamos os primeiros 

animais até o box de insensibilização, observando a condução, garantindo um 

abate humanitário (figura 23). 

Figura 21 – Fotografia com vista parcial da pocilga, e suínos na inspeção ante-mortem. 

 

           Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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Os animais que fossem observados debilitados, provenientes de 

fraturas ou com machucados graves eram conduzidos cuidadosamente até ao 

box de insensibilização para serem abatidos primeiros. Já os animais que 

apresentavam sinais clínicos de alguma doença infecto contagiosa ou 

zoonótica eram separados de outros lotes, e conduzidos até o curral de 

observação (figura 22). 

Figura 22 – Fotografia com vista parcial da pocilga e curral de observação.  

 

        Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

 

2.5.2 RECEPÇÃO 

Animais são conduzidos do caminhão até o curral por rampa 

antiderrapante por funcionários treinados, sem gritaria, sem choque, sem 

agressões. É utilizado um cabo de vassoura com uma garrafa PET na ponta 

para tocar os animais, evitando dor, contusões e consequentemente, estresse. 

Os animais são divididos em baias diferentes por lote e quantidade e passam 

por no mínimo seis horas de jejum e repouso. 

2.5.3 CONDUÇÃO E LAVAGEM DOS ANIMAIS 

Conduzir os animais sem gritaria, choque ou agressões. É utilizado um 

cabo de vassoura com uma garrafa PET na ponta para tocar os animais, 

evitando dor, contusões e consequentemente, estresse. Por todo o corredor há 

canos localizados especificamente para um correto banho de aspersão, 
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retirando o excesso de sujidades e acalmando o animal (figura 23). A água é 

clorada e com pressão. O objetivo dessa etapa é deixar o animal o menos sujo 

possível para adentrar à linha de abate e diminuir o estresse, melhorando a 

qualidade do produto. 

 

Figura 23 – Fotografia com vista parcial dos suínos sendo conduzidos até o box de 

insensibilização. 

 

                                     Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

 

2.5.4 INSENSIBILIZAÇÃO 

Colocar um animal por vez no box de insensibilização, esperar ele se 

acalmar e colocar o dispositivo de choque atrás das têmporas. A corrente deve 

durar entre 6 e 10 segundos. Retirar o dispositivo e amarrar com corrente 
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(“pialo”) a pata e direcionar para o trilho. O choque deve ter entre 1 a 3 

Amperes e 350 a 750 Volts. Essa etapa tem como objetivo, um abate 

humanitário, garantindo produto de qualidade sem causar sofrimento no 

animal. 

2.5.5 SANGRIA 

A sangria deve ser feita no máximo até 30 segundos após a 

insensibilização, seccionando os grandes vasos com um corte de faca. Lavar a 

faca, por no esterilizador, lavar as mãos e trocar de faca. O animal deve ficar 

no mínimo 3 minutos no trilho de sangria. Nesse período também passa por um 

banho de aspersão com água clorada. O objetivo desta etapa é aproveitar a 

ação do coração para obter uma sangria o mais completa possível, e evitar 

contaminação por pelos e pele. 

2.5.6 ESCALDAGEM 

Decorrido o tempo de sangria, o animal desce pelo trilho inclinado até 

deitar na beira do tanque de escalda. O “pialo” é retirado e o animal empurrado 

para dentro do tanque. O tanque é de inox e a temperatura da água fica entre 

62 e 67°C. Após o animal ficar entre 2 e 5 minutos no tanque, deve ser içado 

mecanicamente até a depiladeira.  

2.5.7 DEPILAÇÃO E RETIRADA DOS CASCOS 

Dentro da depiladeira, pás emborrachadas conectadas a um cilindro 

rotacionam em contato com o animal. Esse contato retira a maior parte dos 

pelos do animal. Após 40 segundos na depiladeira, o animal é empurrado 

mecanicamente para a mesa de depilação. Nesse local, dois funcionários são 

encarregados de fazer a depilação manual, retirando o que sobrou dos pelos 

passando a faca com cuidado, para não cortar. Lavar a faca, por no 

esterilizador, lavar as mãos e trocar de faca. Em cima dessa mesa há dois 

pequenos chuveiros para facilitar a retirada dos pelos. Nessa operação é feita 

também a retirada dos cascos com gancho de inox, fazendo tração com a 

ponta do gancho na ponta do casco.  
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2.5.8 OCLUSÃO DO RETO E RETIRADA DO OUVIDUTO MÉDIO 

Na mesma mesa é feita a oclusão do reto com faca branca, 

contornando-o e isolando-o. Faz-se a amarração com barbante na extremidade 

final do reto, quase no ânus. Lavar a faca, por no esterilizador, lavar as mãos e 

trocar de faca. Com faca branca, fazer dois cortes contornando o ouvido médio 

e retirar, com cuidado para não cortar a orelha. Lavar a faca, por no 

esterilizador, lavar as mãos e trocar de faca. Para a próxima operação, deve 

ser feita uma incisão no garrão direito, passar a carretilha e conectar o guincho. 

O objetivo é evitar a contaminação cruzada e contaminação por conteúdo fecal.  

2.5.9 CHAMUSCAMENTO  

Içar a carcaça com o guincho. Com um bico de gás aceso, chamuscar 

toda a carcaça, com muito cuidado para não queimá-la. Posicionar a carretilha 

no trilho e liberar para próxima operação. 

2.5.10 DEPILAÇÃO DA CABEÇA 

Com concha de inox, tirar o restante dos pelos da cabeça com muito 

cuidado para não fazer cortes. Empurrar a carcaça devagar para a próxima 

operação, para que passe por um tempo mínimo por um chuveiro pré-

evisceração, assim evitando contaminação cruzada. 

2.5.11 EVISCERAÇÃO 

Com faca branca e a lâmina virada para baixo, incisar da região 

inguinal (onde foi feito anteriormente a oclusão do reto) até o pescoço. Essa 

operação é muito delicada, pois é grande o risco de contaminação por 

conteúdo gastrointestinal. As vísceras brancas (estômago, intestino, bexiga, 

baço e pâncreas) devem ser retiradas manualmente, de uma só vez, e jogadas 

na calha de descarte, para a bucharia. As vísceras vermelhas (coração, 

pulmões e fígado) são destacadas da cavidade interna e deixadas penduradas 

pela traquéia. O objetivo esta etapa é enviar os órgãos para mesa de inspeção 

e trato gastrointestinal para bucharia, e evitar contaminação cruzada. 
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2.5.12 INSPEÇÃO DA PAPADA 

É feita uma incisão mediana ventral da região cervical até o carpo da 

mandíbula. Abrir a papada, expondo os músculos masseteres e pterigoides; 

liberar a língua e suas adjacências e jogar em bandeja específica. Fazer cortes 

sagitais profundos nos músculos mastigatórios, procurando especialmente 

cisticercose e sarcosporidiose. Lavar a faca, por no esterilizador, lavar as mãos 

e trocar de faca. Em caso de doença, sintoma ou contaminação, enviar para 

graxaria ou DIF. 

2.5.13 INSPEÇÃO DAS VÍSCERAS VERMELHAS 

Examinar visualmente e palpar o coração e o pericárdio, procurando 

especialmente cisticercose e sarcosporidiose; na língua, examinar visualmente 

e palpar, fazer corte mediano profundo na face ventral procurando 

especialmente cisticercose e sarcosporidiose. Examinar visualmente e palpar o 

pulmão, traqueia e esôfago, incisar o pulmão na base dos brônquios e quando 

necessário incisar o parênquima; examinar visualmente e palpar o fígado, 

cortar transversalmente e comprimir os ductos biliares. Lavar a faca, por no 

esterilizador, lavar as mãos e trocar de faca. Em caso de doença, sinais ou 

contaminação, enviar para graxaria ou DIF. 
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Figura 24 – Fotografia (A) vista frontal do pulmão suíno com congestão, 

condenação total. Fotografia (B) vista frontal do pulmão suíno com aspiração de sangue, 

condenação total. Fotografia (C) vista frontal de um fígado suíno com hepatite 

parasitária, condenação total. 

  

 

              Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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Figura 25 – Fotografia com vista frontal de um fígado suíno com esteatose, condenação 

total. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

2.5.14 SERRAGEM/TOALETE FINAL/CARIMBAGEM\PESAGEM/LAVAGEM 

DA CARCAÇA 

Serrar a carcaça exatamente no meio, com a cabeça junto; após cada 

operação, colocar a serra no esterilizador específico. Fazer a toalete final, 

tirando toda e qualquer sujidade que porventura ainda permaneça na carcaça, 

como pelos, cascos, contaminação fecal. Lavar a faca, por no esterilizador, 

lavar as mãos e trocar de faca. Tirar cérebro e medula e depositar em bandeja 

específica. Com carimbo de tinta atóxica, carimbar no pernil, lombo e paleta. 

Pesar a carcaça, passar no computador e empurrar até o setor de lavagem, 

onde deve ser completamente lavada com água sob pressão e posteriormente 

guardar a carcaça na câmara fria. Garantindo assim um produto final de 

qualidade, evitar possíveis contaminações cruzada e preparar a carcaça para 

resfriamento.  

2.6 CASUÍSTICA DO ABATE DE SUÍNOS 

Tabela 3 - Relação das afecções encontradas durante o estágio curricular 

supervisionado no abatedouro, na inspeção post-mortem suína, durante o 

período do mês de agosto. 

Afecções Quantidade de afecções % 

Contaminação 134 7,31 
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Aspiração de sangue 335 18,27 

Hepatite parasitária 56 3,05 

Congestão pulmonar 379 20,67 

Esteatose 308 16,79 

Pneumonia 613 33,42 

Abscesso  9 0,49 

Total 1834 100 

 

Tabela 4 - Relação das afecções encontradas durante o estágio curricular 

supervisionado no abatedouro, na inspeção post-mortem suína, durante o 

período do mês de setembro. 

Afecções Quantidade de afecções % 

Contaminação 10 0,42 

Aspiração de sangue 253 10,54 

Hepatite parasitária 78 3,25 

Congestão pulmonar 342 14,25 

Esteatose 871 36,29 

Pneumonia 843 35,12 

Abscesso 3 0,12 

Total 2400 100 

 

 

2.7 PROBLEMAS OBSERVADOS 

Durante o período de estágio algo rotineiro no abatedouro, era a 

observação  de animais e carcaças na linha de abate com os seguintes 

problemas: Vacas prenhas (figura 26-C), abscesso de vacina (figura 26-B), 

carcaças com contusões (figura 26-A), hematomas (figura 27-A), prolapso retal 

(figura 27-B), sarna (figura 27-C) e hérnia inguinal (figura 27-D). 
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Figura 26 – Fotografia (A) vista parcial de uma carcaça com contusão 

generalizada. Fotografia (B) com vista parcial de um abscesso de vacina na carcaça. 

