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INTRODUÇÃO
A imunocastração é uma técnica não cirúrgica e não invasiva que respeita os princípios do
bem-estar animal, constituindo-se em alternativa à castração convencional de suínos machos.
Esta técnica tem por objetivo a imunização ao hormônio GnRH por meio de uma vacina que
atua inibindo a função testicular. A vacina é administrada duas vezes na fase de terminação,
oito e quatro semanas antes do abate dos animais. Além do bem-estar, a grande vantagem do
uso desta tecnologia é que o consumo de ração dos suínos machos inteiros é menor que o de
machos castrados cirurgicamente [6 e 2]. Entretanto, após a segunda dose, o consumo de
ração dos animais submetidos à imunocastração aumenta, tornando-se semelhante [4] ou
superior [3] ao dos suínos castrados. Existem poucos relatos do desempenho dos suínos
inteiros ou castrados na fase inicial de desenvolvimento. O presente estudo teve por objetivo
avaliar o desempenho de machos inteiros e castrados cirurgicamente do nascimento à saída da
creche.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram selecionados 1160 leitões machos (Camborough 25 x AGPIC 337) provenientes de 17
granjas comerciais da região de Concórdia, SC. As castrações cirúrgicas foram realizadas em
metade desses leitões ao 7º dia de vida e os animais remanescentes foram mantidos inteiros
com o intuito de receberem a imunocastração na fase final de terminação. Os leitões foram
desmamados em média aos 27,30 dias de idade. O desempenho dos leitões foi avaliado nas
fases de aleitamento e na creche (27 a 60 dias de idade). Na fase de creche, os leitões foram
alojados em um crechário com salas com baias suspensas com capacidade de alojamento de
40 leitões, cada. Durante essa fase, os leitões foram alimentados com quatro tipos de rações,
fornecidas igualmente aos animais castrados e inteiros. O custo de produção dos leitões nesse
período foi obtido através da somatória do preço pago pelo leitão ao desmame ao produtor, os
gastos com medicação, o custo das rações e a remuneração da mão de obra para cuidar dos
leitões no crechário. A margem bruta foi obtida pela diferença entre o preço de venda dos
leitões na saída da creche e o custo de produção. Os dados experimentais foram avaliados
através de análise de variância segundo um delineamento em blocos ao acaso, onde no
modelo foram considerados os efeitos de condição dos suínos machos (castrados ou intactos)
e de blocos (categorias de pesos dos leitões).

RESULTADOS
Não foram observados efeitos significativos (P>0,05) da condição dos suínos machos
(castrados ou intactos) sobre o desempenho dos leitões do nascimento à saída de creche
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(60,31 dias) para as seguintes variáveis: peso e custos de produção dos leitões até desmame,
peso dos leitões na saída da creche, consumo médio e diário de ração, conversão alimentar,
ganho de peso médio e diário, gastos com medicamentos e ração, custo de produção dos
leitões, preço de venda e margem bruta. Mesmo não tendo sido verificadas diferenças
significativas sobre o desempenho (P>0,05) entre leitões inteiros e castrados cirurgicamente,
os leitões inteiros apresentaram menor custo de produção (106,25 vs. 109,25) e maior margem
bruta (R$ 6,84 vs. R$4,96).

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
De uma maneira geral os trabalhos que avaliam os efeitos do sistema de castração dos suínos
avaliam o desempenho dos animais do crescimento ao abate, por esta razão não foram
encontrados dados na literatura para fazer uma discussão dos resultados encontrados neste
estudo. Em estudo de meta-análise, [5] comparando os efeitos do sexo dos suínos, machos
castrados, inteiros e imunocastrados, os autores verificaram que o efeito mais marcante do
método de castração sobre as caracteristicas de carcaça, ou seja, porcentagem de carne
magra e da gordura intramuscular. Em outro estudo de meta-análise, [1] avaliando os
resultados de desempenho dos suínos nas fases de crescimento e terminação, verificaram que
os suínos imunocastrados têm um melhor desempenho em comparação aos castrados. Em
conclusão, leitões inteiros e castrados cirurgicamente apresentam desempenho semelhante até
a saída da creche, ou seja, até os vinte e quatro quilos ou sessenta e cinco dias de idade.
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