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RESUMO
No presente estudo avaliou-se a influência do regime hídrico sobre os efeitos do propofol
em Phrynops geoffroanus. Foram utilizados 10 animais, que foram anestesiados com
propofol 1%, na dose de 35 mg/kg, pela via intracelomática, em duas ocasiões, com
intervalo de 15 dias. Foram montados aleatoriamente dois grupos experimentas G1 e G2.
No G1 os animais foram retirados da água 12 horas antes da anestesia e no G2
permaneceram dentro d’água até o momento da indução anestésica. Se avaliou a duração
do período de latência, período hábil, período de recuperação e qualidade da contenção
farmacológica. No G1 as médias dos períodos de latência, hábil anestésico e de
recuperação foram de 16,8±8,4 minutos, 86,5±79,4 minutos e 1,5±3,8 minutos,
respectivamente. Já no G2 as médias foram de 19,9±9,8 minutos, 110,9±104,7 minutos e
28,8±58,2 minutos, respectivamente. Concluiu-se que a qualidade da contenção
farmacológica foi considerada boa em ambos os grupos.
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ABSTRACT
In the present study, the influence of the water regime on the effects of propofol on
Phrynops geoffroanus was evaluated. Ten animals, which were anesthetized with propofol
1% at a dose of 35 mg / kg, were used intracelomatically on two occasions, with a 15 day
interval. Two experimental groups G1 and G2 were set up in learner. In G1 the animals
were withdrawn from the water 12 hours before the anesthesia, and in the G2 they
remained in the water until the moment of the anesthetic induction. The duration of the
latency period, skill period, recovery period and quality of pharmacological containment
were evaluated. In G1, the means of the latency, skillful anesthetic and recovery periods
were 16.8±8.4 minutes, 86.5±79.4 minutes and 1.5±3.8 minutes, respectively. In the G2,
the mean values were 19.9±9.8 minutes, 110.9±104.7 minutes and 28.8±58.2 minutes
respectively. It was concluded that the quality of the pharmacological restraint was
considered good in both groups.
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Em alguns casos, principalmente em animais selvagens, é indispensável a
utilização de técnicas anestésicas (MASSONE, 2011). O propofol é utilizado em vários
protocolos, pois promove uma boa anestesia, imobilização, analgesia e relaxamento
muscular, bem como pode ser facilmente revertido (CUBAS e BAPTISTOTTE, 2007). Já
a via intracelomática pode ser associada aos efeitos positivos do propofol (BELETTINI et
al., 2004; VILANI et al., 2007). Nesse sentido objetivou-se com o presente estudo avaliar
a qualidade da contenção farmacológica promovida pelo propofol administrado por via
intracelomática em Phrynops geoffroanus.

MATERIAL E MÉTODOS
O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do
CSTR/UFCG, sob o número de protocolo 024-2017 e pelo SISBIO/ICMBio, sob o número
57941-1. Foram utilizados 10 cágados adultos da espécie Phrynops geoffroanus, de sexos
variados. Os animais foram oriundos do plantel do Parque Zoobotânico Arruda Câmara
(BICA), situado em João Pessoa-PB, e do Museu Vivo Répteis da Caatinga, situado em
Puxinanã-PB. Foram criados dois grupos experimentais, Grupo 1 (G1) composto por
animais submetidos à 12 horas de regime hídrico e Grupo 2 (G2) que foi mantido na água
até o momento do experimento, sendo o processo repetido 15 dias depois. Em ambos os
grupos, a anestesia foi induzida com propofol 1%, na dose de 35 mg/kg, administrado pela
via intracelomática.
Avaliou-se a analgesia com o auxílio de uma pinça hemostática aplicada nas
membranas interdigitais. A analgesia foi assim classificada como: excelente (escore 2), boa
(escore 1) ou ruim (escore 0). O miorrelaxamento foi avaliado a partir do grau de rigidez
extensora e resistência dos membros à manipulação e pelo tônus muscular. Classificou-se
este parâmetro em: excelente (escore 2), bom (escore 1) e ruim (escore 0). A duração da
recuperação anestésica foi contada em minutos e considerada como o tempo decorrido
entre o final do período hábil anestésico e o retorno da deambulação em posição
quadrupedal (BELETTINI et al., 2004).
A qualidade da recuperação foi classificada como: excelente (escore 2), boa
(escore 1) ou ruim (escore 0). A partir dos resultados obtidos da classificação da analgesia,
do miorrelaxamento e da qualidade da recuperação anestésica, avaliou-se a qualidade da
contenção farmacológica, como: excelente, quando os três parâmetros foram classificados
como excelente; ruim, quando dois ou três parâmetros foram classificados como ruins; ou
boa, nos demais casos (BELETTINI et al., 2004).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A duração do período de latência, considerado do momento de administração do
propofol até o momento em que foi possível iniciar a manipulação do animal sem reação,
foi de 16,8±8,4 minutos no G1 e 19,9±9,8 minutos no G2. O período hábil anestésico,
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compreendido entre o final do período de latência até que o animal elevasse a cabeça,
durou 86,5±79,4 minutos e 110,9±104,7 minutos, nos G1 e G2, respectivamente.
Estatisticamente não houve diferença entre os grupos. Deve-se levar em conta que os
répteis têm o metabolismo mais lento que os mamíferos, o que faz com que tanto a
absorção quanto a excreção do fármaco sejam mais lentas, além disso, a via
intracelomática naturalmente apresenta um maior tempo de latência do que a intravenosa.
(CUBAS e BAPTISTOTTE, 2007; VILANI et al., 2007; BELETTINI et al., 2004).
Para a analgesia, não houve diferença entre os grupos. A discreta analgesia
ocorrida deve-se ao fato de o propofol ser um fármaco que conhecidamente apresenta fraco
efeito analgésico, porém, a depender do plano anestésico, o animal pode vir a não sentir ou
não demonstrar dor (BRANSON e GROSS, 1994). Para a realização de procedimentos,
que venham a causar dor no animal, há a necessidade de se utilizar um fármaco analgésico
em associação ao propofol (MASSONE, 2011).
O miorrelaxamento é uma das características mais vantajosas promovidas pelo
propofol (MASSONE, 2011). Nesse parâmetro o efeito do propofol mostrou-se indiferente
no regime hídrico com relação entre os grupos, visto que ele tende a ser bom ou excelente
independentemente da via de administração, dose, e regime hídrico, como visto em outros
estudos (BELETTINI et al., 2004; VILANI et al., 2007).
A duração média do período de recuperação dos animais do G1 foi de 1,5±3,8
minutos e no G2 de 28,8±58,2 minutos. Apesar de não haver diferença estatística entre os
grupos quanto a este parâmetro devido à grande variação individual verificada, claramente
nota-se uma tendência à recuperação mais precoce no G1. A qualidade da recuperação dos
animais foi classificada como excelente em todos os animais, em ambos os grupos. Neste
estudo, a recuperação foi a melhor e mais segura característica apresentada pelo propofol,
independente do regime hídrico (MASSONE, 2011). Estudos realizados com tigres-d’água
afirmam que a qualidade da contenção farmacológica tende a melhorar com o aumento da
dose do propofol, bem como com animais mantidos em regime hídrico (BELETTINI et al.,
2004; VILANI et al., 2007). No presente estudo não foi observada essa característica,
sendo a qualidade da contenção farmacológica considerada boa em ambos os grupos.

CONCLUSÕES
Conclui-se que a administração intracelomática de propofol em cágados-debarbicha promove boa contenção farmacológica e desta forma não há necessidade de se
manter o animal em regime hídrico de 12 horas.
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