Fotografia (C) vista parcial de um feto após a evisceração. 

  

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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Figura 27 – Fotografia (A) vista parcial de uma carcaça suína na linha de abate com 

hematomas. Fotografia (B) vista parcial de um suíno com prolapso retal. Fotografia (C) 

vista parcial de um suíno com sarna. Fotografia (D) vista parcial de um suíno com hérnia 

inguinal. 

   

   

                Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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3. ESTÁGIO DR. MARCELO FIGUEIRA PEGORER 

3.1 DESCRIÇÃO E LOCAL DO ESTAGIO 

A segunda etapa do estágio supervisionado foi acompanhar a rotina do 

Médico Veterinário Dr. Marcelo Figueira Pegorer que oferece assistência a 

varias propriedades de pequeno a grande porte, onde presta serviços para sete 

fazendas e um sitio voltadas para pecuária de corte, onde trabalham com as 

categorias de cria, recria e engorda.  

As fazendas estão localizadas nas regiões de Santa Cruz do Rio Pardo 

- SP, Bernardino de Campos - SP, Espirito Santo do Turvo - SP, Lins - SP, 

Porangaba - SP e Tomazina – PR. 

 

3.1.2 FAZENDA MANDAGUAHY  

A Fazenda Mandaguary esta localizada na região de Santa Cruz do Rio 

Pardo-SP (figura 28), é uma propriedade que possui animais de cria, recria e 

engorda. O Médico Veterinário gerência a fazenda, desenvolve a Inseminação 

Artificial em Tempo Fixo, diagnostico de gestação por palpação transretal e 

ultrassom, exames andrológicos em touros, formulação de ração para engorda, 

seleção de animais pronto para abate realizando pesagem, venda e compra de 

animais. 

Figura 28 – Fotografia com vista frontal da entrada da Fazenda Mandaguahy.  

 

              Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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3.1.3 FAZENDA PALOMA 

A Fazenda Paloma esta localizada na região de Santa Cruz do Rio 

Pardo-SP, é uma propriedade que trabalha somente com novilhas e novilhos 

para engorda, onde o Medico Veterinário presta serviços de sanidade, 

formulação de dieta para engorda, compra e venda dos animais. 

3.1.4 SITIO SÃO SEBASTIÃO 

O Sitio São Sebastião esta localizado na região de Santa Cruz do Rio 

Pardo-SP, próximo do distrito de Caporanga. É uma propriedade onde o 

Médico Veterinário arrenda, e trabalha com animais de recria e engorda. Onde 

compra garrotes e introduz na propriedade até atingirem certa idade ou 

tamanho favorável para terminação. Com este sistema, ele vende os animais 

com peso superior à 480 kg para o frigorifico, e já introduz animais novos para 

engordar.  

3.1.5 FAZENDA SERIEMA DO LAGO  

A Fazenda Seriema do Lago esta localizada na região de Bernardino 

de Campos-SP, é uma propriedade que trabalha com as categorias de cria e 

recria. A meta da fazenda é trabalhar com vendas de matrizes e touros P.O de 

qualidade, da raça nelore. O Veterinário fornece assistência, desenvolvendo a 

IATF, diagnóstico de gestação pela palpação transretal e pelo ultrassom e 

exames andrológicos. 

3.1.6 FAZENDA SÃO LUIZ 

A Fazenda São Luiz localiza-se na região da cidade de Lins-SP, é uma 

propriedade de pecuária de corte, que cria, recria e engorda. O Médico 

Veterinário gerencia a fazenda, desenvolve a IATF, diagnóstico de gestação 

por palpação transretal e ultrassom, programas de sanidade e manejo, 

vacinação, compra e venda dos animais.  

3.1.7 FAZENDA SÃO JUDAS TADEU 

A Fazenda São Judas Tadeu esta localizada na região de Porangaba-

SP, é uma propriedade que cria e recria. A fazenda realiza com a prestação de 
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serviço do médico veterinário, a IATF, diagnóstico de gestação por palpação 

transretal e ultrassom, programas de sanidade e manejo, e venda de bezerros. 

3.1.8 FAZENDA SÃO JOSÉ  

A fazenda São José esta localizada na região de Espirito Santo do 

Turvo-SP, é uma propriedade que cria e recria. A fazenda realiza com a 

prestação de serviço do médico veterinário, a IATF, diagnóstico de gestação 

por palpação transretal e ultrassom, programas de sanidade e manejo, e venda 

de bezerros. 

3.1.9 FAZENDA JABOTICABAL DA BARRA GRANDE 

A Fazenda Jaboticabal da Barra Grande esta localizada na região da 

cidade de Tomazina-PR, e trabalha com bovinos destinados à recria, cria e 

engorda. O veterinário presta serviço desenvolvendo a IATF, diagnóstico de 

gestação por palpação transretal e ultrassom, exames andrológicos em touros, 

programas de sanidade e manejo, vacinação, compra e venda dos animais, 

clínica cirúrgica e clínica médica.  

 

Figura 29 – Fotografia com vista parcial das novilhas da Fazenda Jaboticabal da Barra 

Grande. 

 

     Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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3.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

As Atividades desenvolvidas durante este estágio coincidiu com a 

estação de monta, sendo uma oportunidade que pude colocar em prática no 

campo vários conhecimentos adquiridos em sala de aula, na área de 

Reprodução Animal, Clínica Médica e Clínica Cirúrgica de Grandes Animais e 

Gestão de Propriedades Rurais. 

O profissional autorizou o estagiário a realizar a maioria dos 

procedimentos, tais como: Inseminação Artificial, diagnóstico por palpação 

transretal e ultrassom, aplicação de medicamentos e acompanhamento de 

casos. 

3.2.1 INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO – IATF 

A Inseminação Artificial em Tempo Fixo foi a atividade mais 

desenvolvida durante o estágio supervisionado. Onde todas as propriedades 

que pude acompanhar com o veterinário realizavam tal procedimento.  

Nas Fazendas Jaboticabal da Barra Grande e Fazenda São Judas 

Tadeu, foi feita uma indução de puberdade nas novilhas de 15 meses de idade 

(figura 29). A indução foi julgada nos animais através do peso vivo, onde 

buscou animais com peso superior à 280 kg. 

Com isso, o protocolo de inseminação para novilhas e vacas ciclando 

(figura 30-A), era diferente comparado com o de vacas em anestro (figura 30-

B). Conforme a orientação do Medico Veterinário, as primíparas e vacas 

cíclicas recebem uma aplicação de Lutalyse® quatro dias antecedentes a 

inseminação para obter uma regressão no corpo lúteo seguido de retorno ao 

estro e à ovulação.  
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Figura 30 – Fotografia (A) demonstrando o protocolo para novilhas e vacas cíclicas. 

Fotografia (B) demonstrando o protocolo para vacas em anestro.  

 

 

 

 

          Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

 

 

Figura 31 – Fotografia (A) vista parcial da mesa sendo preparada para descongelação de 

sêmens. Fotografia (B) vista parcial do botijão de sêmen. 
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                                              Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

 

3.2.2 DIAGNÓSTICO DE GESTAÇÃO POR PALPAÇÃO TRANSRETAL 

A realização da palpação transretal foi feita em primíparas e vacas de 

corte, sendo realizada após 60 dias da inseminação ou da retirada do touro. 

Em muitas propriedades de corte eram utilizados os dois métodos, uma IATF 

seguida de repasse de touro por 60 dias, sendo feita duas palpações 

diferenciando os animais da IATF do repasse. 

3.2.3 DIAGNÓSTICO DE GESTAÇÃO POR ULTRASSONOGRAFIA 

O exame ultrassonográfico foi utilizado para se obter o diagnóstico 

precoce de gestação em primíparas e vacas com 30 dias de gestação, após à 

inseminação, para apartar aquelas que estavam vazias das prenhas, e coloca-

las com touros de repasse. E em propriedades onde o Veterinário era chamado 

para realizar o procedimento. 

3.2.4 SANIDADE  

As atividades desenvolvidas na parte de sanidade englobaram 

cuidados às afecções rotineiras como: miiases, aplicação de repelente contra 
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moscas, aplicações de vermífugos, pesagem de animais para venda e 

marcação a ferro quente. 

Na Fazenda Mandaguahy realizamos uma pesagem em 60 bovinos 

para abate, a fim de escolher aqueles com peso superior à 480 kg. Apenas 22 

desses animais tiveram um ponderal de peso superior. Na mesma fazenda 

realizamos uma apartação para desmamar 98 bezerros de suas matrizes, 

seguida de vacinação contra brucelose mais vermífugo. Sendo que 37 eram 

bezerras e foi feita a vacina contra brucelose seguida de vermífugo. E 61 eram 

bezerros e só foi feita a aplicação de vermífugo (figura 32). 

 

Figura 32 – Fotografia com vista parcial da desmama, Fazenda Mandaguahy. 

 

    Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

 

Em segundo lugar na Fazenda São Luiz , realizamos vacinação de 

vermífugo e brucelose, em 87 animais, com idades de 3 a 8 meses. Sendo que 

43 eram bezerros, e só foi aplicado o vermífugo, e as outras 44 eram bezerras, 

e foi aplicado a vacina B19 contra brucelose seguidas da marcação a ferro 

quente com a marca na face esquerda, mais o vermífugo.  
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Figura 33 – Fotografia com vista frontal do armário para armazenagem de medicamentos 

de uma das fazendas 

 

                                          Fonte: Arquivo pessoal, 2015.  

 

3.2.5 CLÍNICA MÉDICA 

Durante o estágio pude me deparar com o surgimento de alguns casos 

clínicos. Um deles surgiu com um chamado do proprietário de uma das 

fazendas que o profissional presta serviços. O proprietário relatou que o animal 

só queria ficar dentro da água, não estava se alimentando mais, e estava com 

o abdômen inchado.  

