
aberto. perpendicular ao cordao, e fecha-o
durante um minuto. Em seguida, repete a
opera9ao com 0 outro testfculo.

A castra9ao com fita consiste no uso de uma
fit a elastica, passada em torno do escroto,
acima dos testfculos, interrompendo a
circula9ao do sangue e provocando atrofia do
testfculo.

A castra9ao cirurgica e mais utilizada em
animais maiores. Recomenda-se a ap1ica9ao de
anestesico local. Antes da opera9ao, a regiao
escrotal deve ser bem lavada e desinfetada.
Consiste em efetuar um corte (com bisturi,
canivete ou faca bem limpa) na parte inferior
da bolsa escrotal, suficiente para a safda do
testfculo. Em seguida, 0 testfculo e pressionado
para baixo, juntamente com 0 cordao (um de
cada vez), que e raspado ate seu rompimento
total. Proceder a limpeza com solU9ao anti-
septica ou pomada, para evitar ocorrencia de
mifase na incisao.
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IntrodU(;ao
Para melhorar a eficiencia do manejo na cria<;:ao
de caprinos e ovinos, recomenda-se a
castra<;:ao dos machos nao destinados a
reprodu<;:ao, a fim de evitar os cruzamentos
indesejados. as animais castrados tornam-se
mais d6ceis, aproveitam melhor os alimentos e
ganham peso mais facilmente. Alem de
produzir carne mais tenra, sem sabor e odor
desagradaveis.

Idade de Castra~ao
Faz-se a castra<;:ao quando 0 macho estiver
com 2 a 4 meses de vida, pois a partir dessa
idade 0 animal ja come<;:a a expor 0 penis e
produzir espermatoz6ides, tornando-se pubere.
A castra<;:ao deve ser feita nos dias menos
quentes e no perfodo da manha.

Metodos de Castra~ao
as metodos comumente utilizados saD:
burdizzo, fita elastica e cirurgico. as dois
primeiros saD mais recomendados por serem
menos traumaticos aos animais e de menor
risco de infec<;:ao. A castra<;:ao com burdizzo e
um metodo pratico e eficiente, nao oferece
perigo de hemorragia, nao corta, nao fere a
pele e nao provoca complica<;:5es. Esse metodo
age pelo esmagamento dos cord5es

espermaticos, provocando a degenera<;:ao dos
testfculos, em fun<;:ao da interrup<;:ao da
corrente sangOfnea. Recomenda-se a
participa<;:ao de um ajudante para conter 0

animal. a operador puxa um dos testfculos
para junto da bolsa escrotal, coloca 0 burdizzo

o uso da fita elastica
na castra~ao e um dos metodos
mais recomendados, por ser
menos traumatico e de
menor risco de infec~ao

A castra~ao com burdizzo
e um metoda pratico e
eficiente, nao oferece perigo
de hemorragia, nao corta.
nao fere a pele e nao
provoca complica~oes


