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RESUMO 

 
DONGO, P. S. J. Avaliação da eficácia e segurança de protocolos para 
obtenção de midríase com uso tópico de brometo de rocurônio em 
papagaios do gênero Amazona (Amazona aestiva e Amazona amazonica). 
[Evaluation of the efficacy and safety of protocols for obtaining mydriasis using 
rocuronium bromide in Amazon parrots (Amazona aestiva and Amazona 
amazonica)]. 2016. 82 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

O exame oftálmico, em aves, demanda conhecimentos sobre as particularidades 

do olho e de seus anexos, já que, por exemplo, a predominância de fibras 

musculares estriadas, na íris, impede a obtenção de midríase com fármacos 

convencionais, como parassimpatolíticos e simpatomiméticos. Objetivando-se 

estabelecer protocolo efetivo e seguro para a obtenção de midríase em duas 

espécies de papagaios do gênero Amazona, optou-se por utilizar a aplicação 

tópica do brometo de rocurônio (10 mg/ml), em ambos os olhos. Foram avaliados 

12 papagaios-verdadeiros (Amazona aestiva) e 12 papagaios-do-mangue 

(Amazona amazonica), adultos, com sexo indeterminado, sadios e sem 

oftalmopatias, os quais foram submetidos a três protocolos com doses crescentes 

de rocurônio, aplicadas com pipeta: ROC1 (instilação única de 20 µl); ROC2 

(instilação dupla de 20 µl, a cada 15 minutos) e ROC3 (instilação tripla de 20 µl, a 

cada 15 minutos). Presença ou não de resposta pupilar à luz (RPL) por estímulo 

direto com transiluminador de Finoff e mensuração do diâmetro pupilar com 

paquímetro digital foram verificadas antes (M0) e após os tratamentos, nos 

tempos de 15 (M15), 30 (M30), 45 (M45), 60 (M60), 120 (M120), 180 (M180), 240 

(M240), 300 (M300) e 360 (M360) minutos, assim como após 24 horas (M24H). A 

ocorrência de sinais adversos locais e sistêmicos foi monitorada durante os 

períodos de avaliação. Quanto ao diâmetro pupilar, diferenças significativas 

(p<0,05) foram observadas comparando-se ROC1 com ROC2, em M45 e M60 e, 

em ROC1 com ROC3, de M15 a M60, nos papagaios-verdadeiros. Nos 

papagaios-do-mangue, diferenças foram observadas comparando-se ROC1 com 

ROC2 e ROC1 com ROC3, de M15 a M360. Em relação aos protocolos ROC2 

com ROC3, diferenças estiveram presentes em M15, M30 e M120. RPL diminuída 

foi observada em 16,7% dos papagaios-verdadeiros e 25% dos papagaios-do-

mangue, em ROC1; ausência foi manifesta por dois papagaios-verdadeiros 



(16,7%). Em ROC2, diminuição da intensidade da RPL ocorreu em 50% dos 

papagaios-verdadeiros e 25% dos papagaios-do-mangue; RPL foi ausente em um 

papagaio-verdadeiro (8,3%) e 25% dos papagaios-do-mangue. Em ROC3, 

verificou-se resposta pupilar atenuada em 25% dos papagaios-verdadeiros e dos 

papagaios-do-mangue; a mesma esteve ausente em dois papagaios-verdadeiros 

(16,7%) e 41,7% dos papagaios-do-mangue. Diferenças significativas quanto ao 

parâmetro, entre os três protocolos, não foram observadas nos papagaios-

verdadeiros; já nos papagaios-do-mangue, ocorreram entre ROC1 e ROC3, de 

M15 a M120. Efeitos adversos locais não foram verificados e dentre os 

sistêmicos, constatou-se somente paralisia palpebral transitória em graus 

variáveis. Em ROC1, paralisia ocorreu em um papagaio-verdadeiro (8,3%); com 

ROC2, em 33,3% dos papagaios-verdadeiros e 16,7% dos papagaios-do-mangue 

e, em ROC3, em 50% dos papagaios-verdadeiros e 58,3% dos papagaios-do-

mangue. Diferenças significativas (p<0,05) quanto à paralisia palpebral, não foram 

observadas entre ROC1 e ROC2, nos papagaios-verdadeiros, sendo identificadas 

em M15, à comparação de ROC1 com ROC3. Nos papagaios-do-mangue, 

ocorreram entre ROC1 e ROC3 e ROC2 e ROC3, em M15. Os resultados 

permitiram concluir que midríase superior e duradoura foi obtida nos protocolos 

ROC2 e ROC3, considerados mais efetivos e relativamente seguros mediante a 

ocorrência de efeitos colaterais brandos. 
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ABSTRACT 

 

DONGO, P. S. J. Evaluation of the efficacy and safety of protocols for 
obtaining mydriasis using rocuronium bromide in Amazon parrots (Amazona 
aestiva and Amazona amazonica). [Avaliação da eficácia e segurança de 
protocolos para obtenção de midríase com uso tópico de brometo de rocurônio 
em papagaios do gênero Amazona (Amazona aestiva e Amazona amazonica)]. 
2016. 82 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 
 

The ophthalmic examination in birds demands knowledge about the ophthalmic 

particularities. For example, the predominance of striated muscle fibers in the iris 

prevents mydriasis with conventional drugs, such as parasympatholytic and 

sympathomimetics. The purpose of this study was to establish an effective and 

safe protocol to obtain mydriases in two species of parrots (Amazona aestiva and 

Amazona amazonica) by the topical application of rocuronium bromide (10 mg/ml) 

in both eyes. Twelve blue-fronted Amazon parrots (Amazona aestiva) and twelve 

orange-winged Amazon parrots (Amazona amazonica), adults, with undetermined 

sex, healthy and without ocular diseases, were submitted to three protocols with 

different doses of rocuronium, applied with a pipette: ROC1 (20 µl of rocuronium, 

single dose), ROC2 (20 µl of rocuronium, two doses with 15 minutes apart) and 

ROC3 (20 µl of rocuronium, three doses with 15 minutes apart). Pupillary light 

reflex (PLR) was tested by direct stimulation with Finoff transilluminator and 

pupillary diameter was measured with digital caliper before (M0) and after 

treatments in times of 15 (M15), 30 (M30), 45 (M45), 60 (M60), 120 (M120), 180 

(M180), 240 (M240), 300 (M300) and 360 (M360) minutes, and after 24 hours 

(M24H). The occurrence of local and systemic adverse signs was monitored. 

Considering pupillary diameter, significant differences (p <0.05) were observed 

comparing ROC1 with ROC2, in M45 and M60, and ROC1 with ROC3, M15 to 

M60, in Amazona aestiva. Differences were observed comparing ROC1 with 

ROC2 and ROC1 with ROC3, from M15 to M360, in Amazona amazonica. 

Regarding ROC2 with ROC3 protocols, there were differences in M15, M30 and 

M120. Diminished PLR was observed in 16.7% of Amazona aestiva and in 25% of 

Amazona amazonica, in ROC1; absence was manifested by 16.7% of Amazona 

aestiva. In ROC2, decreased PLR occurred in 50% of Amazona aestiva and 25% 

of Amazona amazonica; PLR was absent in one Amazona aestiva (8.3%) and 



25% of Amazona amazonica. In ROC3, there was attenuated pupillary reflex in 

25% of both species, and absent in 16,7% of Amazona aestiva and 41.7% of 

Amazona amazonica. Significant differences between the three protocols were not 

observed in Amazona aestiva, however, in Amazona amazonica, there was 

significant difference between ROC1 and ROC3, from M15 to M120. Local 

adverse effects were not observed. Regarding to systemic effects, only transient 

lower eyelid paresis was noted in varying degrees. In ROC1, paresis occurred in 

one Amazona aestiva (8.3%), in ROC2, in 33.3% of Amazona aestiva and 16,7% 

of Amazona amazonica, in ROC3, in 50% of Amazona aestiva and 58.3%. of 

Amazona amazonica. Significant differences (p<0.05) regarding palpebral paresis 

were not observed between ROC1 with ROC2, in Amazona aestiva, but they were 

identified in M15, comparing ROC1 with ROC3. In Amazona amazonica, 

differences occurred in M15, comparing ROC 1 with ROC3 and ROC2 with ROC3. 

The results of this study indicate that a greater and more lasting mydriasis was 

obtained in ROC2 and ROC3. These two protocols were considered most effective 

and relatively safe because of mild side effects manifested. 

 

Keywords: Pupil. Neuromuscular Blocker. Bird 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nas últimas décadas, o atendimento oftálmico de aves tem aumentado, tanto 

pela adoção destes animais como pets, assim como pela conscientização relativa à 

preservação das espécies. Os principais grupos populacionais dividem-se: em aves 

mantidas como domésticas; em cativeiro (zoológicos, por exemplo); em vida 

selvagem e as usadas em esportes. A ordem Psittaciformes, na qual se incluem os 

papagaios, encontra-se distribuída nos três primeiros grupos (BAYÓN; ALMELA; 

TALAVERA, 2007). 