Quando chegamos ao local o animal já estava morto, e então optou-se 

em realizar uma necropsia. Com uma faca própria para este tipo de 

procedimento, o Veterinário fez um corte longitudinal no abdômen sobre a pele, 

e mais dois sobre a musculatura, dividindo musculo e peritônio. E pode-se 

observar a presença de conteúdo dentro da cavidade abdominal (figura 34). 

Então pudemos notar que o caso se tratava de uma peritonite, provavelmente 

por rompimento de alguma alça intestinal. 



49 
 

 

Figura 34 – Fotografia com vista parcial de um bovino sob o procedimento de necropsia, 

apresentando conteúdo fecal na cavidade abdominal.  

 

           Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

 

O segundo caso atendido foi de uma vaca com fotossensibilização 

(figura 35), a suspeita deu-se devido à reclamação do funcionário e anamnese, 

onde o animal apresentava lesões de pele características da doença, e se 

alimentava de pastagem Brachiaria decumbes. O tratamento foi realizado com 

um antitóxico (Mercepton®), aplicações de 50ml/IM/SID, durante cinco dias, 

remoção do animal da luz solar e prevenção da exposição a Brachiaria 

decumbens Após os cinco dias de tratamento o animal apresentou grandes 

respostas ao tratamento e melhora. 

Figura 35 – Fotografia com vista parcial de um bovino com fotossensibilização. 

 

             Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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O terceiro caso acompanhado foi de um bezerro com um abscesso no 

membro posterior esquerdo na região da coxa (figura 36). A reclamação deu-se 

do funcionário da Fazenda, e anamnese, onde o animal foi pisoteado dias atrás 

no curral. No exame físico apresentava dois abscessos no membro posterior, e 

claudicação e sensação de dor à palpação. Então optou-se em realizar uma 

incisão em cada abscesso, e drenagem do pus, posteriormente lavagem com 

tintura de iodo 10% diluída em água. E aplicações de Agrovet Plus® na dose 

de 10.000 UI por kg de peso vivo, intramuscular, em duas aplicações a cada 48 

horas. 

 

Figura 36 – Fotografia com vista parcial de um bezerro com dois abscessos no membro 

posterior esquerdo. 

 

   Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

  

3.3 CASUÍSTICA ESTÁGIO DR. MARCELO FIGUEIRA PEGORER 

Tabela 5 – Relação das atividades desenvolvidas durante o estágio 

supervisionado Dr. Marcelo Figueira Pegorer.  

Procedimento N° de animais % 

IATF 487 39,85 
Diagnóstico de gestação por palpação 

transretal 389 31,83 
Diagnóstico de gestação por 

ultrassonografia 98 8,02 
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Sanidade 245 20,05 

Clínica Médica 3 0,24 

Total 1222 100 

  

3.4 CONCLUSÃO 

O estágio supervisionado foi uma importante etapa durante o período 

acadêmico, onde pude ver na prática situações que até então só tinha visto na 

teoria. 

Neste período compreendi que a área de atuação do médico 

veterinário dentro de uma propriedade ou em uma empresa não se restringe 

apenas a uma consulta médica ou inspeção dos alimentos, mas também no 

ajuste de um sistema de produção relacionado ao manejo, gerenciamento e 

ajuste da mão de obra, atitudes as quais pude me deparar e vivenciar 

diariamente.  
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1. RESUMO 

 

Atualmente, a pecuária de corte brasileira tem alcançado destaque no cenário mundial 

ocupando a primeira posição entre os países exportadores de carne bovina e participação 

importante na balança comercial do país. Os consumidores de carne bovina desejam 

características agradáveis, tais como: cor vermelha brilhante, sabor agradável, gordura em 

meio as fibras (marmoreio), suculência e maciez.  Pesquisas e observações indicam que a 

castração pode interferir na ocorrência destas características, e também melhora o manejo, 

pois interfere no comportamento dos animais. Portanto o foco desta revisão é apurar os pontos 

positivos e negativos dos métodos de esterilização existentes na pecuária de corte, destacando 

as influências de bovinos castrados e inteiros sobre a qualidade da carne, mostrando qual 

método é economicamente mais viável e qual segue o máximo  bem estar quando aplicados. 

Palavras-chaves: Esterilização, bem estar, carcaça e qualidade de carne.  
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2. ABSTRACT 

Currently, the Brazilian beef cattle industry has achieved prominence on the world stage 

occupying the first position among the countries exporting beef and important role in the 

country's trade balance. The beef consumers want nice features such as: bright red color, good 

flavor, fat amid the fibers (marbling), juiciness and tenderness. Research and observations 

indicate that castration can interfere with the occurrence of these characteristics, and also 

improves the handling since it interferes with the behavior of animals. So the focus of this 

review is to determine the strengths and weaknesses of existing sterilization methods in beef 

cattle, highlighting the influences of castrated bulls on meat quality, showing which method is 

most economically viable and which follows the maximum welfare when applied. 

 

Keywords: Sterilization, welfare, housing and of meat. 
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3. INTRODUÇÃO 

A técnica de castração na pecuária é empregada comumente em 

bovinos destinados ao abate em todo mundo, a fim de melhorar o manejo, 

melhorar aceitação do produto no mercado e melhorar as características e 

fisiologia da carcaça. Existem relatos já descritos desde o século XVI sobre 

como realizar o procedimento (CAPUCILLE, 2002). 

A castração é um tema polêmico e discutido em todas as propriedades, 

devidos suas vantagens quanto à produção e manejo, no entanto nos últimos 

anos o debate maior é sobre o Bem Estar Animal (BEA), qual a maneira, 

período para se realizar o procedimento minimizando as perdas e o sofrimento 

dos animais ( HOTZEL e MACHADO., 2004). 

Atualmente, pode-se empregar a castração como alternativa para o 

manejo, visando as características de carcaça, como maior deposição de 

gordura subcutânea que dará maior qualidade à carne além de maciez, sabor, 

textura e proteção durante o processo de resfriamento na indústria frigorífica, 

ou maior peso dos quartos traseiros, e ainda para manejar-se em conjunto 

machos e fêmeas em engorda, quando a prenhez não é desejada (KOLB, 

1987; OLIVEIRA, SILVEIRA & PEDRA, 2006). 

Na indústria a arroba de touros comandam preços mais baixos no 

mercado, quando comparado com as de bois. (STAFFORD & MELLOR, 2005). 

Isto também está de acordo com que relatou a Embrapa (1997), o desconto por 

parte dos frigoríficos costumam ser imposto no abate de animais inteiros.  

 Cita-se também que produzem carcaças com maior proporção de 

carne comercializável e com menor teor de gordura ( SEIDEMAN et al., 1982; 

ÍTAVO et al., 2008). 

Bovinos castrados estão mais preparados para atender ao mercado 

consumidor por apresentarem um produto de melhor qualidade. A camada de 

gordura é adequada, a coloração da musculatura é ideal, a maciez e o sabor 

da carne são completamente diferentes da encontradas em animais não 

castrados (LISTONI, 1998; SEIDEMAN et al., 1982; ÍTAVO et al., 2008).  

Porém se sabe que, a castração é recomendável se existir uma maior 

remuneração devido ao melhor aspecto qualitativo das carcaças destes 

animais, pois caso contrário, a maior produtividade dos inteiros torna-os 
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economicamente mais indicados no processo produtivo da pecuária de corte 

(MOLETA, 1999 ). 

Moleta e Perroto (1998) verificaram maior diferença no ganho de peso 

a favor de animais inteiros quando comparados com os bovinos 

orquiectomizados apenas no período subsequente à cirurgia. Isto 

provavelmente deve ser por causa do período de recuperação dos animais. 

Relato feito por Ítavo et al. (2008) demonstraram a superioridade do 

desempenho de animais inteiros, porém afirmaram que tal superioridade se 

torna mais relevante em sistemas de produção intensiva, em que se busca o 

peso de abate em menor tempo. Segundo Oliveira, Silveira e Pedra (2006), 

levando em consideração o maior desenvolvimento de animais inteiros, e a 

classificação do animal como superprecoce, a castração pode se tornar 

desnecessária para aqueles animais que serão abatidos até os 15 meses de 

idade. 

De acordo com Ítavo (2008), ao revisarem o assunto, concluíram que o 

nível nutricional dos animais influencia a adoção da castração, isto é, quando 

os animais mantidos sob regime alimentar de bom nível nutricional são 

abatidos com menos de 24 meses de idade, a castração se torna 

desnecessária.  

Trabalho feito por Turini (2009) confinando bovinos inteiros e castrados 

dos 20 aos 24 meses observaram que os primeiros apresentaram carne de 

coloração mais escura. E os animais inteiros apresentaram maior área de 

Logissimus dorsi, carne com maior patabilidade, suculência e mais macia do 

que os castrados, além de menores quebras durante o descongelamento e 

cocção. E além disso, Ítavo et al. (2008) verificaram maior peso de abate, maior 

rendimento de carcaça e maior proporção de músculo na carcaça dos animais 

não-castrados, enquanto que nos castrados foi observado maior proporção de 

gordura na carcaça e maior marmorização na carne. 

Esta gordura depositada é o fator de maior variação na composição da 

carcaça de animais, sendo que a gordura intramuscular influencia na 

suculência e maciez, e a gordura subcutânea as perdas por resfriamento e na 

conservação da carcaça (JARDIM et al., 2006). 

A maciez na carne é mais relatada em bovinos castrados devido a 

menor síntese proteica e menor atividade dos hormônios beta adrenérgicos. 
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Segundo Dransfield (1994) o grau de alteração depende da espécie, tipo de 

musculo, em particular de beta agonista adrenérgicos, que aumentam a 

atividade da calpastatina, um inibidor das calpaínas. 

O sistema das calpaínas tem grande importância no processo de 

maciez da carne. As calpastatinas são enzimas inibidoras das calpaínas, 

reguladas via agonistas beta adrenérgicos, em nível de transcrição gênica ou 

fosforilação da proteína (PEREIRA et al., 2014).  

De acordo com Morgan et al. (1993), a atividade das calpastatinas foi 

maior em músculos de bovinos não castrados, e também verificou um menor 

índice de fragmentação miofibrilar, indicando menor proteólise nos  músculos 

dos animais inteiros comparados aos castrados. Isto também esta de acordo 

com os estudos de Field (1971), Bretschneider (2005) e Rotta et al. (2009), 

quando descreveram a tal vantagem dos castrados sobre os inteiros. 

