
Boletim Bopriva
POR ZOETIS

Castração imunológica revoluciona 
a indústria agropecuária nacional

Nova técnica de castração imuno-

lógica elimina os riscos, melhora 

o bem-estar animal e otimiza a 

mão de obra em fazendas de todo 

o Brasil. A castração por Bopriva 

vem trazendo diversos benefícios 

para a criação de gado, como a 

diminuição da agressividade e a 

maior facilidade de manejo do re-

banho. A adoção desse produto

inovador vem mudando a cara do 

campo brasileiro, produzindo re-

sultados e permitindo reconhecimen-

to para o cenário da agropecuária na-

cional, mesmo no âmbito internacional.

Conheça a castração 
sem hemorragias 

Como evitar 
bicheiras e 
infecções na 
castraçãoPerda de peso, 

como evitar
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Morte por castração 
já faz parte do passado
Uma rês morta e toda a economia 

se perde. É o que ocorre quando 

são utilizados métodos tradicio-

nais de castração em que um ani-

mal acaba morrendo. A principal 

causa de morte após a castração 

cirúrgica é a hemorragia, na qual 

o animal sangra até entrar em 

choque. Mas, mesmo não haven-

do hemorragia severa, não pode-

mos esquecer que a cirurgia deixa 

portas abertas para infecções que 

podem igualmente levar à morte.

 

Com a castração por Bopriva não 

há cortes, logo não há infecções. 

Portanto, o risco de morte por 

hemorragia está descartado. Por 

que então continuar colocando a 

vida do seu boi e a sua rentabili-

dade em risco?

Ma
te

ria
l in

te
rn

o d
a Z

oe
tis

6

Doses adicionais de Bopriva aplicadas após o início do efeito castrado 
(ex.: 3a dose) prolongam o efeito.

Intervalo entre doses

Transição de inteiro para castrado (7-14 dias)

7-14 dias

Intervalo entre aplicações  
(1a e 2a dose)

Duração mínima da imunidade  
após a segunda dose

1a Dose 2a Dose

EFEITO CASTRADO

3 a 4 semanas 12 semanas

8 semanas 16 semanas

12 semanas 20 semanas

Protocolos de aplicação Como aplicar Bopriva

Dosagem e aplicação:
1 mL por via subcutânea.
Apresentações: 
frascos contendo 20, 50 e 100 mL.
Período de carência para abate: 
não há.
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Brigas e lesões: quem perde é o produtor

Danos às pastagens e cercas. 
Como solucionar o problema?

Quando diversos bois inteiros 

são agrupados, eles se or gani-

zam so ci  almente, de forma que 

os animais dominantes terão 

prioridade sobre os outros em 

relação ao acesso à água, som-

bra e alimentos.

A hierarquia é estabelecida atra-

vés de confrontos físicos, sendo 

este o motivo pelo qual as bri-

gas são muito comuns quando 

se formam novos lotes para en-

gorda a pasto, ou no semiconfi-

namento ou no período inicial do 

confinamento.

Essa competição, um processo 

natural do comportamento dos 

bovinos, pode resultar em muitos 

prejuízos para os produtores. 

Como consequência das brigas, 

os animais podem sofrer lesões, 

fraturas ou até mesmo morrer.

Além disso, os animais submissos 

ainda poderão ter desempenho 

produtivo inferior ao dos demais.

O efeito da testosterona nos bo-

vinos aumenta a atividade física e 

leva a diversos comportamentos 

indesejáveis, como raspar os cas-

cos dianteiros e chifres no chão, 

arrancar as forragens, fazer bura-

cos no pasto e tentar atravessar 

as cercas. 

Todos esses danos às pastagens 

e cercas elevam os custos com 

manutenção e depreciação, geral-

mente difíceis de ser percebidas 

e mensuradas. Fazendo a castra-

ção imunológica com Bopriva, os 

animais ficarão mais calmos, dimi-

nuindo esses problemas.
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Lesões nos cascos diminuem 
o desempenho dos animais 

Cio na engorda traz dor de cabeça a criadores

Em lotes de bois inteiros para en-

gorda, são comuns as queixas de 

“gabarro”, “frieira” e “broca”.