O sistema visual das aves é altamente especializado e propicia uma acuidade 

visual superior em duas a oito vezes a de mamíferos (GRAHAM, 2006; BAYÓN; 

ALMELA; TALAVERA, 2007), assim como, excelente percepção de cores, 

objetivando atender às suas condições de vida (WILLIAMS, 1994; BAYÓN; ALMELA; 

TALAVERA, 2007). A maioria das aves dependente intensamente de suas 

habilidades visuais (GRAHAM, 2006), sendo uma visão adequada essencial por sua 

influência direta nas atividades referentes ao voo, à alimentação e reprodução 

(BAYÓN; ALMELA; TALAVERA, 2007). 

A prevalência de doenças oculares, em aves, tem sido reportada na faixa de 7 

a 26%, incluindo-se, entre as mais comuns, malformações, inflamações conjuntivais 

e palpebrais primárias e secundárias, traumas, neoplasias e alterações decorrentes 

de desequilíbrio nutricional (BAYÓN; ALMELA; TALAVERA, 2007). Manifestações 

oculares de doenças sistêmicas, particularmente as infecciosas, também são 

relevantes (BAYÓN; ALMELA; TALAVERA, 2007; IONASCU; ENACHE, 2011). Os 

psitacídeos são susceptíveis a doenças de origem bacteriana, viral, fúngica, 

parasitária, neoplásica e tóxica (JOHNSON-DELANEY, 1996). Dentre as 

oftalmopatias, destaca-se a ocorrência de catarata (TSAI et al., 1993; 

HVENEGAARD et al., 2009; RAINWATER; SYKES; SAPIENZA, 2015), 

especialmente em aves de idade mais avançada (CLUBB; KARPINSKI, 1993; 

BROOKS, 1997; WILLIS; WILKIE, 1999). 

A demanda pelo atendimento de casos oftálmicos, em aves, associada à 

relevância da visão nestes animais, gera um desafio aos oftalmologistas veterinários 

(IONASCU; ENACHE, 2011), no tocante à aquisição de conhecimento sobre as 

características anatômicas e fisiológicas de seu sistema visual, como também, o 
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desenvolvimento e a padronização de técnicas e métodos que possibilitem 

estabelecer padrões de normalidade, imprescindíveis no diagnóstico, monitoramento 

e tratamento das afecções oculares (WILLIAMS, 1994; IONASCU; ENACHE, 2011). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

 

2.1 OFTALMOLOGIA EM PAPAGAIOS DO GÊNERO AMAZONA 

 

 

O Brasil, juntamente com a Colômbia e o Peru, inclui-se entre os países com 

a avifauna mais diversa do mundo, sendo descritas 1919 espécies, distribuídas em 

33 ordens, 103 famílias e 705 gêneros (PIACENTINI et al., 2015). Os papagaios do 

gênero Amazona pertencem à ordem Psittaciformes e família Psittacidae, que inclui 

332 espécies e 78 gêneros; os representantes principais desta ordem são araras, 

cacatuas, maritacas e papagaios (SICK, 1997). Estas aves são encontradas no 

mundo todo, sendo distribuídas pelos continentes tropicais e subtropicais, incluindo 

Austrália, ilhas do Oceano Pacífico, Índia, Sudeste Asiático, região sul da América 

do Norte, América do Sul e África. O maior número de espécies concentra-se na 

América do Sul e Austrália (GRESPAN; RASO, 2014). 

O Brasil é o país mais rico em psitacídeos (SICK, 1997), sendo descritas 85 

espécies, das quais 12 são de papagaios pertencentes ao gênero Amazona 

(PIACENTINI et al., 2015). Segundo Ramos (2006), estes podem ser encontrados 

em todos os biomas brasileiros, sendo o papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) a 

espécie mais comum, seguido pelo papagaio-do-mangue ou curica (Amazona 

amazonica). 

Os papagaios estão incluídos entre as aves de estimação mais populares e 

procuradas devido, principalmente, à sua habilidade em imitar a voz humana (SICK, 

1997; GRESPAN; RASO, 2014), notável capacidade cognitiva, plumagem atrativa 

com diversidade de coloração e seu apego aos proprietários (SICK, 1997). Em 

decorrência de sua frequente adoção como animal de estimação, representam uma 

parcela relevante do atendimento em estabelecimentos veterinários, inclusive na 

área de Oftalmologia (HVENEGAARD et al., 2009). 

Algumas das alterações oftálmicas descritas em papagaios do gênero 

Amazona incluem: abscesso supraorbitário (TULLY; CARTER, 1993); blefarite 

(MACDONALD; LOWENSTINE; ARDANS, 1981) e conjuntivite por poxvírus 

(MACDONALD; LOWENSTINE; ARDANS, 1981; ABRAMS; PAUL-MURPHY; 

MURPHY, 2002); blefaroconjuntivite (SHIMAKURA et al., 1981; LOPES; ALMEIDA; 
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HENRIQUES, 2016) e ceratite estafilocócica (SHIMAKURA et al., 1981); ceratite 

micótica (HOPPES et al., 2000); dermoide córneo-conjuntival (LEBER; BÜRGE, 

1999); perfuração ocular secundária a trauma (GRALLA et al., 2016); catarata 

(SAFATLE et al., 2003; RAINWATER; SYKES; SAPIENZA, 2015); adenocarcinoma 

retrobulbar (WATSON et al., 2013) e melanoma ocular (GUIMARÃES et al., 2004). 

Tsai et al. (1993) reportaram, em necropsias de 19 papagaios Amazona aestiva, a 

ocorrência de catarata (1 ave), uveíte (2 aves) e depósitos cristalinos na córnea (4 

aves). 

Em estudo retrospectivo relativo ao atendimento de 57 papagaios do gênero 

Amazona, os quais representaram 29,5% das aves atendidas no Serviço de 

Oftalmologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de 

São Paulo, no período de 1997 a 2006, a afecção mais diagnosticada foi a catarata, 

observada em 24 dos 114 olhos examinados (HVENEGAARD et al., 2009). Os 

autores registraram, ainda, em relação à localização anatômica, prevalência de 

alterações em córnea, cristalino e trato uveal. Lesões de anexos oculares foram 

menos usuais, predominando as conjuntivais e palpebrais. 

Relatos quanto à padronização de parâmetros oftálmicos, em papagaios do 

gênero Amazona, como os referentes a testes para mensuração da produção 

lacrimal (STOREY et al., 2009), protocolos para obtenção de midríase (RAMER et 

al., 1996; PETRITZ et al., 2016), à biometria ocular (LEHMKUHL et al., 2010), 

caracterização da morfologia (PECORA et al., 2014) e função retiniana (HENDRIX; 

SIMS, 2004) ainda são escassos. 

 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS ANATÔMICAS E FUNCIONAIS DA ÍRIS DAS AVES 

 

 

A íris é uma estrutura contrátil, em forma de disco, localizada entre a córnea e 

o cristalino. Estende-se concentricamente, a partir do corpo ciliar, para recobrir a 

superfície anterior do cristalino, exceto na área da pupila, delimitando o 

compartimento anterior do olho em câmaras anterior e posterior. É constituída pelas 

porções pupilar (central) e ciliar (periférica), demarcadas pelo colarete 

(SAMUELSON, 2013). Possui uma lâmina limitante anterior, estroma, musculatura e, 
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posteriormente, um epitélio pigmentado (DAVIS-SILBERMAN; ASHERY-PADAN, 

2008; SAMUELSON, 2013). 

Nas aves, a íris é delgada (WILLIAMS, 2012), com superfície lisa e 

homogênea (WILLIS; WILKIE, 1999) e coloração diversa, a qual pode estar 

relacionada à espécie, idade e ao sexo (WILLIS; WILKIE, 1999; BAYÓN; ALMELA; 

TALAVERA, 2007; WILLIAMS, 2012). No estroma da íris, são encontrados vários 

pigmentos responsáveis pela coloração (KERN; COLITZ, 2013; SAMUELSON, 

2013), como purinas, pteridinase carotenoides (WILLIS; WILKIE, 1999; BAYÓN; 

ALMELA; TALAVERA, 2007; JONES; PIERCE; WARD, 2007; SAMUELSON, 2013). 

Nos papagaios do gênero Amazona, a cor da íris pode variar de marrom, quando 

jovens, para vermelho ou laranja, nos adultos (SICK, 1997; BAYÓN; ALMELA; 

TALAVERA, 2007). 

A íris é a estrutura responsável por controlar a quantidade de luz que atinge a 

retina, através de abertura e fechamento da pupila, sendo essa função comparada 

ao do diafragma de uma câmera fotográfica. O diâmetro pupilar é controlado por dois 

grupos de músculos com ações antagônicas: esfíncter (fibras circulares), 

responsável pela constrição ou miose, e dilatador (fibras radiais), implicado na 

dilatação ou midríase. Em decorrência da predominância de ação do esfíncter, a 

dilatação pupilar só é obtida após o seu relaxamento e contração do dilatador 

(NILSSON, 1983; DAVIS-SILBERMAN; ASHERY-PADAN, 2008). 