De acordo com Turini (2009) , quando diz que o abate de animais 

inteiros, com carcaça de boa qualidade é possível, sendo comum o abate 

desses animais na Europa. E também relatou a exigência, por parte dos 

frigoríficos brasileiros, em se comprar somente animais castrados, e Andreo et 

al. (2012), Porto et al. (2000), Araldi e Reis (2011)  também descreveram a tal 

exigência da indústria. Isto devido à maioria dos animais inteiros serem touros 

de descarte, resultando em uma carne de coloração escura e com maior 

proporção do quarto anterior. 

O motivo de castrar varia de autores para autores, mas para Menezes 

et al. (2012) uma das vantagem em aplicar tal técnica é a possibilidade de 

mistura entre sexos em um mesmo lote em propriedades de machos castrados. 

Segundo Araldi (2007) a castração reduz brigas e sodomizaçao de lote, 

acarretando em melhores médias de produção, onde não terão animais 

menores que os outros, e sim maior padrão de produção em todo o grupo. 

Para os animais que serão abatidos após os 18 meses de idade esta 

prática é importante, pois coincide com o início da puberdade, evitando 

comportamentos oriundos da produção hormonal como a sodomia, que se 

torna um problema para o ganho de peso além de favorecer o aparecimento de 

lesões nos tecidos da coroa dos cascos e ferimentos que podem levar a 

pododermatite necrótica. Lesões na medula espinhal e fraturas também podem 
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acontecer quando os animais montam sobre os outros, assim como postite e 

ruptura do reto. 

Os machos não castrados brigam muito, fogem, pula cercas, 

apresentam comportamento de sodomia e fazem buracos no solo para 

delimitar seus territórios. O comportamento intempestivo pode levar a danos 

nas pastagens e instalações das fazendas, interferir na alimentação e engorda. 

De frente à isso observa-se a realidade brasileira de animais criados a 

pasto, e por isso muitas vezes tardios em seu desenvolvimento ou com 

acabamento de carcaça inferior ao desejável, sendo assim os pecuaristas 

acabam optando pela castração tentando conquistar a indústria. Mas também 

observa-se no cenário atual que existe uma soma interessante de pecuaristas 

que já adotaram o conhecimento de que animais de corte devem ir mais cedo 

para a indústria. 

Por outro modo não devemos deixar de lado e respeitar a castração 

quando ela acaba sendo escolhida, pois ela ajuda no manejo e também 

melhora a qualidade da carne. 

E quando a castração acaba sendo escolhida podem prejudicar todo 

um sistema de produção, onde o método de contenção, e o modo de realizar o 

procedimento pode agravar ou amenizar estes problemas, que podem ir desde 

um simples edema, até a morte de animais. 

No entanto a decisão de qual melhor método a ser aplicado ainda é 

bastante polemizado. Mas sabe se que o critério de eleição da técnica deve-se 

resultar num mínimo de complicações pós operatórias, em um menor estresse 

no animal e posteriormente um maior ganho de peso no período de 

recuperação (SILVA et al., 2001). 

Sendo assim, o objetivo desta revisão é analisar as técnicas de 

castração em bovinos, e apontar alguns pontos positivos e negativos, elegendo 

no final qual método tem características mais sensatas de economia, rapidez 

recuperatória, e Bem Estar Animal, minimizando as perdas e o sofrimento dos 

animais. 
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

4.1 Revisão anatômica do aparelho reprodutor  

O sistema genital masculino bovino é composto pelas seguintes 

estruturas: pênis, bolsa escrotal, dois testículos, dois epidídimo, dois ducto 

deferente, plexo pampiniforme, glândulas acessórias, assim como vesícula 

seminal, ampola, próstata e bulbo-uretral. 

Os testículos são órgãos essenciais, denominadas gônadas 

masculinas capazes e responsáveis pela produção, abrigo e regulação térmica 

dos espermatozóides, onde também tem a função  de produção de hormônios, 

esses testículos estão localizados dentro da bolsa escrotal, na região inguinal. 

Revisado por Almeida et al., (2010), dentre as atividades testiculares destaca-

se a secreção de testosterona e outros hormônios esteróides pelas células de 

Leydig e ação espermatogênese. 

Os epidídimos servem de conduto para os espermatozóides, e conecta 

os ductos, e funcionam como um deposito de armazenagem pronto para expelir 

o ejaculado maduro. A cauda do epidídimo apresenta-se na ápice do escroto, 

uma vez que possibilita a vasectomia. 

O ducto deferente tem a função de transportar os espermatozóides, 

encontra-se no início da bolsa, levemente encapsulado em uma linha reta ao 

longo do testículo onde vai até o anel inguinal, penetrando assim na cavidade 

abdominal. É um dos constituintes do funículo espermático ou cordão 

espermático.  

O plexo pampiniforme é constituído pela artéria testicular e veias 

testiculares, acompanhado por vasos linfáticos, feixes de tecido muscular liso, 

o nervo autônomo e o ducto deferente, formando o cordão espermático. 

O cordão espermático penetra na cavidade abdominal através do canal 

inguinal, um anel formado entre a pelve óssea e os músculos abdominais 

(BALL e PETERS, 2006 apud ALMEIDA  et al., 2010). 

As glândulas acessórias contribui na concentração, no volume e na 

característica do ejaculado. São estruturas localizadas na pélvis, capazes de 

produzir o plasma seminal que atua como um veiculador ate o trato reprodutivo 

da fêmea após a cópula. 
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O pênis é o órgão copulador, responsável pela introdução do aparelho 

reprodutivo masculino no aparelho feminino, capaz de depositar o sêmen. 

 

4.2 Idade para realizar a castração   

A idade para realização da castração nas boiadas no plantel brasileiro 

ainda é bastante contraditória entre os clientes, é um fator que gera duvidas e 

incertezas.  

Quando a castração é realizada antes da puberdade, esta impõe a 

completa interrupção do desenvolvimento dos caracteres sexuais, pela falta 

dos hormônios produzidos pelos testículos, o que torna o novilho bem diferente 

de um touro. O desenvolvimento esquelético e a conformação corporal 

modificam-se com relação aos animais inteiros. Animais castrados antes da 

puberdade não apresentam impulso sexual e adquirem um comportamento 

menos sujeito ao estresse (SILVA; GAMBARINI; GUIMARÃES, 2003). 

A castração de animais jovens tem sido recomendada por apresentar 

vantagens como a fácil contenção e a rápida cicatrização ( ASSOCIAÇÃO DE 

CRÉDITO E ASSISTÊNCIA RURAL DO PARANÁ, 1978). Rapidamente 

desaparece a libido, assim como se atrofiam as glândulas anexas do trato 

genital (ALMEIDA; SILVEIRA; OLIVEIRA, 2010). Se a castração, no entanto, 

for realizada após a puberdade, os efeitos são menos pronunciados, ocorrendo 

apenas a regressão de alguns caracteres secundários, alterações de 

comportamento e variações no desempenho (RESTLE et al., 1994). Apesar da 

castração de animais após a puberdade, aparentemente ser mais vantajosa, 

devido aos efeitos anabólicos dos hormônios sexuais, deve-se considerar as 

perdas no desempenho dos animais na recuperação do procedimento, além de 

hemorragias, infecções e miíases.  

Segundo Oliveira et al. (2006), a idade recomendada varia com a raça, 

o sistema de criação e plano nutricional adotado pelo produtor. Desta forma, 

nos sistemas extensivos de engorda, a pasto, o ideal é fazer tal procedimento 

em torno de seis meses antes da data estimada do abate. Para animais que 

serão confinados ou semi-confinados reduz-se este tempo em dois ou três 

meses, dependendo da condição corporal em que se encontram os animais. 

Assim os animais podem ser castrados à partir dos 18 a 20 meses de idade até 
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24 meses. Concordando com estes resultados Menezes et al. (2012) 

descrevem que nos sistemas tradicionais de produção de bovinos de corte 

muitos pecuaristas adotam a pratica da castração, quando os animais atingem 

idade entre 18 e 24 meses de idade. 

Trabalhos realizados por Euclides Filho et al. (2001) avaliaram 

diferentes idades de castração, em animais meio sangue Nelore com Simental 

e Nelore com Angus, e relataram que a idade a castração influenciou no tempo 

de confinamento, onde animais inteiros permaneceram mais tempo, do que os 

castrados ao nascimento. Isso é justificado devido ao procedimento do trabalho 

que realizaram, onde abateram os animais que atingiram 5,0mm de espessura 

de gordura de cobertura e, apesar dos inteiros apresentarem maior 

crescimento e estarem mais pesados ao final do experimento, os mesmos 

atingiram o estágio de deposição de gordura mais tardiamente, permanecendo 

maior período em confinamento, sendo abatidos com 515kg contra 463kg dos 

animais castrados. 

Segundo Porto et al. (2001), avaliaram os efeitos da idade à castração 

via cirúrgica sobre o desempenho e características de carcaça de bovinos 

cruzados Pardo Suíço x Nelore, utilizando quatro idades de castração 

(Nascimento, Desmama, 12 meses e aos 18 meses), comparados com animais 

inteiros. Os resultados mostraram que o peso final, bem como os ganhos de 

peso dos animais até 18 meses não foram influenciados pela castração. 

Entretanto foi possível observar que o ganho de peso entre os 18 e 20 meses 

de idade foi 10% maior para os animais inteiros em relação a média dos 

castrados, conforme relatado no trabalho, sendo justificado devido a entrada na 

puberdade onde são observados maiores índices de crescimento. 

Outras pesquisas evidenciaram que animais castrados na desmama 

não obtiveram diferença sobre os inteiros, porém segundo Euclides Filho 

(2001) essa idade de desmama submetida à castração se torna mais adequada 

devida a facilidade na hora do manejo e maior potencial recuperatório.  

Isso contradiz com o que Soares (2005) relatou, castrar o animal ao 

nascimento apresenta como principal desvantagem a não utilização do efeito 

anabólico dos hormônios produzidos no testículo, e retardar a castração para a 

época de desmama coincide com prática estressante, assim como a 

proximidade da época de restrição alimentar. 
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Dessa maneira a decisão do momento da realização da castração é do 

pecuarista, cabe a nós médicos veterinários ajudá-los e mostrar qual idade é a 

de melhor escolha de acordo com o sistema de manejo da propriedade e 

características raciais. 