Esses problemas nos cascos estão 

associados à intensa atividade lo-

comotora e são mais comuns nos 

membros traseiros, devido às re-

petidas tentativas de monta.

Quando o boi está em posição 

normal, o peso do corpo é dis-

tribuído nas quatro patas, mas 

quando tenta montar todo o peso 

se concentra nos membros trasei-

ros. Dessa forma, os cascos tra-

seiros frequentemente suportam 

o dobro da carga normal, ficando 

sobrecarregados. 

A engorda de fêmeas é uma prá-

tica cada vez mais comum no 

Brasil. Antes restrita às matrizes 

de descarte, hoje já são inúmeros 

os produtores que praticam a en-

gorda de novilhas. Porém, é con-

senso entre os produtores que as 

manifestações de cio atrapalham 

a engorda. Quando estão no cio, 

as fêmeas se alimentam menos e 

gastam mais energia, pois movi-

mentam-se mais. 

O mesmo ocorre com as outras fê-

meas do lote, que, mesmo não es-

tando no cio, gastam energia em 

tentativas de monta e despendem 

tempo nessa atividade improduti-

va, em vez de comerem.

Além disso, lotes de machos em 

confinamento ou pasto podem 

ser igualmente prejudicados se 

ficarem alojados em piquetes ao 

lado das fêmeas. O cio os distrai-

rá, atrapalhará o consumo alimen-

tar e aumentará o risco de animais 

enroscados na cerca na tentativa 

de atravessá-la.

Essa sobrecarga fragiliza a estru-

tura dos cascos, tornando-os mais 

suscetíveis a infecções. 

Como consequência, os animais 

acabam tendo o consumo alimen-

tar e o desempenho reduzidos em 

virtude da dor e das dificuldades 

de locomoção.
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Perda de peso, como evitar
Quem compara se surpreende. 

Um boi castrado pelos métodos 

convencionais (cirurgia ou bur-

dizzo) tem desempenho inferior 

ao de um animal castrado por 

Bopriva. Isso porque, enquanto o 

animal castrado com sofrimento 

perde peso nos dias seguintes e 

precisa de semanas para se recu-

perar; com Bopriva, nada muda. 

O boi continua bem, comendo e 

ganhando peso. Em diversos tes-

tes de campo, a perda de peso

pós-cirurgia variou de 8 Kg a 24 Kg. 

Esses quilos perdidos ou esses dias 

dos quais o boi castrado pelos mé-

todos antigos necessita para se re-

cuperar fazem toda a diferença.

Conheça a castração sem hemorragias
Um boi perdendo sangue não 

representa apenas sofrimento 

desne  cessário, mas também re-

dução no desempenho porque a 

reposição do sangue perdido pelo 

organismo consumirá nutrientes 

que poderiam ser utilizados para 

ganho de peso.

A hemorragia resultante da cas-

tração cirúrgica também atrai 

moscas causadoras de bicheiras e 

frequentemente agrava-se a pon-

to de levar o animal à morte.

Utilizando a castração por Bopriva, 

esses riscos são eliminados, porque 

a aplicação é simples, na tábua do 

pescoço, sem sofrimento, hemor-

ragia e, principalmente, sem morte. Ma
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Impacto da castração cirúrgica no ganho de peso e estado clínico de bovinos de corte.
F. S. R. CARVALHO, C. R. SILVA e F. HOE. A Hora Veterinária – Ano 30, nº 179, janeiro/fevereiro de 2011.
 
Immunocastration of Bos indicus × Brown Swiss bulls in feedlot S. Amatayakul-Chantler, J. A. Jackson, J. Stegner, V. King, L. M. S. Rubio, R. Howard, E. Lopez and J. Walker.
Veterinary Medicine R&D, Pfizer Animal Health Parkville, Victoria, Australia 3052; Veterinary Medicine R&D, Pfizer Animal Health, Kalamazoo, MI 49007; and Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, Universidad Nacional Autonoma de México, México City, Mexico 04510.
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Sodomia gera prejuízos

Bopriva garante mais 
produtividade da mão de obra

Riscos de 
acidentes  
e doenças 
diminuem

mutilado pelos demais e não co-

me. Se não ficar separado do lote, 

muitas vezes acaba morrendo. 