A musculatura da íris das aves é constituída principalmente por fibras 

estriadas, possuindo quantidade variável de fibras lisas, sendo similar à dos répteis 

(NILSSON, 1983; OLIPHANT et al., 1983; MIKAELIAN; PAILLET; WILLIAMS, 1994; 

RAMER et al, 1996; WILLIS; WILKIE, 1999; LOERZEL et al., 2002; BAYÓN; 

ALMELA; TALAVERA, 2007; BARSOTTI et al., 2010a; NEUHUBER; SCHRÖDL, 

2011; WILLIAMS, 2012; HOLMBERG, 2013; KERN; COLITZ, 2013; SAMUELSON, 

2013; PETRITZ et al., 2016) e diferindo dos mamíferos, nos quais há predomínio de 

musculatura lisa (NILSSON, 1983; LOERZEL et al., 2002; BARSOTTI et al., 2010a; 

NEUHUBER; SCHRÖDL, 2011; SAMUELSON, 2013). A musculatura ciliar também é 

estriada (IONASCU; ENACHE, 2011; HOLMBERG, 2013; SAMUELSON, 2013). 

Uma musculatura estriada circunferencial parece corresponder ao esfíncter 

pupilar primário da íris, na maioria das espécies (NILSSON, 1983; BAYÓN; 

ALMELA; TALAVERA, 2007). Os componentes circunferenciais são os principais 

constritores da íris, consistindo em um mioepitélio peripupilar com uma banda anular 
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de músculo liso, que auxilia na manutenção da miose, e uma faixa mais ampla de 

músculo estriado, principal responsável pela constrição (OLIPHANT et al., 1983; 

SAMUELSON, 2013). Os componentes contráteis radiais facilitam a dilatação da íris, 

sendo caracterizados por um mioepitélio bem desenvolvido e algumas fibras 

estriadas (JONES; PIERCE; WARD, 2007; WILLIAMS, 2012; KERN; COLITZ, 2013; 

SAMUELSON, 2013), o que permite a comparação ao músculo dilatador dos 

mamíferos (NILSSON, 1983; DEARWORTH; COOPER, 2008). 

A musculatura da íris recebe inervação autonômica em todos os vertebrados, 

sendo os músculos esfíncter e dilatador inervados por neurônios do gânglio ciliar e 

da cadeia ganglionar simpática; o componente que prevalece em cada músculo é 

variável dentre as espécies (NILSSON, 1983; DEARWORTH; COOPER; MCGEE, 

2007; DEARWORTH; COOPER, 2008; NEUHUBER; SCHRÖDL, 2011). 

Nos mamíferos, a musculatura lisa da íris é responsiva à inervação 

autonômica simpática e parassimpática (NILSSON, 1983; NEUHUBER; SCHRÖDL, 

2011; SAMUELSON, 2013). O músculo esfíncter é controlado pelo sistema nervoso 

autônomo e inervado por fibras do nervo oculomotor originárias do núcleo de 

Edinger-Westphal; já o dilatador está sob o controle do sistema simpático, sendo 

inervado por neurônios pós-ganglionares do gânglio cervical superior (DAVIS-

SILBERMAN; ASHERY-PADAN, 2008). 

Nas aves, os músculos estriados são majoritariamente inervados por 

neurônios colinérgicos do gânglio ciliar através de placas motoras, enquanto as 

células mioepiteliais recebem tanto inervação colinérgica quanto adrenérgica 

(DEARWORTH; COOPER; MCGEE, 2007; NEUHUBER; SCHRÖDL, 2011). A 

inervação das fibras da musculatura estriada esfinctérica é provida, principalmente, 

pelo nervo oculomotor. Já as fibras estriadas do músculo dilatador são supridas, 

possivelmente, pela porção motora do nervo trigêmeo (NILSSON, 1983; 

NEUHUBER; SCHRÖDL, 2011), tendo sido identificadas terminações nervosas 

adrenérgicas (NISHIDA; SEARS, 1970; OLIPHANT et al., 1983; DEARWORTH; 

COOPER, 2008;  ). 

O núcleo parassimpático do nervo oculomotor (núcleo de Edinger-Westphal), 

também denominado núcleo acessório do oculomotor, nas aves, participa da 

regulação de diversos processos oculares neurovegetativos, como os de constrição 

pupilar e acomodação da lente (REINER et al., 1983; CAVANI et al., 2003; 

NEUHUBER; SCHRÖDL, 2011). 
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As peculiaridades da musculatura da íris das aves possibilitam que as 

mesmas manifestem controle voluntário da pupila, o qual pode ser observado em 

situações de estresse, como, por exemplo, durante a contenção (GRAHAM et al., 

2006; BAYÓN; ALMELA; TALAVERA, 2007). Na maioria das aves, as pupilas 

possuem formato arredondado (BAYÓN; ALMELA; TALAVERA, 2007). Anisocoria 

leve, intermitente e dinâmica pode ser normal nesses animais (WILLIS; WILKIE, 

1999; BAYÓN; ALMELA; TALAVERA, 2007; JONES; PIERCE; WARD, 2007; 

WILLIAMS, 2012; KERN; COLITZ, 2013). 

Respostas pupilares diretas, mediante estímulo luminoso à retina, estão 

presentes nas aves; porém, resposta indireta ou consensual é ausente devido à 

decussação completa das fibras do nervo óptico (WILLIS; WILKIE, 1999; BAYÓN; 

ALMELA; TALAVERA, 2007; JONES; PIERCE; WARD, 2007; IONASCU; ENACHE, 

2011; NEUHUBER; SCHRÖDL, 2011; WILLIAMS, 2012; KERN; COLITZ, 2013). 

Respostas consensuais discretas podem ser induzidas ao se testar a reação pupilar 

direta, à luz, por ativação da retina do olho contralateral, em decorrência da 

existência de um septo interorbitário fino (WILLIS; WILKIE, 1999; BAYÓN; ALMELA; 

TALAVERA, 2007; JONES; PIERCE; WARD, 2007; WILLIAMS, 2012; KERN; 

COLITZ, 2013). 

 

 

2.3 PARTICULARIDADES DO EXAME OFTÁLMICO EM AVES 

 

 

O estabelecimento de parâmetros referentes à normalidade ocular para as 

diferentes espécies, incluindo-se as aves, é essencial para que se possam detectar 

alterações ao exame oftálmico (KUHN et al., 2013). As oftalmopatias, em aves, são 

provavelmente mal diagnosticadas, pela escassez de dados quanto à padronização 

de métodos diagnósticos (HOLT; ROSENTHAL; SHOFER, 2006; IONASCU; 

ENACHE, 2011) e, também, de publicações científicas que não sejam artigos de 

revisão e relatos de doenças específicas (IONASCU; ENACHE, 2011; SMITH; 

BARBON; FORBES, 2015). 

As técnicas, os métodos, materiais e equipamentos utilizados na avaliação 

oftálmica de aves são similares aos empregados em outras espécies, sendo 

requeridas algumas modificações devidas, principalmente, ao tamanho do olho e às 
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características da íris (WILLLIAMS, 1994; BAYÓN; ALMELA; TALAVERA, 2007; 

SAFATLE, 2009; IONASCU; ENACHE, 2011; KERN, COLITZ, 2013). Procedimentos 

como mensuração da produção lacrimal e pressão intraocular, bem como a 

oftalmoscopia, podem ser mais difíceis de executar em olhos muito pequenos 

(BAYÓN; ALMELA; TALAVERA, 2007; WILLIAMS, 2012; KERN; COLITZ, 2013). 

Um exame oftálmico detalhado requer contenção adequada em ambiente com 

iluminação tênue para minimizar o estresse da ave (WILLIAMS, 1994, WILLIS; 

WILKIE, 1999), já que muitos destes animais não estão habituados ao manuseio 

(BAYÓN; ALMELA; TALAVERA, 2007). O uso de sedativos ou anestésicos não é 

preconizado porque podem interferir com comportamento, reflexos e lacrimejamento 

(BAYÓN; ALMELA; TALAVERA, 2007). Deve-se associar uma avaliação clínica 

geral e obtenção de histórico completo, contendo informações sobre ambiente e 

manejo, principalmente nutricional (BAYÓN; ALMELA; TALAVERA, 2007; KERN; 

COLITZ, 2013). 

A inspeção do olho e de seus anexos pode ser feita com auxílio de fonte de 

luz adequada, como lanterna clínica ou transiluminador de Finoff, e magnificação, 

obtida com uso de lupa binocular e biomicroscópio com lâmpada de fenda, para 

melhor visibilização das estruturas (WILLIS; WILKIE, 1999; BAYÓN; ALMELA; 

TALAVERA, 2007; WILLIAMS, 2012; KERN; COLITZ, 2013). 

A dificuldade na obtenção de midríase farmacológica pode obstar a realização 

de exames como oftalmoscopia (WILLIS; WILKIE, 1999; BAYÓN; ALMELA; 

TALAVERA, 2007; WILLIAMS, 2012; KERN; COLITZ, 2013), eletrorretinografia 

(HENDRIX; SIMS, 2014) e tomografia de coerência óptica (PECORA et al., 2014), o 

que pode resultar em retardo na investigação de alterações do segmento posterior 

(BAYÓN; ALMELA; TALAVERA, 2007; WILLIAMS, 2012). 