 

4.3 Métodos de castração 

A castração pode ser classificada em três conjuntos principais segundo 

American Veterinary Medical Association’s Animal Welfare Division (2009), 

castrações físicas, químicas e hormonais. Esses grupos podem ser divididos 

pela técnica, mas em geral, a castração é alcançada através da remoção das 

gônadas cirurgicamente, danificando-os irreversivelmente, ou levando-os a 

atrofia por estenose do vaso. 

Os métodos de castração física são os mais difundidos, embargando a 

técnica de orquiectomia bilateral e a angiotripsia (Burdizzo).  

A orquiectomia bilateral consiste na ablação dos testículos 

cirurgicamente, englobando ou não ligadura do cordão com fio de sutura. Já a 

técnica de angiotripsia envolve uma castração sem derramamento de sangue 

por meio de uma emasculação externa do cordão com um artefato adaptado. 

Em seguida, mais excêntrico, estão os métodos hormonais e químicos. 

O método hormonal consiste na aplicação subcutânea de uma vacina 

específica para machos não castrados, capaz de estimular o sistema 

imunológico a produzir anticorpos específicos contra o fator liberador de 

gonadotrofinas, travando assim a função testicular. 

Métodos químicos englobam a injeção de substâncias toxicas ou 

esclerosantes no parênquima testicular (por exemplo, 88 % de ácido lático), 

que causam danos irreparáveis e leva à perda da função (AMERICAN 

VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION´S ANIMAL WELFARE DIVISION, 

2009). 

Mais recentemente, surgiu a combinação química com agentes 

orgânicos, que quando ligados leva à uma harmonia que procede um 

aperfeiçoamento nessa quimioesterilização, conquistando um diferencial 
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considerável desses animais no ganho de peso recuperatório e menos 

complicações. 

 

4.3.1 Castração cirúrgica (orquiectomia) 

Essa esterilização vem sendo utilizada frequentemente nas fazendas 

de pecuária de corte, provavelmente por ser uma castração de uma facilidade 

relativa e baixo custo, mais tem sido praticada por pessoas que não conhecem 

o procedimento correto e adequado sobre as técnicas. Sendo assim quando 

isso acaba acontecendo à mesma pode se tornar a mais inviável entre todas 

elas, pois o conhecimento teórico das técnicas disponíveis é necessário, assim 

como possíveis complicações que podem ocorrer, podendo então avaliar a 

realidade de cada produtor e adequar a técnica correta ao seu sistema de 

produção, pensando que não existe o procedimento perfeito e milagroso, mas 

sim a melhor maneira de trabalhar e conduzir a técnica. 

Segundo Staink (2006), a orquiectomia pode ser realizada de três 

maneiras: a orquiectomia fechada, semi-fechada e aberta. Na orquiectomia 

fechada secciona-se a pele e a túnica dartos, mas não é aberta a túnica 

vaginal, expondo-se o testículo que é exteriorizado. O cordão espermático 

intacto e as túnicas vaginais são obliterados através da confecção de ligaduras 

com ou sem transfixação, e posteriormente transeccionados distalmente 

(HEDLUND, 2005; STAINK, 2006).  

A orquiectomia semi-fechada é feita seccionando-se a túnica do cordão 

espermático. O testículo e uma porção do cordão espermático são retirados 

pela incisão através de tração com os dedos (SCHUMACHER, 1992). Assim, a 

pele, a túnica dartos e a túnica vaginal são incisionadas expondo o testículo, 

epidídimo e o ducto deferente, mas não é feita a dissecação do funículo 

espermático. Esta técnica também proporciona a remoção de uma porção da 

túnica vaginal parietal e do músculo cremaster. A ligadura do funículo 

espermático deve ser feita sobre a túnica vaginal (STAINKI, 2006). 

A orquiectomia aberta é a técnica mais utilizada. Cada testículo é 

exteriorizado através de incisão da pele, túnica dartos e túnica vaginal parietal. 

Os testículos junto com o epidídimo são removidos, mas a túnica vaginal 

parietal, que reveste as estruturas testiculares e o músculo cremaster 
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permanecerão no animal. O cordão espermático é dissecado da túnica vaginal 

e o ducto deferente e o plexo pampiniforme são ligados o mais proximal 

possível através de ligadura com ou sem transfixação do músculo cremaster. A 

vantagem do método aberto consiste em ligaduras vasculares diretas e mais 

seguras. Porém com a abertura da túnica vaginal, expõem-se a cavidade 

peritoneal e as chances de remoção inadequada da túnica são maiores 

(HEDLUND, 2005; TURNER E MCILWRAITH, 2002).  

Métodos descritos incluem a incisão removendo o ápice da bolsa 

escrotal (tampão) (figura 1), ou incisão lateral da bolsa escrotal (figura 2). O 

objetivo comum com cada método é estabelecer uma abertura grande o 

suficiente para permitir a drenagem e evitar o acúmulo de fluidos (CAPUCILLE, 

POORE & ROGERS, 2002). 

 

Figura 1. Técnica de orquiectomia por remoção do tampão. Observar a linha de incisão 

longitudinal abaixo dos testículos.  

                

    Fonte: (ALMEIDA 2010). 
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Figura 2. Técnica de orquiectomia por incisão lateral da bolsa escrotal. Observar a linha 

de incisão longitudinal nos testículos. 

                 

 Fonte: (ALMEIDA 2010). 

 

Comumente emprega-se a técnica com a faca ou canivete em meio à 

campo, sem a disponibilidade muita das vezes de um minimizador de 

microrganismos ou antisséptico. É efetuada nas propriedades por pessoas sem 

conhecimento sobre a técnica e sem uso de anestesia e muitas das vezes sem 

um tronco específico de contenção. 

Taylor & Weary (2000) descreveram que este procedimento nunca 

deveria ser feito sem anestesia.  

Para minimização dos problemas Padua et al. (2003) relatam que a 

contenção deste método deve ser realizada em brete apropriado para garantir 

a segurança do profissional a realizar o procedimento, como também 

proporcionar condições de praticar a correta aplicação do instrumento. Ainda, 

deve ser realizada após a contenção e antes da castração, a higienização com 

iodophor para diminuir a possibilidade de contaminação.  

A higienização do escroto com iodophor (dosagem 1:250) foi 

considerada um método inovador durante pesquisas realizadas por Silva et al. 

(2002), e independente do método de contenção ou de cirurgia é de extrema 

importância para o sucesso do procedimento, uma vez que sua realização 

permite a retirada de fezes e sujeiras aderidas no escroto que podem levar a 

infecções. 
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Este método é o mais estressante para o animal, mais arriscado para o 

efetuador, e em tempos modernos é o que menos se enquadra quando falamos 

em bem estar animal. Apresenta um fator maléfico quanto a contenção 

comparados a outros, necessita de uma atenção maior, e cuidado dobrado, 

pelo tempo que será necessário para realização da castração e estímulos 

como coices, indicativos de dor do animal. 

Quando utilizado o tronco adequado de contenção para segurança de 

quem está realizando o procedimento, emprega-se uma madeira roliça de 

aproximadamente três metros de comprimento por dez centímetros de 

diâmetro, que é mantida na altura do jarrete do bovino. Quando tracionada no 

sentido caudo-cranial, obriga o animal a posicionar-se, ligeiramente, sentado e 

com os membros pélvicos suspensos, facilitando a aproximação do cirurgião 

pela região posterior do animal. Os membros torácicos permanecerão apoiados 

ao solo, entretanto a cabeça é elevada e desviada lateralmente, limitando os 

movimentos do animal (EURIDES, 1998).  

Um aperfeiçoamento pode ser feito segundo Silva (2006) nesses tipos 

de contenções em bretes, utilizando em conjunto um imobilizador retal, obtendo 

uma imobilização suave e segura do animal sem nenhum dano físico ao seu 

organismo, uma vez que funciona com ondas eletromagnéticas de baixa 

intensidade, alcançando uma imobilização desejável. 

Turner & McIlwraith (2002), descreveram que é aconselhável imunizar 

os bovinos contra clostridioses, previamente à castração. No pós-operatório, os 

animais devem ficar em observação quanto à ocorrência de hemorragias. 

De acordo com Almeida; Silveira e Oliveira (2010) as complicações 

pós-operatória deste método englobam hemorragia, edema, infecções, 

peritonite, tétano, hidrocele, evetração, evisceração e miíases. Ao explicar as 

complicações os autores relatam que a hemorragia apresenta maior 

ocorrência, oriundas de suturas não realizadas corretamente e emasculadores 

velhos utilizados de forma incorreta, já o edema é normal, porém quando 

excessivo pode ser oriundo de manipulação demasiada durante a cirurgia, as 

infecções podem ocorrer devido a contaminações, se não controladas podem 

evoluir para peritonites agravando o quadro, e as eventrações e eviceraçoões 

podem ocorrer. Apesar de serem incomuns, no entanto são fatais, os autores 
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relatam como principal agravante para sua ocorrência é a presença de hérnia 

inguinal e o aumento da pressão abdominal após a cirurgia.  

Essas complicações segundo alguns autores é proporcional à qual 

época será realizada a castração. Araldi (2007) descreveu que a orquiectomia 

seja recomendada nos períodos secos do ano, onde a presença de moscas é 

menor, diminuindo assim as possíveis miíases. Silva et al. (2006) descrevem 

que em procedimentos realizados na época da chuva, as complicações pós 

cirúrgicas podem ter suas afecções dobradas em relação com a época da 

seca, onde estes problemas são menores. E em outro trabalho os mesmos 

autores demonstraram que a maior umidade e calor influenciaram 

negativamente na recuperação dos animais, uma vez que nestes períodos as 

sujidades são maiores (SILVA et al., 2009). Dessa maneira é aconselhável 

castrar os animais na época de inverno. 

O mesmo ocorreu no experimento de Pádua et al. (2003), onde, 

avaliaram o efeito de três diferentes métodos de castração: incisão lateral da 

bolsa escrotal; remoção do ápice da bolsa escrotal (tampão) e burdizzo. 

Independente do método de castração utilizado foram observados no pós-

operatório, edema, miíases, secreção purulenta, secreção sanguinolenta, 

funiculite, granuloma, necrose e retenção de coágulo, isso pode ter ocorrido 

devido a época da castração, primavera e verão, pois são estações que 

comumente apresentam altas temperaturas e maior precipitação pluviométrica, 

oferendo condições favoráveis para o desenvolvimento das miíases. 