Já os bois que praticam a 

sodomia passam grande parte 

do tempo distraídos, sem comer 

e desperdiçando energia com 

a monta. Além disso, a maior 

atividade de monta aumenta a

O comportamento de sodomia, 

conhecido em muitos locais como 

“boi xibungo”, é um dos problemas 

mais comuns na engorda de bois 

inteiros. A alta frequência desse 

inconveniente está também 

associada a um grande potencial 

de causar prejuízos ao produtor. 

O boi que sofre a sodomia é 

chance de descartes por fraturas. 

A necessidade de melhorar a 

produtividade requer aumentos 

nas taxas de lotação das fazendas, 

o que acentua o problema da 

sodomia. Por isso, é cada vez 

maior o interesse dos produtores 

por ferramentas para “acalmar” 

seus animais. 

Cada vez mais cara e escassa, a 

mão de obra qualificada é hoje 

um dos maiores desafios na 

pecuária. Diante dessa realidade, 

não resta alternativa ao produtor 

senão aumentar a produtividade 

dos funcionários. A solução é 

executar mais tarefas, com melhor

qualidade e em menos tempo. O 

tempo gasto para se castrar um boi

cirurgicamente ou com burdizzo é 

suficiente para se aplicar Bopriva 

em 5 a 10 animais. Isso porque, na 

castração por Bopriva, a aplicação 

é fácil – na tábua do pescoço. 

Além da maior agilidade, esse

método também proporciona uma 

castração com mais qualidade e 

menos riscos, tanto para o animal 

quanto para o trabalhador. E até 

depois da aplicação o produtor 

ainda ganha no manejo, porque 

não precisa dar rodeio para curar 

os animais.

Com a castração cirúrgica, 

não é apenas o boi que 

sofre. O procedimento 

também pode prejudicar as 

pessoas que o realizam, haja 

vista que os funcionários 

precisam trabalhar 

agachados ou em posição 

inadequada da coluna 

devido à localização dos 

testículos do boi. Além 

disso, algumas doenças 

também podem ser 

transmitidas ao homem 

durante esse procedimento, 

principalmente quando não 

se utilizam equipamentos 

adequados de pro   te ção a 

infecções, como luvas e 
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respeita os animais, elimina a dor 
e evita o prejuízo do produtor

Como evitar bicheiras e infecções na castração

Novo método

Conforme evolui, o homem está 

cada vez mais consciente de que é 

uma de suas obrigações zelar para 

que nenhum animal seja submetido 

a procedimentos que causem so-

frimento desnecessário. Já existem 

diversos estudos provando que a 

produtividade diminui quando os 

animais são submetidos a práticas 

e manejos que causam sofrimento. 

Um exemplo claro disso é a perda 

de peso que ocorre após a castra-

ção pelos métodos convencionais

(cirurgia ou burdizzo), em que o 

animal pode perder mais de 20 Kg 

em poucos dias. Na imunocastra-

ção, o animal não sente dor, não 

sofre durante nem após a apli-

cação na tábua do pescoço. Por 

isso, não ocorre perda de peso nos 

dias subsequentes. Por respeitar o 

bem-estar animal e evitar prejuí-

zos, a imunocastração é uma ino-

vação que veio para ficar. Na pecu-

ária do futuro não há espaço para 

a castração do passado.

Toda cirurgia aumenta as chances 

de infecções bacterianas, princi-

palmente quando as condições de 

higiene não são ideais. No caso da 

castração cirúrgica, o risco é es-

pecialmente importante porque 

esse procedimento deixa uma 

porta do meio externo aos órgãos 

internos do animal. O sangue atrai 

moscas e, por isso, a bicheira é o 

problema mais observado após a 

castração cirúrgica, causando in-

júrias, aumentando ainda mais as 

chances de infecções e exigindo 

mão de obra para rodeio e cura 

dos animais. Por que não optar 

então pela imunocastração, que 

permite castrar machos e fême-

as de qualquer idade com menos 

riscos, menos mão de obra e mais 

bem-estar animal?
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óculos de proteção. 

É o caso da brucelose, por 

exemplo. Até mesmo com 

o boi muito bem contido, 

o risco de acidente existe, 

pois o funcionário trabalha 

com materiais cortantes. 
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