 

 

2.4 OBTENÇÃO DE MIDRÍASE EM AVES 

 

 

A obtenção de midríase, em aves, é requerida para o exame oftálmico da 

lente e do segmento posterior do olho (VERSCHUEREN; LUMEIJ, 1991; KORBEL, 

1998; LOERZEL et al., 2002; BAYÓN; ALMELA; TALAVERA, 2007; BARSOTTI et 

al., 2012; WILLIAMS, 2012; PETRITZ et al., 2016) e para realização de facectomias 
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(VERSCHUEREN; LUMEIJ, 1991; KORBEL, 1998; GONÇALVES et al., 2006; 

CARTER et al., 2007; CASTRO et al., 2014; PETRITZ et al., 2016). 

A ausência de predominância da musculatura lisa responsiva ao sistema 

nervoso autônomo simpático e parassimpático, na íris de aves, diferente do que se 

observa nos mamíferos, impede a obtenção de midríase com o uso de fármacos 

usualmente destinados a esta finalidade, como os parassimpatolíticos e 

simpaticomiméticos (OLIPHANT et al., 1983; VERSCHUEREN; LUMEIJ, 1991; 

MIKAELIAN; PAILLET; WILLIAMS, 1994; RAMER et al., 1996; LOERZEL et al., 

2002; BAYÓN; ALMELA; TALAVERA, 2007; JONES; PIERCE; WARD, 2007; 

BARSOTTI et al., 2010a,b, 2012; WILLIAMS, 2012; KERN; COLITZ, 2013; PETRITZ 

et al., 2016). 

Nas aves, a dilatação pupilar pode ser obtida por anestesia geral (KORBEL, 

1998; BARSOTTI et al., 2010a,b, 2012), usando-se anestésicos como cetamina em 

associação com xilazina (BARSOTTI et al., 2010a; LIERZ; KORBEL, 2012), 

isoflurano (KORBEL, 1998; HENDRIX; SIMS, 2004) e sevoflurano (KUHN et al., 

2013). Korbel (1998) descreveu o emprego da anestesia por perfusão dos sacos 

aéreos com isoflurano para indução de midríase. Esses métodos requerem 

treinamento, experiência clínica e equipamentos específicos (BARSOTTI et al., 

2010a). 

Em decorrência da ineficácia de fármacos com ação sobre o sistema nervoso 

autônomo, na indução da midríase em aves, protocolos que envolvem o uso tópico 

de bloqueadores neuromusculares (BNMs) vêm sendo avaliados (VERSCHUEREN; 

LUMEIJ, 1991; MIKAELIAN; PAILLET; WILLIAMS, 1994; RAMER et al, 1996; 

LOERZEL et al. 2002; BARSOTTI et al., 2010a; 2010b; 2012; PETRITZ et al., 2016). 

Estes agentes são capazes de bloquear os receptores nicotínicos da musculatura 

estriada do esfíncter da íris das aves, que são sensíveis à sua ação, com 

consequente inibição do estímulo ao nervo oculomotor, o que não ocorre com uso 

da atropina (NILSSON, 1983; NEUHUBER; SCHRÖDL, 2011). 

Os BNMs, também chamados agentes curariformes, curarizantes, relaxantes 

musculares de ação periférica ou antagonistas nicotínicos, são fármacos que inibem 

competitivamente a ação da acetilcolina no receptor nicotínico pós-sináptico 

(APPIAH-ANKAM; HUNTER, 2004; BECHARA, 2010). Por meio de diferentes 

mecanismos de ação, os BNMs impedem a transmissão do impulso nervoso na 

junção neuromuscular, o que resulta em inibição da contratilidade e paralisia da 
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musculatura esquelética (ADAMS, 2003; GÓRNIAK, 2006). Não possuem efeitos 

anestésicos, analgésicos ou hipnóticos (AMBRÓSIO; KAHVEGIAN, 2010), sendo 

empregados como adjuvantes no procedimento anestésico, por promoverem 

relaxamento muscular (AUER; URAY; MOSING, 2007; AMBRÓSIO; KAHVEGIAN, 

2010). 

Atualmente, os BNMs de uso mais difundido são os não despolarizantes ou 

competitivos, pela facilidade de biotransformação e menor incidência de efeitos 

adversos (BRAGA SOBRINHO et al., 2001; KAUFMAN et al., 2003; GÓRNIAK, 

2006). Nesta categoria estão inseridos fármacos como tubocurarina, galamina, 

atracúrio, pancurônio, vecurônio e rocurônio (RAGHAVENDRA, 2002; APPIAH-

ANKAM; HUNTER, 2004; BOWMAN, 2006; BECHARA, 2010). 

Com o intuito de se promover midríase em aves, os BNMs podem ser 

injetados na câmara anterior ou instilados na superfície ocular (VERSCHUEREN; 

LUMEIJ, 1991; MIKAELIAN; PAILLET; WILLIAMS, 1994; RAMER et al., 1996; 

LOERZEL et al., 2002; GONÇALVES et al., 2006; CARTER et al., 2007; 

GONÇALVES; MERLLINI; KROMINSKY, 2008; BARSOTTI et al., 2010a,b, 2012; 

PETRITZ et al., 2016). A aplicação intracameral têm se mostrado efetiva 

(VERSCHUEREN; LUMEIJ, 1991; GONÇALVES et al., 2006; CARTER et al., 2007), 

no entanto, trata-se de método invasivo, de difícil execução e que pode acarretar 

lesões intraoculares (MIKAELIAN; PAILLET; WILLIAMS, 1994; BARSOTTI et al., 

2012; WILLIAMS, 2012), como sinéquia e catarata observadas em um pombo, por 

Verschueren e Lumeij (1991). 

A injeção intracameral pode ser útil em cirurgias intraoculares (RAMER et al., 

1996; GONÇALVES et al., 2006; CARTER et al., 2007), mas, é contraindicada para 

realização de exames rotineiros (VERSCHUEREN; LUMEIJ, 1991; RAMER et al., 

1996), sendo mais vantajosa a instilação dos BNMs, que não induz danos 

intraoculares e desencadeia menos efeitos colaterais sistêmicos (MIKAELIAN; 

PAILLET; WILLIAMS, 1994). 

O uso tópico de BNMs pode ocasionar efeitos sistêmicos adversos 

representados por paralisia da musculatura estriada, inicialmente observada nas 

pálpebras com progressão para membros pélvicos, pescoço e músculos 

respiratórios com risco de óbito (MIKAELIAN; PAILLET; WILLIAMS, 1994; 

LOERZEL, 2002; BARSOTTI et al., 2010a,b, 2012). A intensidade dos efeitos 

indesejáveis é dose-dependente, podendo ser desencadeada por aplicações tópicas 
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repetidas, indicadas em muitos protocolos de uso (BARSOTTI et al., 2010a). 

Instilações simultâneas em ambos os olhos também podem resultar em maior 

absorção sistêmica e têm sido investigadas (BARSOTTI et al., 2010b; 2012). A 

absorção pode ocorrer através das mucosas conjuntival, do ducto nasolacrimal e da 

nasofaringe (KERN; COLITZ, 2013; TRIPP et al., 2016). 

Estudos visando estabelecer protocolos efetivos e seguros foram conduzidos 

com o uso tópico de d-tubocurarina (VERSCHUEREN; LUMEIJ, 1991; RAMER et al., 

1996), alcurônio (MIKAELIAN; PAILLET; WILLIAMS, 1994), pancurônio 

(MIKAELIAN; PAILLET; WILLIAMS, 1994; RAMER et al., 1996), vecurônio 

(MIKAELIAN; PAILLET; WILLIAMS, 1994; RAMER et al., 1996; LOERZEL et al., 

2002), atracúrio (GONÇALVES et al., 2006; CARTER et al., 2007; GONÇALVES; 

MERLLINI; KROMINSKY, 2008) e rocurônio (BARSOTTI et al., 2010a,b, 2012; 

PETRITZ et al., 2016). Associação de vecurônio, atropina e fenilefrina também foi 

avaliada (RAMER et al., 1996; LOERZEL et al., 2002), assim como os efeitos da 

adição de surfactantes (RAMER et al, 1996). 

Verschueren e Lumeij (1991) testaram a injeção intracameral de d-

tubocurarina (0,03 ml de solução a 3%) e sua instilação tópica (2,25 mg/ml, 2 gotas), 

em 20 pombos (Columbia livia domestica), constatando ineficácia da segunda via no 

desencadeamento da dilatação pupilar. À aplicação intracameral, observaram 

midríase que perdurou por 240 minutos. Besilato de atracúrio, na dose de 5 mg, 

também foi injetado na câmara anterior de uma avestruz (Struthio camelus), por 

Gonçalves et al. (2006), e de um corujão-orelhudo (Bubo virginianus), por Carter et 

al. (2007), contribuindo à obtenção da midríase necessária para a realização das 

facectomias. Em estudo experimental desenvolvido por Gonçalves, Merllini e 

Krominsky (2008), o mesmo fármaco, na dose de 1 mg, promoveu midríase após 

uso intracameral, em 15 frangos de corte (Gallus gallus). 