As miíases são comumente nestes casos, e seu controle pode ser feito 

com a vermifugação em doses recomendadas (OLIVEIRA, SILVEIRA E 

PEDRA, 2006). A utilização dos vermífugos em duas aplicações antes da 

castração sendo a primeira 30 dias antes do procedimento e a segunda no dia 

da cirurgia, obtiveram bons resultados com a abamectina na dose de 

1,0ml/50Kg SC em bovinos mestiços leiteiros ( PADUA et al., 2003). 

Segundo já relatado por Silva (2001) o melhor método é aquele que 

resultar num mínimo de complicações pós-operatórias, em um menor estresse 

no animal e consequentemente um maior ganho de peso na fase de 

recuperação pós-operatória. Entre as diversas complicações que podem 

ocorrer após a castração cirúrgica são, como edema, miíases, retenção de 

coágulos, hemorragia e granuloma. 
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Portanto, podemos colocar a castração cirúrgica em segundo plano por 

ser exposta à varias complicações  nestas citações relatadas acima nesse 

capitulo. Apesar de que ela apresenta vantagem de total esterilização no 

animal uma única vez efetuando e sem a necessidade de repasse.  

 

4.3.2 Castração com uso de burdizzo (angiotrepsia) 

O burdizzo é um equipamento originalmente criado na Itália, produzido 

para pressionar e esmagar o cordão espermático e seus vasos sanguíneos 

logo acima dos testículos sem que ocorra a secção da pele, o que resulta na 

atrofia dos testículos, que permanecerão dentro da bolsa estando pequenos e 

murchos (VASCONCELLOS, 1991). Este pode ser utilizado em qualquer idade 

do animal, para isso é fabricado em diferentes tamanhos: 12 polegadas para 

bezerros de seis meses, 13 polegadas para garrotes, 16 polegadas para 

bovinos em geral e 19 polegadas para touros (PUGH, 2004). 

O manuseador deve segurar firmemente a bolsa escrotal e, ao mesmo 

tempo, com cuidado, introduzir o artefato sobre a pele do escroto, fazendo com 

que o cordão espermático fique entre as garras. Depois, é necessário apertar 

duas vezes de cada lado (PUGH, 2004) (figura 3). 

 

Figura 3. Castração com emasculador burdizzo em um cordão espermático de cada vez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (FALAVIGNA, 2009). 

 

A castração com burdizzo, apesar de ser prática e não invasiva, tem 

eficiência relativa. A necessidade de repasse é frequente, pois em nível de 
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propriedade rural, nem sempre a aplicação do aparelho é executada de forma 

correta (CNPCG, 1997). 

Seu uso incorreto possibilita a destruição parcial do cordão 

espermático e, consequentemente, o mesmo não terá sua produção hormonal 

interrompida, assim este pode se comportar expressando dominância sobre os 

demais e prejudicando os índices de produção, uma vez que animais 

subjugados, não tem acesso ao cocho e nem espaço para realizar suas 

atividades fisiológicas como deitar e ruminar.  

Segundo Bouissou e Boissy (2005) o indivíduo que ocupa as posições 

mais altas na hierarquia subjuga os demais. De acordo com Pagnoncelli (2012) 

os fatores que normalmente determinam a posição na hierarquia de 

dominância são: o peso, idade e raça. Assim de frente aos problemas de 

convívio estes parâmetros poderão ser usados para separação de lotes, em 

busca de menores problemas de hierarquia, tanto para animais inteiros como 

para castrados. 

Segundo Duarte (2009) o inconveniente é que após algum tempo a 

circulação pode ser retomada e os animais devem ser novamente castrados. 

As complicações desse método incluem persistência da função testicular onde 

este manterá sua condição de inteiro, necrose escrotal, edema escrotal grave, 

tétano e sofrimento desnecessário (PUGH, 2004).  

De acordo com o trabalho realizado por Pádua et al. (2003) em 63 

animais castrados com esta técnica tiveram complicações como: edema, 

secreção purulenta e sanguinolenta, granuloma, miíase e necrose. Sendo que 

em 21 animais (33,33%) apresentaram edema; em 12 animais (19,05%) 

apresentaram miíase; em 14 animais (22,22%) apresentaram secreção 

purulenta; em 14 animais (22,22%) apresentaram secreção sanguinolenta; em 

11 animais (17,46%) apresentaram granuloma; e em 12 animais (19,05%) 

apresentaram necrose. O lote foi submetido à intervenção após 25 dias, para 

retirada de tecidos necróticos e miíases. 

Estudando a castração, Padua et al. (2003) também avaliaram o 

método de castração cirúrgico comparado a utilização do burdizzo, os 

resultados não demonstraram diferenças significativas sobre o peso e o ganho 

de peso nos primeiros dias após o procedimento. Restle et al. (1996) após 

testar os mesmos métodos em novilhos de desmama e obter resultados 
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semelhantes, atribuíram estes ao estresse causado pelo método de castração, 

e o período de cicatrização sofrido pelos animais nos primeiros 28 dias de 

castrados.  

Quando o burdizzo foi comparado a animais inteiros, descrevem que 

estes mantiveram seu ganho de peso, porém os castrados sofreram perda de 

peso (PADUA et al., 2003). Concordando com este achado Moleta e Perotto 

(1998) ao testar animais inteiros e castrados verificaram diferença de peso a 

favor dos animais inteiros, enquanto Restle e Muehlmamn (1993) não 

verificaram diferença de ganho de peso entre animais castrados e inteiros no 

período de 17 dias após a castração. 

Em trabalho realizado comparando animais castrados com burdizzo e 

animais inteiros, em sistema extensivo de criação, puderam notar que não 

houve alteração no pH da carne dos animais comparados (ABBÁ; FELICIANO; 

VICENTE, 2012). De acordo com Costa et al. (2007) que relataram que a 

castração não afeta a composição centesimal da carne crua, características de 

pH e cor do contrafilé de bovinos jovens, implicando que as carcaças de 

inteiros e castrados são equivalentes em termos qualitativos, podendo ser 

manejadas em condições semelhantes na indústria frigorífica. Discordando 

destes achados Andreo et al. (2012) avaliaram a coloração da carne em vinte 

animais, relatando que os não castrados apresentam menor cobertura de 

gordura e assim durante o resfriamento da carne esta adquire uma coloração 

escura prejudicando a qualidade e o aspecto da carne. 

Abbá; Feliciano e Vicente (2012) também relatam, que houve diferença 

significativa entre os grupos experimentais, sendo observada maior maciez de 

carne no grupo de animais castrados por meio de burdizzo. Este resultado 

contradiz as citações de Corte et al. (1980) e Leidenz e Rios (1993), que não 

observaram diferença na maciez de carne em animais castrados, ou seja, não 

encontraram efeito benéfico da castração na maciez da carne. Os mesmos 

autores relatam sobre um método de castração em desuso atualmente, 

chamado de castração russa, que consiste na remoção apenas do parênquima 

espermático em animais nos primeiros dias após o nascimento visando manter 

as estruturas que secretam hormônios sexuais e impedindo a 

espermatogênese.     
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Esta maior maciez relatada é justificada pelos autores, pela espessura 

de gordura encontrada no músculo Longissimus dorsi dos animais castrados 

com burdizzo, sendo esta maior que as dos demais. Esses dados contrariam 

Restle e Grassi (1991) quanto ao avaliar diferentes métodos de castração, 

onde não verificaram diferença entre animais castrados à faca ou com Burdizzo 

para as características quantitativas e qualitativas da carcaça e da carne. 

Entretanto os resultados corroboram com Restle et al. (2000), Vaz e Restle 

(2000) e Vittori et al. (2006) que citam maior deposição de gordura, tanto de 

cobertura quanto de marmoreio, em animais castrados.       

Trabalho feito por Aguiar et al. (2011), relatou um caso em bovino após 

ser submetido à angiotrepsia, onde apresentou perda de peso, e um edema na 

região da bolsa escrotal, com calor e dor à palpação. Posteriormente fizeram 

punção e puderam notar a presença de material caseoso, caracterizando a 

formação de abscesso.  

Conforme Turner & Mcilwraith (2002) descreveram que a formação de 

cordão cirroso, deve-se a uma infecção crônica do cordão espermático que tem 

por caráter múltiplos pequenos abcessos, os quais são cercados por uma 

massa tecidual fibrosa e geralmente está relacionada com uma técnica ruim, 

drenagem e exercícios inadequados.  

De acordo com Oliveira et al. (2006) quando se utiliza emasculador 

velho e de forma incorreta (pressão insuficiente), os abscessos são comuns de 

serem encontrados.  

Após método de burdizzo podem evidenciar lesões no testículo, 

degeneração testicular, inflamação no escroto, orquites, periorquite, fibrose 

testicular, hipertrofia testicular, hiperplasia testicular, hidrocele, hematocele, 

varicocele e dermatite escrotal. 

Resumindo, o instrumento burdizzo possui uma garra que prende o 

cordão espermático e sem seccionar a pele, uma vez apertando consegue-se  

seccionar o cordão. Porém esse instrumento se utilizado de forma equivocada  

poderá provocar um edema ou inchaço muito grande no escroto e assim uma 

recuperação muito mais tardia, prejudicando no seu desenvolvimento e seu 

bem estar. Dessa forma podemos deduzir que o uso do burdizzo é menos 

vantajoso quando se tem a opção de outras formas de castração eficaz e 

descomplicadas.  
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4.3.3 Castração hormonal (Bopriva®) 

A vacina imunitária também recebe o nome de vacina hormonal 

segundo American Veterinary Medical Association’s Animal Welfare Division 

(2009). A instituição americana ganhou grande respeito ao longo dos anos, 

estudando e pesquisando sobre questões de melhorias cirúrgicos voltados para 

o bem-estar, e tem mais de um século propondo novas metodologias.  

 Bopriva® não contém em sua fórmula hormônios andrógenos ou 

estrógenos, mais recebe tal nome, pela associação de bem-estar animal 

americana  por ser um imunocontraceptivo,  induzindo uma castração 

temporária nos bovinos. 

Esse método de imunoesterilização é  mais atual, constituído por uma 

vacina subcutânea, contendo em sua formulação agentes Anti-GnRH que 

estimula o sistema imune a produzir anticorpos contra o fator liberador de 

gonadotrofinas. O produto foi elaborado pela Pfizer saúde animal, e tem por 

nome comercial Bopriva ®, como uma alternativa imunológica à castração 

cirúrgica e a de uso do burdizzo, facilitando assim o manejo dos bovinos, com 

melhora de qualidade da carne, controle do estro e potencial aumento de 

produtividade. 

