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Introdução
 A orquiectomia, é a cirurgia mais antiga de uso generalizado no mundo, desde antes da era cristã. A sua principal contribuição é 

resultante de seu efeito sobre a gordura na carcaça. É empregada em muitos países, com finalidade de suspender o libido, provocar mudança 
comportamental, facilitar o manejo, e melhorar o rendimento de carcaça, sendo as carcaças de animais castrados de melhor qualidade e 
aceitação no mercado (MOURA e LUCHIARI FILHO, 1996). Pode ser realizada em qualquer idade (FEIJÓ, 2003). A época ideal ocorre 
normalmente na seca, onde é menor a proliferação de moscas, insetos e parasitas, diminuindo a possibilidade de infestação por miíases 
(LAZZERI, 1994). Os métodos mais utilizados no Brasil são a castração cirúrgica e burdizzo. Para alívio dos efeitos indesejáveis da castração, a
anestesia tem sido um método efetivo para desativar a resposta do estresse e da dor. O uso da anestesia local é um requisito obrigatório em 
muitos países (ALBRIGHT, 1983).

Objetivo
 Comparar a diferença de ganho de peso em animais submetidos a orquiectomia com e sem analgesia local.

Metodologia
 Foram utilizados 100 animais mestiços nelore de vinte a vinte quatro meses de idade aproximadamente, divididos aleatoriamente em 

dois grupos, G1 (controle) e G2 (grupo com analgesia). Os do grupo G1 no momento do ato cirúrgico receberam 10 ml de solução salina, em 
cada cordão espermático e 10 ml na calota da bolsa escrotal, para mimetizar o mesmo grau de estresse provocado pela infiltração anestésica. 
Os do grupo G2 receberam as mesmas quantidades e no mesmo local, mas com lidocaína 2%  sem vasoconstritor. A castração foi efetuada 
com os animais em posição quadrupedal, contidos pelo sistema de troncos de contenção para evitar acidentes, tanto para o pessoal envolvido 
no trabalho, quanto aos animais em questão. Os animais do G1 e G2 foram terminados em regime extensivo de criação, em pastagens de 
Panicum maximun e Brachiaria brizantha respectivamente, com fornecimento de sal mineral de boa qualidade ad libitum, em cochos cobertos 
na proporção de dez cm linear por cabeça.

Resultado
 A técnica foi cirúrgica cruenta, com remoção do tampão da bolsa escrotal. Durante o ato cirúrgico notou-se maior agressividade e 

reatividade positiva desde o início da orquiectomia até o final no grupo G1, trazendo riscos tanto para o animal quanto para o operador. O 
grupo G2 imediatamente após a analgesia da região a ser operada, os animais apresentavam tranqüilidade aparente com pouca ou nenhuma 
agressividade, do inicio ao fim do ato cirúrgico. A analgesia traz conforto e bem estar aos animais, mas considerando o ganho de peso e o 
ponto de vista econômico, se torna caro e inviável devido ao custo do anestésico em questão. As pesagens foram realizadas conforme os 
dados obtidos no gráfico 1, no momento P0 houve uma pequena diferença de peso no G1 comparado ao G2, provavelmente, por terem sido o 
primeiro grupo a realizar a técnica, enquanto os outros esperaram mais tempo contidos na mangueira. Nas pesagens P1, P2 e P3 não houve 
diferença estatística de peso entre os dois grupos.

Conclusão
 Não houve diferença estatística entre os animais que receberam e os que não receberam anestésicos locais. O custo do procedimento 

anestésico deste experimento, no que se refere a ganho de peso inviabiliza a sua realização. 

Com relação ao bem estar animal pode-se observar que os animais castrados com analgesia permaneceram tranqüilos durante o 
procedimento cirúrgico, não apresentando sinais de desconforto ou dor.
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