O besilato de atracúrio (0,2 mg/kg), por via intravenosa, foi usado juntamente 

com anestesia inalatória com isoflurano, em coruja-preta (Strix huhula) submetida à 

facectomia intracapsular, verificando-se centralização do bulbo ocular e midríase por 

40 minutos (CASTRO et al., 2014). 

Ramer et al. (1996) avaliaram o uso tópico de d-tubocurarina (2,42 mg/ml), 

pancurônio (1mg/ml), vecurônio (0,8 mg/ml), atropina (4-5 mg/ml) e fenilefrina (40-50 

mg/ml) com ou sem surfactantes (saponina e cloreto de benzalcônio), em 

psitacídeos adultos, incluindo-se 10 cacatuas (Cacatua sulphurea), dois papagaios-
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cinzentos-africanos (Psittacus erithacus) e 3 papagaios-verdadeiros (Amazona 

aestiva). Vecurônio sem surfactante (4 gotas divididas em 2 aplicações com intervalo 

de 2 minutos) foi o fármaco que induziu midríase consistente e superior, nas três 

espécies. A midríase obtida com a d-tubocurarina e o pancurônio foi inconsistente e 

insuficiente, sendo também variável com a associação de atropina e fenilefrina 

(maior com adição de saponina). 

Protocolos com uso tópico de alcurônio, pancurônio e vecurônio foram 

testados para promover midríase em falcão peneireiro-vulgar (Falco tinnunculus), 

verificando-se maior eficácia e segurança com a instilação de 2 gotas de vecurônio 

(4 mg/ml), a cada 15 minutos, totalizando 3 aplicações (6 gotas) em 45 minutos. 

Dilatação pupilar máxima ocorreu aproximadamente 1 hora após o tratamento, 

sendo mantida por 4 horas. O alcurônio produziu midríase adequada e prolongada, 

porém, causou efeitos adversos (paralisia de pálpebra inferior, pescoço e membros 

pélvicos). Dilatação pupilar inconsistente foi verificada com o pancurônio 

(MIKAELIAN; PAILLET; WILLIAMS, 1994). 

Em estudo com corvos-marinhos-de-orelhas (Phalacrocorax auritus), Loerzel 

et al. (2002) compararam o efeito isolado do vecurônio (4mg/ml, 4 gotas com 

intervalos de 15 minutos, totalizando 0,16 mg/olho) e sua associação com atropina 

1% (3 gotas a intervalos de 15 minutos) e fenilefrina 2,5% (2 gotas, 2 minutos após 

as 2 primeiras instilações de atropina) na obtenção de midríase. Aplicação de 

atropina somente também foi avaliada. A combinação dos três fármacos propiciou 

dilatação mais efetiva e prolongada. 

Os efeitos do vecurônio foram verificados, ainda, na dinâmica pupilar de 

tartarugas-de-ouvido-vermelho (Trachemys scripta elegans) por Dearworth, Cooper 

e Mcgee (2007) e Dearworth e Cooper (2008). No primeiro estudo, os autores 

utilizaram, isoladamente, atropina 0,4% e vecurônio 0,4% (4 mg/ml, 2 gotas, a cada 

15 minutos, totalizando 4 aplicações), reportando efetividade do vecurônio, mas não 

da atropina. No segundo, foram avaliados protocolos com uso isolado de fenilefrina 

2,5% (2 gotas, a cada 15 minutos, totalizando 4 aplicações) e sua combinação com 

vecurônio (4 mg/ml, 2 gotas, a cada 15 minutos, totalizando 4 aplicações) sendo as 

instilações de fenilefrina feitas 2 minutos após as do BNM. A associação dos dois 

fármacos resultou em dilatação pupilar superior e mais rápida (DEARWORTH; 

COOPER, 2008). Somma et al. (2015) obtiveram midríase suficiente para 
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oftalmoscopia somente com vecurônio (4 mg/ml, 1 gota, a cada 15 minutos, durante 

1 hora), em tartarugas da mesma espécie. 

Em pesquisas mais recentes, o efeito midriático do brometo de rocurônio, 

aplicado topicamente, foi avaliado em papagaios (PETRITZ et al. 2014; 2016) e aves 

de rapina (BARSOTTI et al., 2010a,b, 2012). O rocurônio é um BNM derivado do 

vecurônio (AUER; MOSING, 2006; BRIGANTI et al., 2015), de ação intermediária, 

com rápido início de ação (o mais curto dentre os não despolarizantes) e duração de 

30 a 40 minutos (KAUFMAN et al., 2003; ALMEIDA, 2004; GÓRNIAK, 2006; 

MORGAN JUNIOR; MIKHAIL; MURRAY, 2006). Não apresenta efeitos colaterais 

sobre o sistema cardiovascular, em doses clínicas, e não induz a liberação de 

histamina (RAGHAVENDRA, 2002; KAUFMAN et al., 2003; ALMEIDA, 2004; AUER; 

MOSING, 2006; AUER, 2007; MARTINEZ; KEEGAN, 2007; AMBRÓSIO; 

KAHVEGIAN, 2010) que pode causar hipotensão, salivação, secreção e espasmos 

brônquicos (GÓRNIAK, 2006). 

O rocurônio (10 mg/ml) foi testado em oito papagaios-de-hispaniola adultos 

(Amazona ventralis), em dose única de 20 µl, correspondendo a 0,20 mg/olho (no 

olho controle, instilou-se igual volume de salina 0,9%), objetivando-se estabelecer a 

eficácia, dosagem adequada e método de aplicação. Midríase foi obtida 20 minutos 

após a aplicação e perdurou por 360 minutos (PETRITZ et al., 2016). A instilação de 

2 gotas do fármaco diluído (5mg/ml) em intervalos de 2 minutos entre elas, repetidas 

3 vezes, a cada 15 minutos, foi feita em um papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva), 

previamente à facectomia unilateral. Decorridos 50 minutos do início do protocolo, a 

pupila apresentava-se paralisada e com dilatação suficiente para realização da 

cirurgia; porém, midríase máxima não foi obtida (SAFATLE et al., 2003). 

Barsotti et al. (2010a) compararam o uso tópico de uma dose única de 0,35 

mg de rocurônio (10 mg/ml) com duas aplicações sequenciais da mesma dose, com 

intervalo de 15 minutos (0,70 mg), aplicadas a um dos olhos de corujas (Strix aluco). 

Ambos os protocolos induziram midríase satisfatória, concluindo-se ser 

desnecessária a segunda instilação. 

Instilação bilateral simultânea de rocurônio (10 mg/ml) foi avaliada, quanto à 

efetividade e segurança de uso, em aves de rapina por Barsotti et al. (2010b, 2012). 

Os autores testaram doses únicas de 0,40 mg/olho (0,80 mg/ave), em dez águias-

de-asa-redonda (Buteo buteo) e, doses de 0,20 mg/olho (0,40 mg/ave), em dez 

mochos-galegos (Athene noctua). Midríase bilateral total foi obtida nas duas 
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espécies (BARSOTTI et al., 2010b). Dose única de 0,12 mg foi aplicada em ambos 

os olhos (0,24 mg/ave) de dez peneireiros-vulgares (Falco tinnunculus), notando-se 

midríase máxima após 90 minutos da instilação, suficiente para realização de 

oftalmoscopia (BARSOTTI et al., 2012). 

Os estudos de Barsotti et al. (2010a,b, 2012) e Petritz et al. (2014; 2016) 

demonstraram efetividade e segurança no uso de rocurônio não diluído, em 

aplicações uni ou bilaterais, enfatizando a ocorrência de midríase adequada e 

ausência de efeitos sistêmicos adversos relevantes. 

Apesar de pouco frequentes, efeitos colaterais têm sido reportados com a 

instilação de BNMs, em aves (MIKAELIAN; PAILLET; WILLIAMS, 1994; RAMER et 

al., 1996; LOERZEL et al., 2002; BARSOTTI et al., 2010a,b; 2012; PETRITZ et al., 

2016). Ramer et al. (1996) relataram depressão respiratória e ataxia, assim como 

irritação ocular, em cacatuas que receberam instilações de d-tubocurarina com 

saponina e associação de atropina e fenilefrina com saponina. Também, referiram 

comprometimento respiratório e colapso com uso de pancurônio e, óbito, após 

utilização de vecurônio com saponina, em cacatuas. 

Relatos de reações indesejáveis com a utilização de vecurônio e rocurônio 

têm sido menos habituais. Ramer et al. (1996) observaram depressão respiratória e 

ataxia em papagaios-verdadeiros submetidos à instilação de vecurônio. Nenhum 

efeito sistêmico foi citado nos demais estudos com este fármaco (MIKAELIAN; 

PAILLET; WILLIAMS, 1994; LOERZEL et al., 2002) e naqueles com uso de 

rocurônio (SAFATLE et al., 2003; BARSOTTI et al., 2010a,b, 2012), mesmo em 

aplicações bilaterais (BARSOTTI et al., 2010b, 2012). Contudo, Petritz et al. (2016) 

reportaram paralisia palpebral transitória, após instilação bilateral de rocurônio, em 

papagaios. 