O GnRH é secretado pelo hipotálamo e se liga ao seu receptor na 

hipófise, onde desencadeia a liberação do hormônio luteinizante (LH) e do 

hormônio folículo estimulante (FSH). O LH e o FSH, por sua vez, estimulam a 

função dos testículos e dos ovários. 

Assim, pela neutralização do GnRH natural, Bopriva® bloqueia o 

comportamento sexual e seus efeitos na produtividade e na qualidade da 

carne. De acordo com Marques Filho (2006), quando descreveu que a função 

testicular normal requer estimulação hormonal pelas gonadotrofinas que por 

sua vez, são controladas por secreções pulsáteis de hormônios liberadores de 

gonadotrofinas (GnRH) do hipotálamos (HPT).  

O principal desafio técnico no desenvolvimento de uma vacina anti-

GnRH é o tamanho muito reduzido da molécula de GnRH endógeno, que 

costuma livrar-se da detecção do sistema imune. Os cientistas responsáveis 
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pela descoberta sintetizaram um análogo sintético e incompleto do GnRH 

natural e o conjugaram a uma grande proteína carreadora. O análogo de GnRH 

natural não apenas é incapaz de se ligar ao seu receptor na hipófise, como 

também, ao se conjugar á proteína carreadora, fornece um grande alvo 

antigênico que é facilmente reconhecido pelo sistema imune. Após a segunda 

dose, Bopriva produz um aumento significativo dos anticorpos específicos 

contra GnRH que inibem a função dos testículos ou dos ovários para níveis 

combatíveis com uma imunocastração eficaz por 12 a 20 semanas. Pode se 

administrar uma terceira dose para estender o efeito por outros 4 a 5 meses 

adicionais (CHANTLER; PFIZER, 2011). 

A vacina é de fácil administração pode ser empregada em  machos a 

partir dos 13 meses de idade e em fêmeas a partir dos 15 meses de idade. 

Administração deve ser feita assepticamente 1 ml por via subcutânea, aplicada 

no mínimo 4 a 5 semanas antes do período em que o efeito é desejado, 

consequente a segunda dose deve ser respeitada no mínimo 3 semanas após 

a primeira. O reforço pode ser feito conforme tabela abaixo, resultando em 

diferentes períodos de duração de imunidade. 

 

Tabela 1 – Intervalos entre as aplicações e duração da imunidade. 

Intervalo entre aplicações (1ª e 2ª 

dose) 

Duração mínima da imunidade após 

a segunda dose 

3 a 4 semanas 12 semanas 

8 semanas 16 semanas 

12 semanas 20 semanas 

Fonte: Pfizer (2011). 

 

Sua administração deve ser realizada aos animais no pescoço através 

de uma agulha de 12,5 mm, utilizando-se uma seringa de segurança para 

evitar a auto-administração acidental (CHANTLER et al., 2012). Estudo 

realizado pelos mesmos pesquisadores relata pela primeira vez o uso da 

vacina GnRH em Bos indicus touros cruzados em confinamento. Os touros 

foram imunizados com a vacina, em intervalos de seis semanas entre as 

imunizações e o resultado obtido foi de fortes respostas imunitárias, que foram 
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mantidos em títulos elevados durante 15 semanas após a segunda imunização 

e até ao abate aos 147 dias.  

Outro estudo realizado por Cook et al. (2000) em confinamento com 

Bos taurus, relatou que para obter uma duração de 15 semanas da supressão 

de testosterona são necessárias três doses da vacina contra a GnRH. Outra 

alternativa estudada foi o uso de óleo adjuvante de Freund junto a vacina 

durante as duas administraçoes, possibilitando as 15 semanas de efeito, 

podendo assim se adequar melhor a cada sistema de terminação de animais, 

realizando uma vacinação estratégica para ter animais prontos para o abate no 

periodo correto (ADAMS E ADAMS, 1992; ADAMS et al., 1993).  

Segundo Chantler et al. (2012) a imunocastração tem o intuito de 

aproveitar as características de desempenho de machos inteiros, reduzindo os 

comportamentos sexuais e agressivos também auxiliando no acabamento de 

carcaça, possibilitando a produção de uma carne de qualidade.   

A vacina representa uma alternativa imunológica à castração cirúrgica, 

facilitando assim o manejo dos bovinos, promovendo o bem-estar animal, com 

melhora da qualidade da carne, controle do comportamento sexual e aumento 

potencial de produtividade (ROÇA et al., 2011). A imunocastração segundo 

Roça et al. (2011) não produz aromas e sabores estranhos à carne, indicando 

que é um processo alternativo viável à castração cirúrgica, sem efeitos 

negativos na qualidade sensorial. 

Estes mesmos autores em um estudo realizado com bovinos Nelore ou 

anelorados criados a pasto, comparando-se os animais castrados 

cirurgicamente com animais imunocastrados com duas ou três doses de Anti-

GnRH, foi demonstrado que animais vacinados com duas ou três doses da 

mesma apresentaram maior área de olho de lombo quando comparados com 

bovinos castrados cirurgicamente. Animais que receberam duas doses 

apresentaram maior peso de carcaça quente e menor espessura de gordura 

subcutânea, pois pode expressar mais seus hormônios crescendo mais e 

depositando menos gordura. Os autores durante suas avaliações não 

encontraram diferenças significativas nos parâmetros de pH final, maciez, 

coloração da gordura. 

A vacina também foi testada por Chantler et al. (2012) em bovinos 

cruzados, e teve uma eficácia de 97% de viabilização da vacina, comprovando 
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a sua  segurança, sem apresentar nos animais sinais clínicos ou sistêmicos  

prejudiciais, sendo que os 12 % foi apenas um leve inchaço nos 28 dias após 

aplicação, porém todos os casos se resolveram sem formação de abscessos. 

A imunocastração pode aproveitar o desenvolvimento de bovinos 

machos inteiros, e no momento ideal, intervir, através da vacinação estratégia, 

obtendo melhor deposição de gordura e controle do comportamento indesejado 

(DUNSHEA et al., 2011). 

Segundo trabalhos realizados por Amatayakul-Chantler et al., (2012) e 

outro por Andreo et al., (2013), verificaram que os bovinos imunocastrados 

obtiveram maior espessura de gordura e menor área de olho de lombo quando 

comparados aos inteiros. 

Evidencia menores risco de acidentes, sem riscos de lesões e brigas, 

redução no tempo gasto com a castração, método sem dor e sofrimento, sem 

hemorragias, bicheiras e infecções, sem perda de peso após cirurgia, sem risco 

de morte em decorrência de complicações pós-cirúrgicas e reduz a chance de 

carne DFD (dark – escura; firm – firme; dry - seca). 

Além de tudo isso a Bopriva® pode ser utilizada em fêmeas, inibindo a 

ocorrência de cios, aumentando o consumo e a conversão alimentar, reduz o 

risco de prenhezes indesejadas durante o período de engorda.  

A vacina pode ter a desvantagem do ponto de vista econômico, mas se 

tratando em bem estar animal, acaba apresentando tal vantagem, e também 

apresenta mínimas complicações e ajuda os pecuaristas no manejo, pois o 

manuseador não necessita em lidar com os testículos no momento de castrar. 

E pensando assim é sabido também falarmos que uma outra vantagem da 

imunocastração é a necessidade de menor mão de obra. Pois o trabalho 

manual das praticas tradicionais é sempre maior, devido à preocupação 

recuperatória dos animais, a contenção, e possíveis complicações. 

Segundo Almeida et al. (2010), após ter feito pesquisas com 

consumidores e produtores, relatou que embora a produção endógena de 

testosterona seja reduzida em cerca de 6 meses após imunocastração, o 

comportamento de monta persiste. 

A vacina surgiu em 2011, e pode ser encontrada na maioria das lojas 

agropecuárias do Brasil. O produto custa em torno de R$ 10,00 reais por 

animal, aplicando as duas doses recomendadas. Seu custo beneficio se da à 



76 
 

curto prazo, tendo em vista esta como um ponto que deve ser revisto no 

momento da escolha, pois confinamentos à longo prazo, e propriedades rurais 

que seguem criação à pasto, a opção de imunocastração fica questionável. 

Pois uma terceira dose deve ser feita quando o peso ideal para o abate não foi 

alcançado, e fecha-los novamente em currais e bretes acaba sendo muito 

estressante.  

 

4.3.4 Castrações químicas 

A quimioesterelização vem se destacando e sendo questionada 

atualmente na sociedade e na imprensa, pois existe alguns países que utilizam 

como punição  a homens por atos criminais sexuais (PONTELI & SANCHES 

JR., 2011). 

A castração química refere-se ao uso de elementos que geram 

inflamação, fibrose e dano físico definitivo às estruturas do aparelho reprodutor 

masculino, especialmente nos ductos deferentes, nos epidídimos e nos 

próprios testículos, reduzindo a espermatogênese e a concentração sérica de 

andrógenos (KUTZLER e WOOD, 2006). 

Estudos com a injeção intratesticular de ácido lático foram eficaz na 

castração de bovinos, camundongos e cães, com resultados perceptíveis após 

24 horas (NISHIMURA et al., 1992). Em estudos com caprinos, doses de 1 a 3 

mL/10 kg de ácido lático levaram à infertilidade definitiva (OKWEE-ACAI et al., 

2008). 

O elemento cádmio, subproduto do meio ambiente gerado pela erosão 

e chuvas, é considerado tóxico para o homem e para os animais, foi 

questionado e estudado por Gorni e Angelucci (1986), que testaram em 21 

bovinos da raça santa-gertrudis, provenientes da Estação Experimental de 

Zootecnia de São José do Rio Preto, SP, aplicações intratesticulares de 

aldeído fórmico  a 40% + solução oleosa + cloreto de cádmio. As aplicações 

foram feitas em cada testículos nos animais, e  quando alcançaram idade de 24 

meses e um peso médio de 380 a 400 kg foram abatidos e colhidos fragmentos 

dos órgãos, e os autores puderam observar níveis baixos tolerados nos 
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alimentos que é de 1 ppm, concluindo esse elemento possa ser utilizado nas 

castrações em bovinos. 

