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Para facilitar a vida dos pecuaristas, um novo
método foi criado para a castração de bo-
vinos, acabando com o sofrimento e redu-

zindo o trabalho. Trata-se da castração imunológi-
ca com a vacina Bopriva, que já está regulamenta-
do pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa). A vacina foi desenvolvida pelas
indústrias de medicamentos Pfizer. Com ela, os
produtores estão dando adeus aos tradicionais ca-
nivetes, oferecendo aos pecuaristas uma nova ma-
neira de manejar seus rebanhos, proporcionando o
chamado bem estar animal.

O produto já havia sido aprovado no Brasil em no-
vembro de 2010 e, recentemente, o Mapa estabeleceu
os parâmetros que pecuaristas e frigoríficos brasilei-
ros devem seguir para que os animais vacinados com
Bopriva sejam reconhecidos como castrados no abate.
A vacina é administrada com duas doses injetáveis
(dose e reforço) na tábua do pescoço e pode ser asso-
ciada a outros manejos de rotina. 

A médica veterinária Fernanda Hoe, gerente de
produtos da Pfizer, explica que a Bopriva estimula o
sistema imune do bovino a produzir anticorpos contra
o Fator de Liberação de Gonadotrofinas (GnRH), inibin-
do a liberação de dois hormônios da glân-
dula hipófise, o hormônio luteinizante
(LH) e o hormônio folículo estimulante
(FSH), e por consequência suprime a
função testicular em machos e ovaria-
na nas fêmeas. Com o bloqueio de pro-

dução da testosterona em machos, os comportamen-
tos sexual e agressivo são reduzidos, além disso há
melhora da qualidade da carcaça. O efeito de Bopriva
dura, em média, cinco meses depois da segunda dose
administrada. Esta, deve ser feita cerca 5 meses antes
do abate.

Com a aplicação de duas doses injetáveis de 1
mL cada, com um aplicador específico na tábua
do pescoço do animal, o macho ou a fêmea estão
imunologicamente castrados. O intervalo entre as
duas aplicações pode variar, dependendo do tem-
po de efeito desejado. A novidade é que a fêmea
também pode ser castrada, já que a Bopriva imuni-
za a fêmea contra seu próprio GnRH e com isso su-
prime a liberação de FSH e LH, responsáveis pelo
desenvolvimento dos óvulos e pela produção dos
hormônios estrógeno e progesterona. Como resul-
tado, bloqueia comportamentos sexuais e inter-
rompe a função reprodutiva. A Bopriva não tem
qualquer atividade hormonal.

Um estudo publicado pela Universidade Federal de
Uberlândia revela os impactos negativos que a castra-
ção tradicional pode trazer. Entre elas complicações
pós-cirúrgicas e mortes foram as principais. De março
a maio de 2010 foram avaliados 500 bovinos castra-
dos de quatro fazendas, três em Minas Gerais e uma
em Goiás. O trabalho mostrou que a miíase, ou bichei-

ra (causada pela infestação de larvas e
moscas em feridas), foi a complicação
mais observada, com aproximadamen-
te 15% dos registros, enquanto a mor-
te foi o maior prejuízo, com taxa de
mortalidade média de 0,4%. 
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Com tudo para dar errado, a história de Jhonny, o potro
quarto de milha, se transformou num sucesso e o no-

vo integrante da fazenda Twin Brothers já tem o que come-
morar em 2012. Jhonny é resultado de uma transferencia
de embrião feita no ano passado. A gestação de equinos du-
ra 11 meses. Com uma semana de vida, Jhonny perdeu a
mãe. O médico veterinário, Ramiro Soares conta que apesar
da tragédia, o potro teve sorte porque mamou o colostro
nos primeiros dias de vida. “É através do colostro que são
transmitidas imunoglobulinas (anti corpos), o que dá imuni-
dade aos filhotes”.

Logo após a perda da mãe, Jhonny teve que passar por
uma adaptação. Para

alimentá-lo foi formu-
lado uma mistura
com base de leite de
vaca para que o potro
continuasse com uma
alimentação parecida
com o que estava
acostumado. Nos pri-
meiros dias os fun-
cionários da Fazenda
Twin Brothers, onde
Jhonny nasceu, ali-
mentaram o potro na

mamadeira.
Depois de se acostumar com o novo leite, o bicho teve que

aprender a tomar o líquido no cocho. “Em seguida começamos
a oferecer ração especial para potros composta com leite em
pó e feno”. Jhonny já completou 50 dias, pesa 65 quilos e es-
ta com um desenvolvimento normal. “Virou o mascote da fa-
zenda”, completa Ramiro cheio de orgulho.

Os potros neonatos exigem alguns cuidados, tais como
fazer a higienização do umbigo com solução de iodo 10% lo-
go após o nascimento. Esse procedimento deve ser realiza-
do até que o coto umbilical esteja bem seco. É preciso ain-
da avaliar se o animal mamou nas primeiras horas de vida -
é fundamental que ele mame o colostro. Se necessário, po-
derá ser fornecido plasma via endovenosa. O objetivo é a
transferencia de imunidade.

É necessário também verificar se o potro está defecando,
pois existem riscos de retenção de mecônio. A vermifugação
poderá ser feita 30 dias após o nascimento e a vacinação
após os 3 meses de idade.

O potrinho deve mamar aproximadamente 10% do seu pe-
so ao dia com intervalo de 2 horas por mamada nos primeiros
5 dias. Deve-se tomar cuidado para o potro não engasgar com
o leite. Um incidente destes pode causar pneumonia. Em fun-
ção disso, assim que o animal se acostuma com o leite, deve
passar a tomá-lo no cocho.

Mais facilidade do campo
Castração imunológica com vacina já está aprovada pelo Mapa

Potro órfão sobrevive

Marcus Vaillant

Novo método de
castração facilita
manejo e evita
sofrimento para
os animais

700 ml de leite de vaca;
300 ml de água fervida;
30 g lactose ou glucose 
(farmácia de manipulação);
5 g carbonato de cálcio;
1 gema de ovo.
37º C

receita de leite