A segurança quanto à utilização de BNMs tópicos é motivo de apreensão, já 

que, muitas vezes, as aves não estão anestesiadas e, portanto, nenhum suporte 

respiratório está sendo fornecido (PETRITZ et al., 2016). Esses agentes devem ser 

usados com cautela, especialmente se a sensibilidade da espécie ainda não foi 

testada (LOERZEL et al., 2002). Monitoramento constante é indicado, bem como a 

disponibilização de antagonistas, como neostigmina (PETRITZ et al., 2016) e 

sugamadex (BOER et al., 2006; MOSING et al., 2012). Devido à midríase 

prolongada, Petritz et al. (2016) recomendaram não expor as aves à iluminação 

excessiva e intensa por, no mínimo, 6 horas após a instilação. 



32 

2.5 MENSURAÇÃO DO DIÂMETRO PUPILAR 

 

 

A mensuração da pupila pode ser feita por métodos estáticos, por medida 

direta com paquímetro ou através de fotografias, e dinâmicos, com uso de 

equipamentos como os pupilômetros (MURRAY; LOUGHNANE, 1981). Alguns dos 

dispositivos disponíveis para realização das medidas dinâmicas, como pupilômetros 

e aberrômetros, possuem custo elevado, sendo, por essa razão, pouco utilizados em 

estudos com animais. Tais dispositivos são mais difundidos na área de 

neuroftalmologia (MURRAY; LOUGHNANE, 1981) e na avaliação da dinâmica 

pupilar previamente à cirurgia refrativa, em pacientes humanos (KOHNEN et al., 

2004; WICKREMASINGHE; SMITH; STEVENS, 2005). 

Em Medicina Veterinária, a avaliação do diâmetro pupilar tem sido descrita 

em estudos envolvendo fármacos como cicloplégicos e midriáticos (GOMES et al., 

2011; RIBEIRO et al., 2014; KAHANE et al.; 2015; KOVALCUKA et al., 2015), 

análogos de prostaglandinas (SMITH; MILLER; FELCHLE, 2010; MCDONALD et al., 

2015), os usados em protocolos anestésicos (STEPHAN et al., 2003; HONSHO et 

al., 2014; KIM et al., 2015; SILVA et al., 2015) e BNMs (VERSCHUEREN; LUMEIJ, 

1991; MIKAELIAN; PAILLET; WILLIAMS, 1994; RAMER et al, 1996; LOERZEL et al. 

2002; DEARWORTH; COOPER, 2008; BARSOTTI et al., 2010a,b, 2012; PETRITZ et 

al., 2016). 

Nos relatos envolvendo mensuração do diâmetro pupilar, na Oftalmologia 

Veterinária, predominam os métodos estáticos com uso de régua (VERSCHUEREN; 

LUMEIJ, 1991), captura de imagem e posterior análise por software (RAMER et al, 

1996) ou medida por paquimetria (DEARWORTH; COOPER; MCGEE, 2007; 

DEARWORTH; COOPER, 2008), paquímetro digital (GOMES et al., 2011; HONSHO 

et al., 2014, RIBEIRO et al., 2014; KAHANE et al., 2015; MCDONALD at al., 2015; 

RUIZ et al., 2015; SILVA et al., 2015), compassos oftálmicos (STEPHAN et al., 2003; 

SMITH; MILLER; FELCHLE, 2010; KOVALCUKA et al., 2015) e régua específica 

para pupilometria (LOERZEL et al. 2002; BARSOTTI et al., 2010a,b, 2012). 

Pupilômetros foram referidos por Kim et al. (2015), Kwak et al. (2016) e Petritz et al. 

(2016). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Objetivou-se com este trabalho avaliar a eficácia e segurança de três 

protocolos com doses crescentes de rocurônio para obtenção de midríase em 

papagaios do gênero Amazona (Amazona aestiva e Amazona amazonica). 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Avaliação da eficácia dos protocolos propostos baseada na verificação de 

dilatação pupilar por paquimetria digital e resposta pupilar à luz por estímulo 

luminoso direto com transiluminador. 

 

 Avaliação da segurança em cada um dos protocolos propostos fundamentada 

na observação da ocorrência de possíveis efeitos adversos locais e/ou 

sistêmicos. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

A pesquisa foi realizada obedecendo aos critérios da Association for 

Research in Vision and Ophthalmology (ARVO, 2012) e sob anuência e vigilância da 

Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo - CEUA/FMVZ/USP (protocolado sob o nº 

5655260115), São Paulo (S.P.). 

 

 

4.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

4.2.1 Animais 

 

 

O estudo foi conduzido em 24 papagaios do gênero Amazona, 12 da espécie 

Amazona aestiva e 12 da espécie Amazona amazonica, com sexo não determinado, 

adultos, sadios e desprovidos de oftalmopatias, originários do Parque Ecológico do 

Tietê, São Paulo (S.P). 

A seleção dos animais fundamentou-se na avaliação clínica e exame 

oftálmico para averiguação do estado geral do animal e as condições do olho e de 

seus anexos. O exame oftálmico incluiu: teste de resposta à ameaça; testes de fenol 

vermelho (Zone-Quick® - Menicon Co., Nagoya, Aichi, Japão) e da lágrima de 

Schirmer (Teste da lágrima de Schirmer - Ophthalmos S.A., São Paulo, São Paulo, 

Brasil); teste da resposta pupilar à luz (Transiluminador de Finoff®- Welch Allyn do 

Brasil Comércio de Equipamentos Médicos Ltda., Barueri, São Paulo, Brasil); 

biomicroscopia em lâmpada com fenda (Slit Lamp SL-15® - Kowa Co. Ltd., Nagoya, 

Aichi, Japão); tonometria de aplanação (TonoPen Avia Vet® - Reichert Inc., Depew, 

Nova Iorque, Estados Unidos da América) e prova da fluoresceína (Fluoresceína 

tiras - Ophthalmos S.A., São Paulo, São Paulo, Brasil). 
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Foram adotados como critérios de inclusão: bom estado geral e ausência de 

qualquer sinal sistêmico indicativo de doença ou anormalidade; presença de visão; 

produção lacrimal superior a 5 mm/15 segundos com o teste do fenol vermelho e 3 

mm/minuto, com o de Schirmer; resposta pupilar direta à luz positiva; ausência de 

quaisquer alterações no bulbo do olho e/ou em seus anexos e pressão intraocular 

maior que 10 mmHg. Os critérios numéricos foram adotados com base nos relatos 

de Holt, Rosenthal e Shofer (2006), Bayón, Almela e Talavera (2007), Storey et al. 

(2009) e Ceschin et al. (2015). 

 

 

4.2.2 Protocolos de tratamento 

 

 

Os papagaios foram submetidos a três protocolos de tratamento com doses 

crescentes de rocurônio (Rocuron® - Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos 

Ltda, São Paulo, São Paulo, Brasil), designados ROC1, ROC2 e ROC3; com 

intervalo de realização de uma semana entre cada protocolo. 

No ROC1, foi realizada instilação única de 20 µl de rocurônio (10 mg/ml, sem 

diluição), em ambos os olhos (AO); no ROC2, duas instilações de 20 µl de rocurônio 

(10 mg/ml, sem diluição), com intervalo de 15 minutos, AO e no ROC3, três 

instilações de 20 µl de rocurônio (10 mg/ml, sem diluição), com intervalo de 15 

minutos, AO, similar ao que fora reportado por Mikaelian et al. (1994). O fármaco foi 

instilado com auxílio de micropipeta manual monocanal com volume variável de 10 a 

100μl (Pipeta Eppendorf Research®- Eppendorf do Brasil Ltda., São Paulo, São 

Paulo, Brasil), como proposto por Barsotti et al. (2010a,b, 2012) e Petritz et al. 

(2014), sendo a ave contida, com auxílio de toalha de banho, em decúbito lateral 

durante a instilação e mantida nesta posição por 1 minuto, a cada aplicação, AO 

(Figura 1). O fármaco foi instilado pelo mesmo pesquisador (A. A. B.). A escolha do 

olho no qual iam ser iniciados os procedimentos, desde a instilação do rocurônio até 

as avaliações, foi aleatória, sendo invertida a cada protocolo realizado 
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Figura 1 - Pipeta monocanal Eppendorf Research® utilizada para instilação do fármaco (A). Aplicação 
do rocurônio (10 mg/ml) com auxílio de pipeta em papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva), 
contido em decúbito lateral durante a instilação (B) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: (DONGO, P. S. J., 2016).  

 

 

4.2.3 Momentos de avaliação 

 

 

As observações foram realizadas antes (valores basais) e após a instilação de 

rocurônio, em ambos os olhos. A escolha do olho no qual iam ser iniciados os 

procedimentos seguiu a mesma sequência da instilação do rocurônio. As medidas 

foram executadas pelo mesmo examinador (P. S. J. D.), iniciando-se no período da 

manhã. 

Os momentos estabelecidos para as avaliações quanto aos três protocolos, 

assemelharam-se aos propostos por Loerzel et al. (2002), Barsotti et al. (2010a,b, 

2012) e Petritz et al. (2014): M0 (previamente ao início do tratamento); M15 (15 

minutos após o início do tratamento); M30 (30 minutos após o início do tratamento); 

M45 (45 minutos após o início do tratamento); M60 (60 minutos após o início do 

tratamento); M120 (120 minutos após o início do tratamento); M180 (180 minutos 

após o início do tratamento); M240 (240 minutos após o início do tratamento); M300 

(300 minutos após o início do tratamento); M360 (360 minutos após o início do 

tratamento) e M24H (24 horas após o início do tratamento). 