O glicerol também tem efeito deletério na reprodução, pelo efeito 

esclerosante segundo Weinbauer et al,. (1987). Em cães testados na dose de 1 

ml por testículo não foi obtida a infertilidade ( IMMEGART e THRELFALL, 

2000), já em macacos uma única aplicação intratesticular de uma solução de 

glicerol levou à azoospermia definitiva (WIEBE et al., 1989). 

Solução salina 20% aplicada diretamente nos testículos de ratos levou 

à azoospermia com necrose dos testículos, sem danificar à bolsa escrotal 

(EMIR et al., 2008). Entretanto, na maioria dos estudos com outras 

substâncias, os grupos controle são tratados com soluções salinas, mas em 

concentrações ou volumes menores, sem apresentação de danos que 

comprometam as funções reprodutivas (OLIVEIRA et al., 2007). 

O gluconato de zinco também aplicado na bolsa testicular pode 

apresentar alterações reprodutivas, porém ainda esta sendo utilizado para 

estudo. O zinco faz parte do processo de espermatogênese naturalmente. Sua 

relevância ou excesso trazem variações no processo, levando quase sempre à 

azoospermia (NEATHERY et al., 1973).  Em virtude disto, diversos fármacos 

vêm sendo fabricados com substâncias à base de gluconato de zinco, como o 

Neutersol®, o Testoblock®, o Esterisol® ou Zeuterin® e o Infertile®.  

Segundo Koger (1978) apud Lopes e Silva (2014) a esterilização com o 

uso de cloreto de cálcio mostrou eficiência em bovinos, caprinos, ovinos, 

suínos, caninos e felinos. 

Pineda (1977) testou em cães a aplicação na bolsa testicular formalina 

3,3%, gluconato de clorexidina 1,5% associada ao DMSO 50% na dose de 5,0 

mL, e obteve resultados de azoospermia. A formalina 10% na dose de 1 mL 

quando aplicada nos testículos de ovinos, observa-se perda de massa 

testicular e provoca dano irreparável aos túbulos seminíferos (IJAZ et al ., 

2000). 

O etanol 100% e soluções formaldeído em etanol 3,5%, permanganato 

de potássio 5% e nitrato de prata 10% dose única detectou azoospermia, 

oclusão dos vasos e atrofia testicular em cães (DIXIT et al., 1975). Resultados 

irreversíveis com nitrato de prata em coelhos (LEE et al., 1985).Em estudos 
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com a injeção escrotal de uma solução oleosa contento aldeído fórmico a 40% 

mais  cloreto de cádmio, apresentou azoospermia em bovinos e bubalinos 

(COSTA et al., 2002). 

Segundo (AGMED e AL-BADRANY, 2009) muares receberam 600 mg 

de ácido tânico e 750 mg de cafeína, e todos achados clínicos, hormonais e 

histopatológicos demonstraram azoospermia.  

Analisando essa metodologia pode-se observar inúmeros tratamentos 

que são eficazes e em apenas uma única aplicação apresenta históricos 

irreversíveis e esterilização íntegra. É uma escolha que pode ser introduzida 

nas propriedades, para minimizar perdas e sofrimentos dos animais. 

Estes métodos são tidos como irreversíveis e proporcionam menores 

níveis de dor e maior velocidade de recuperação quando comparados aos 

procedimentos tradicionais. As técnicas químicas são promissoras a ponto de 

atraírem a indústria farmacêutica, que já colocou no mercado alguns fármacos 

cuja eficácia já foi provada em diversas espécies. Há uma unanimidade entre 

os autores em descrever a quimiocastração como um procedimento de menor 

custo e mais seguro, se comparado a métodos cirúrgicos tradicionais (LOPES 

e SILVA, 2014). 

 

4.3.5 Castração orgânica 

A castração orgânica é constituída por uma injeção intratesticular, de 

substâncias que tem efeitos esclerosantes tecidual. Desenvolvida pelo médico 

veterinário Marcelo Vivacqua, com apoio de várias Universidades, que 

pesquisou tal método motivado pela questão do bem-estar animal, pretendendo 

beneficiar o ramo da pecuária de corte e argumentar ainda mais essa parte da 

castração (Bem-estar animal). 

O pesquisador já disseminou o método em vários estados do Brasil, 

ganhou prêmios internacionais com a invenção 100 % natural que já foi 

aplicada em mais de 10 mil animais. Se comparado a outros métodos a 

orgânica é mais barata, em animais mais novos o volume do produto aplicado é 

menor e uma única vez, e o gasto fica em torno de R$15,00 reais por animal, 

apresentando um custo benefício favorável. Apresenta pontos positivos em 

aceitação por parte dos frigoríficos, por não deixar resíduos na carne, outro 
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ponto que também pode ser descrito é a praticidade e o comodismo da técnica, 

favorecendo clientes que não optam por castrar por medo de retardamento da 

boiada, devido às técnicas ruins e exercícios inadequados conforme relatados 

anteriormente. 

Segundo Vivacqua (2012), a nova esterelização tem por nome inovador 

de castração orgânica, pelo qual desenvolveu uma solução na combinação do 

ácido lático um componente presente em produtos alimentícios, com a enzima 

papaína que é extraída do látex do mamoeiro, e por possuírem esses princípios 

ativos naturais, e por não deixarem resíduos na carne ganha este nome. 

A papaína é uma enzima alcaloide proteolítica pertencente à classe 

das cisteínas, extraídas do mamão (Carica papaya). A papaína cliva, 

preferencialmente, ligações peptídicas envolvendo aminoácidos básicos e 

possui atividade esterásica, onde se destaca por ser especifica a proteínas e 

substratos de baixo peso molecular. Autores mencionam seu uso no tratamento 

de queimaduras, inclusive de segundo grau,  também demonstra ser um bom 

agente desbridante e cicatrizante. 

O ácido lático é um composto orgânico, de varias funções, constituinte 

de diversos processos bioquímicos com ponto de ebulição 122 °C e fusão 18 

°C, altamente corrosivo, sendo um importante produto do metabolismo 

energético, pois faz à restauração da contratilidade muscular e ainda pode ser 

convertido em glicose, para equilíbrio glicêmico. Tem sido empregado na 

alimentação infantil, como acidulante em produtos alimentícios, removedor de 

sais de cálcio, na curtição de peles, e utilizado na indústria cosmética e 

farmacêutica (PAGANINI  et al., 2011). 

O acido lático conforme já foi relatado, foi testado e comprovado sua 

eficácia na castração pelos autores Nishimura et al. (1992) e Okwee-Acai et al. 

(2008). 

O resultado da aplicação é um edema do órgão, apresentando nos 

animais um ligeiro desconforto nas primeiras 24 horas. Na grande maioria dos 

animais descreveu Vivacqua (2012), foi que eles continuam se alimentando 

normalmente e não apresenta reações sistêmicas.  

Sua ação, logo ao entrar em contato com o tecido testicular, induz, 

inicialmente, um processo inflamatório,e posteriormente, a uma substituição 

deste tecido por tecido fibroso. Por ser constituída de uma enzima biológica 
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que promove a digestão do tecido testicular, permitindo que o medicamento 

tenha o seu efeito potencializado (VIVACQUA, 2012). Pode ser utilizado em 

bovinos, ovinos e caprinos.  

Vivacqua et al. (2012), comprovou em bovinos uma eficácia de 98% 

apresentando diminuição da produção da testosterona imediatamente após a 

aplicação local, e também já apresentam ausência de libido e redução da 

agressividade. Em diversos animais foi verificado que os níveis sanguíneos de 

testosterona dos animais submetidos ao tratamento sofreram redução de 80% 

em 24 horas. 

À medida em que o processo inflamatório vai se tornando crônico, 

ocorre a diminuição do diâmetro dos testículos (figura 5) e sua consistência 

aumenta em consequência da substituição do tecido do testículo por fibroso. 

Devido a esta reação, o animal deixa de produzir a testosterona, diminuindo o 

desejo sexual e a produção de espermatozoides, o que impede a realização da 

cobertura e de fecundação das fêmeas. No processo, o tecido testicular sofre 

uma degeneração irreversível, com fibrosamento dos túbulos seminíferos, as 

células responsáveis pela formação dos espermatozoides. Também ocorre 

lesão nas células de Leydig que responde pela produção da testosterona, o 

hormônio masculino (VIVACQUA 2012). 

Figura 4. Aplicação da solução                     Figura 5. Testículo logo após a aplicação 

                                                                         orgânica à base de ácido lático e papaína. 

      

Fonte : (VIVACQUA 2012).                              Fonte: (VIVACQUA 2012). 
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Com o uso da substância orgânica, não é necessário o uso de outros 

medicamentos e não ocorre perda de peso. Soma-se essas vantagens, o fato 

de a prática ser humana e ecologicamente correta, pois não provoca dor nos 

animais tratados.  

Além do mais, apresenta vantagens sob outras quanto ao perigo de 

hemorragias, infecções, tétano, edemas, bicheiras e acidentes. Outra 

vantagem em cima disso é a não necessidade de compra de medicamentos, 

como antibióticos, anti-inflamatórios, anestesia, repelentes, larvicidas,  ovicidas 

e cicatrizantes , e além de outros diversos fármacos que são utilizados 

rotineiramente após complicações as castração.  

Podemos então totalizar neste trecho que esta castração possa ser 

sublinhada como um dos métodos de castração aconselhável a se seguir, pelo 

seu profuso bem estar animal, sendo menos estressante para animal e 

economicamente falando o mais inteligível, obtendo assim um saldo 

comparado as outras relatadas até aqui. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerável dizer, que quanto mais cedo os bovinos forem para os 

frigoríficos a castração acaba sendo desnecessária, porém quando forem mais 

tardios a castração deve ser ponderada, afim de melhorar no manejo, melhorar 

a qualidade da carne e melhorar aceitação no mercado.  

Foi bem apurado que as castrações físicas ficaram para trás, justificado 

pela recuperação tardia dos animais, das complicações, altos gastos com mão 

de obra e medicamentos. Assim adentram a hipótese de imunocastração ou 

quimioesterelização.  

Sugere-se que entre todos os métodos de esterilização é vantajoso 

dizer que a castração orgânica (quimioesterelização) vem à frente, como uma 

alternativa nova nesses últimos anos amplamente relatada que pode ser 

seguida pelos clientes. A aplicação da substância orgânica no local uma única 

vez, sucede de esterilização íntegra e irreversível, sem riscos de miíases, 

hemorragias, infecções e tétano, sem que necessite respeitar um período de 

carência entre a aplicação e o abate. 
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