 

 

  

A B 
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4.2.4 Parâmetros avaliados 

 

 

Os parâmetros avaliados foram a presença de resposta pupilar à luz, o 

diâmetro pupilar e a ocorrência de efeitos adversos locais e sistêmicos. Para as 

mensurações, as aves foram envoltas em toalha de banho e contidas manualmente. 

 

 

4.2.4.1 Avaliação da resposta pupilar à luz 

 

 

A ocorrência ou não de resposta pupilar direta à luz, evidenciada pela 

constrição pupilar, foi verificada pela incidência de luz com transiluminador halógeno 

de fibra óptica de 3.5V (Transiluminador de Finoff®- Welch Allyn do Brasil Comércio 

de Equipamentos Médicos Ltda., Barueri, São Paulo, Brasil). A resposta pupilar foi 

classificada, de acordo com o grau de manifestação, em: normal (3); diminuída (2); 

muito diminuída (1) ou ausente (0), baseando-se nos estudos de Barsotti et al. 

(2010a,b, 2012) e Petritz et al. (2014). 

 

 

4.2.4.2 Mensuração do diâmetro pupilar 

 

 

O diâmetro pupilar horizontal foi aferido com paquímetro digital de 150 mm 

com resolução de 0,005 mm (Paquímetro digital 100.179D® - Digimess Instrumentos 

de Precisão Ltda., São Paulo, São Paulo, Brasil), sendo os valores obtidos 

registrados em milímetros. A medida foi realizada com a ave na posição vertical, 

sendo o paquímetro colocado o mais próximo possível da córnea, sem tocar na 

mesma (Figura 2), como especificado por Kahane et al. (2015) e Kiland, Voss e 

Mclellan (2016). 
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Figura 2 - Paquímetro digital 100.179D® (A). Mensuração do diâmetro pupilar, por paquimetria, em 
papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) (B) 

 

Fonte: (DONGO, P. S. J., 2016). 

 

 

4.2.4.3 Avaliação de efeitos adversos locais e sistêmicos 

 

 

A ocorrência de sinais adversos locais e sistêmicos foi monitorada como 

reportado por Barsotti et al. (2010a,b, 2012) e Petritz et al. (2014). Os efeitos locais 

avaliados incluíram sinais de irritação ocular, como lacrimejamento, blefarospasmo, 

hiperemia conjuntival e quemose. Os sinais sistêmicos englobaram: paralisia de 

pálpebras, membros pélvicos e pescoço; dispneia e ataxia. A intensidade de 

manifestação dos efeitos adversos locais e/ou sistêmicos foi categorizada em: 

intensa (3); moderada (2); discreta (1) ou ausente 

 

 

4.2.5 Análise estatística dos dados 

 

 

O teste de normalidade D’Agostino-Pearson foi utilizado para averiguar a 

distribuição normal dos dados. Os valores de diâmetro pupilar, resposta pupilar à luz 

e ocorrência de efeitos adversos foram comparados quanto aos olhos direito e 

esquerdo; para o diâmetro, utilizou-se o test t de Student não pareado bicaudado e 

para os dois outros parâmetros, o teste não paramétrico de Mann-Whitney. 

Para análise das alterações ao longo do tempo para cada variável e dose, 

utilizou-se a Análise de Variância (ANOVA) para medidas repetidas de um fator com 

A B 
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pós-teste de Bonferroni para o diâmetro pupilar e de Friedman com pós-teste de 

Dunn para resposta pupilar à luz e efeitos adversos. 

As diferenças entre as doses dos três protocolos, ao longo do tempo, foram 

avaliadas pela Análise de Variância (ANOVA) de dupla via, para medidas repetidas. 

Para comparação entre as espécies, utilizou-se a Análise de Variância 

(ANOVA) de três vias quanto ao diâmetro pupilar, avaliando-se espécie, dose e 

momento. Quanto às duas variáveis não paramétricas, as espécies foram 

comparadas, dose a dose e momento a momento, pelo teste de Mann-Whitney. O 

nível de significância estabelecido foi de 5% (p<0,05). 

Os cálculos estatísticos foram realizados com os programas estatísticos Prism 

5 for Windows (GraphPad Software, San Diego, Califórnia, Estados Unidos da 

América) e Sigmaplot for Windows 11.0 (Systat Software, San Diego, Califórnia, 

Estados Unidos da América). 
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5 RESULTADOS 

 

 

Foram incluídos no estudo 24 papagaios de duas espécies de papagaios do 

gênero Amazona, sendo 12 da espécie Amazona aestiva (papagaio-verdadeiro) e 12 

da espécie Amazona amazonica (papagaio-do-mangue). Para avaliação dos 

parâmetros estabelecidos, foram considerados os dados obtidos de ambos os olhos, 

totalizando 48 olhos. 

Os papagaios da espécie Amazona aestiva apresentaram pesos entre 0,327 a 

0,716 kg (Apêndice A) com valor médio e respectivo desvio-padrão de 0,432 ± 0,104 

kg (Tabela 1). Quanto aos da espécie Amazona amazonica, foi registrado um 

intervalo de pesos entre 0,316 a 0,458 kg (Apêndice B), com valor médio e 

respectivo desvio-padrão de 0,405 ± 0,044 kg (Tabela 1). As doses de rocurônio 

administradas aos animais de ambas as espécies, em cada protocolo de tratamento 

(ROC1, ROC 2 e ROC3), foram calculadas (Apêndices A e B) e seus valores médios 

e respectivos desvios-padrão estão demonstradas na Tabela 1. Não houve diferença 

significativa entre as doses administradas em cada tratamento (p<0,05). 

 

 

Tabela 1 - Valores médios e desvios-padrão dos pesos (em kg) dos papagaios do gênero Amazona 
(Amazona aestiva e Amazona amazonica) e das doses administradas (em mg/kg) em 
cada protocolo de tratamento com rocurônio (ROC1, ROC2 e ROC3) 

Espécie 
Pes

o (kg) 

Dose administrada 

ROC1 
(mg/kg) 

ROC2 
(mg/kg) 

ROC
3 (mg/kg) 

Amazona 
aestiva 

0,43
2±0,104 

0,97±
0,19 

1,93±
0,38 

2,90
±0,57 

Amazona 
amazonica 

0,40
5±0,044 

1,00±
0,12 

2,00±
0,23 

3,00
±0,35 

Fonte: (DONGO, P. S. J., 2016). 
 

 

 

5.1 DIÂMETRO PUPILAR 

 

 

Os resultados relativos ao diâmetro pupilar obtidos nos protocolos ROC1, 

ROC2 e ROC3, para ambas as espécies, estão apresentados na Tabela 2 e no 
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Apêndice C (Amazona aestiva) e Tabela 3 e Apêndice D (Amazona amazonica), 

como valores médios, desvios-padrão (DP), medianas, valores mínimos e máximos, 

respectivamente. Não houve diferença significativa entre os olhos direito e esquerdo 

(p<0,05), em nenhum dos protocolos, sendo, portanto, calculados e considerados os 

dados provenientes de ambos os olhos. 

No protocolo ROC1, para os papagaios-verdadeiros, a midríase média 

máxima foi atingida em M45, sendo igual a 3,31 ± 0,72 mm. Em ROC2, e ROC3, foi 

verificada em M60 (3,83 ± 0,46 mm) e M45 (4,04 ± 0,54 mm), respectivamente 

(Tabela 2). 

 

 

Tabela 2 - Valores médios e respectivos desvios-padrão, medianas, valores mínimos e máximos 
relativos ao diâmetro pupilar, em mm, obtidos por paquimetria digital, em ambos os olhos 
de 12 papagaios-verdadeiros (Amazona aestiva), antes (M0) e após a instilação de 
rocurônio (M15 a M24H) nos protocolos ROC1, ROC2 e ROC3 

Fonte: (DONGO, P. S. J., 2016). 

 

 

No protocolo ROC1, para os papagaios-do-mangue, a midríase média 

máxima foi atingida em M45, sendo igual a 3,45 ± 0,47 mm. Com os protocolos 

ROC2 e ROC3, o maior diâmetro pupilar foi verificado em M45 (4,00 ± 0,39 mm) e 

M30 e M45 (4,35 ± 0,58 mm), respectivamente (Tabela 3). 

 

 

  

GRUPOS 
 

MOMENTOS 
M0 M15 M30 M45 M60 M120 M180 M240 M300 M360 M24H 

ROC1 

Média 2,68 3,24 3,27 3,31 3,27 3,26 3,17 3,05 2,99 2,96 2,77 
Desvio-padrão 0,28 0,80 0,83 0,72 0,76 0,71 0,72 0,62 0,60 0,64 0,33 
Mediana 2,62 3,15 3,15 3,23 3,21 3,16 3,09 3,01 2,90 2,84 2,84 
Mínimo 2,77 2,33 2,31 2,40 2,31 2,43 2,29 2,22 2,31 2,23 2,25 
Máximo 3,22 5,58 5,79 5,43 5,57 5,60 5,52 4,84 4,86 4,75 3,26 

             

ROC2 

Média 2,73 3,61 3,68 3,81 3,83 3,60 3,31 3,16 3,08 3,04 2,83 
Desvio-padrão 0,23 0,45 0,49 0,48 0,46 0,36 0,30 0,25 0,25 0,32 0,21 
Mediana 2,70 3,58 3,58 3,70 3,71 3,54 3,26 3,19 3,03 3,02 2,83 
Mínimo 2,34 2,76 3,02 3,08 3,24 3,03 2,81 2,75 2,69 2,56 2,50 
Máximo 3,09 4,37 4,70 4,77 4,79 4,47 3,91 3,59 3,48 3,60 3,17 

             

ROC3 

Média 2,83 3,93 4,03 4,04 3,95 3,67 3,40 3,39 3,36 3,28 2,86 
Desvio-padrão 0,18 0,50 0,57 0,54 0,52 0,57 0,52 0,44 0,44 0,43 0,12 
Mediana 2,80 3,89 4,04 4,03 3,79 3,71 3,24 3,29 3,20 3,09 2,84 
Mínimo 2,50 3,31 3,22 3,31 3,27 2,81 2,71 2,63 2,74 2,84 2,66 
Máximo 3,09 4,93 5,22 5,39 5,14 4,63 4,38 4,19 4,17 4,15 3,12 
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Tabela 3 - Valores médios e respectivos desvios-padrão, medianas, valores mínimos e máximos 
relativos ao diâmetro pupilar, em mm, obtidos por paquimetria digital, em ambos os olhos 
de 12 papagaios-do-mangue (Amazona amazonica), antes (M0) e após a instilação de 
rocurônio (M15 a M24H), nos protocolos ROC1, ROC2 e ROC3 

Fonte: (DONGO, P. S. J., 2016). 

 

 

Na Figura 3, pode se observar a diferença entre os diâmetros pupilares de 

papagaios do gênero Amazona antes e após o tratamento. Na Figura 3A-3B, 

verificam-se os diâmetros da pupila de um papagaio-verdadeiro, no protocolo ROC2, 

antes, em M0 (2,86 mm) e após a instilação do rocurônio, em M45 (4,53 mm). Na 

Figura 3C-3D, está demonstrada a diferença entre os diâmetros de um papagaio-do-

mangue, no protocolo ROC3, antes, em M0 (2,87 mm) e após a instilação do 

rocurônio, em M15 (4,64 mm). 

 

 

 

 

 

  

GRUPOS 
 

MOMENTOS 
M0 M15 M30 M45 M60 M120 M180 M240 M300 M360 M24H 

ROC1 

Média 2,65 3,16 3,39 3,45 3,27 3,24 2,99 2,96 2,80 2,77 2,73 
Desvio-padrão 0,39 0,46 0,38 0,47 0,34 0,49 0,37 0,35 0,38 0,35 0,33 
Mediana 2,80 3,07 3,45 3,53 3,33 3,28 2,94 2,94 2,93 2,71 2,85 
Mínimo 1,94 2,31 2,71 2,72 2,40 2,21 2,32 2,21 2,22 2,27 2,20 
Máximo 3,21 3,93 3,95 4,01 3,87 4,62 3,81 3,58 3,57 3,41 3,22 

             

ROC2 

Média 2,79 3,84 3,92 4,00 3,91 3,67 3,57 3,48 3,42 3,25 2,92 
Desvio-padrão 0,22 0,29 0,32 0,39 0,29 0,47 0,54 0,46 0,49 0,51 0,24 
Mediana 2,86 3,83 3,88 3,96 3,89 3,47 3,42 3,35 3,35 3,18 2,91 
Mínimo 2,40 3,29 3,22 3,25 3,43 2,79 2,82 2,94 2,64 2,60 2,52 
Máximo 3,04 4,29 4,62 4,62 4,42 4,50 4,62 4,68 4,74 4,68 3,39 

             

ROC3 

Média 2,86 4,32 4,35 4,35 4,22 4,13 3,93 3,74 3,60 3,60 2,87 
Desvio-padrão 0,26 0,61 0,58 0,58 0,55 0,69 0,60 0,58 0,53 0,60 0,24 
Mediana 2,87 4,11 4,23 4,11 4,24 3,88 3,82 3,62 3,49 3,50 2,94 
Mínimo 2,39 3,44 3,66 3,70 3,33 3,16 3,12 2,87 2,83 2,84 2,37 
Máximo 3,43 5,59 5,57 5,67 5,51 5,66 5,28 5,00 4,68 5,10 3,22 
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Figura 3 - Imagens correspondentes à mensuração do diâmetro pupilar (linha laranja) no olho direito 
de um papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva), antes da administração tópica de rocurônio 
(A), em M0 (2,86 mm) e após a instilação (B), em M45 (4,53 mm), no protocolo ROC2. Em 
C e D, mensuração do diâmetro pupilar (linha laranja) no olho direito de um papagaio-do-
mangue (Amazona amazonica), antes da administração tópica de rocurônio (C), em M0 
(2,87 mm) e após a instilação (D), em M15 (4,64 mm), no protocolo ROC3 

 
Fonte: (DONGO, P. S. J., 2016). 

 

 

Para a espécie Amazona aestiva, nos três protocolos, foram observadas 

diferenças significativas (p<0,05) em relação aos valores do diâmetro pupilar basal 

(M0) e os de M15 a M360, sendo estes valores superiores aos basais como pode ser 

observado nas Figuras 4 a 6. 

 
  

A 

D C 

B 
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Figura 4 - Representação gráfica dos valores médios relativos ao diâmetro pupilar dos olhos de 12 
papagaios-verdadeiros (Amazona aestiva), no protocolo ROC1, antes (M0) e após a 
instilação do rocurônio (M15 a M24H) 

 

 

Fonte: (DONGO, P. S. J., 2016). 
Legenda: *diferente do momento basal (M0) (p<0,05). 

 

 

Figura 5 -  Representação gráfica dos valores médios relativos ao diâmetro pupilar dos olhos de 12 
papagaios-verdadeiros (Amazona aestiva), no protocolo ROC2, antes (M0) e após a 
instilação do rocurônio (M15 a M24H) 

 

 

Fonte: (DONGO, P. S. J., 2016). 
Legenda: *diferente do momento basal (M0) (p<0,05). 
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Figura 6 -  Representação gráfica dos valores médios relativos ao diâmetro pupilar dos olhos de 12 
papagaios-verdadeiros (Amazona aestiva), no protocolo ROC3, antes (M0) e após a 
instilação do rocurônio (M15 a M24H) 

 

 
Fonte: (DONGO, P. S. J., 2016). 
Legenda: *diferente do momento basal (M0) (p<0,05). 

 

 

Para a espécie Amazona amazonica, no protocolo ROC1, foram observadas 

diferenças significativas (p<0,05) em relação aos valores do diâmetro pupilar basal 

(M0) e os de M15 a M240, sendo estes valores superiores aos basais (Figura 7). Em 

ROC 2 e ROC3, diferenças foram verificadas entre M0 e M15 a M360 (Figuras 8 e 

9). 

 

Figura 7 - Representação gráfica dos valores médios relativos ao diâmetro pupilar dos olhos de 
papagaios-do-mangue (Amazona amazonica), no protocolo ROC1, antes (M0) e após a 
instilação do rocurônio (M15 a M24H) 

 

 

Fonte: (DONGO, P. S. J., 2016). 
Legenda: *diferente do momento basal (M0) (p<0,05). 
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Figura 8 - Representação gráfica dos valores médios relativos ao diâmetro pupilar dos olhos de 
papagaios-do-mangue (Amazona amazonica), no protocolo ROC2, antes (M0) e após a 
instilação do rocurônio (M15 a M24H) 

 

 
Fonte: (DONGO, P. S. J., 2016). 
Legenda: *diferente do momento basal (M0) (p<0,05) 

 

Figura 9 - Representação gráfica dos valores médios relativos ao diâmetro pupilar dos olhos de 
papagaios-do-mangue (Amazona amazonica), no protocolo ROC3, antes (M0) e após a 
instilação do rocurônio (M15 a M24H) 

 

 
Fonte: (DONGO, P. S. J., 2016). 
Legenda: *diferente do momento basal (M0) (p<0,05). 

 

A comparação entre os dados obtidos nos três protocolos, para a espécie 

Amazona aestiva, está representada na Figura 10. Diferenças significativas (p<0,05) 

foram observadas comparando-se ROC1 com ROC2, nos momentos M45 e M60 e 

em ROC1 com ROC3, de M15 a M60 (ROC3ROC2ROC1). Os dados da espécie 

Amazona amazonica estão mostrados na Figura 11. Diferenças significativas 

(p<0,05) foram observadas comparando-se ROC1 com ROC 2 e ROC1 com ROC3, 

nos momentos M15 a M360; em relação aos protocolos ROC2 com ROC3, as 

diferenças estiveram presentes em M15, M30 e M120 (ROC3ROC2ROC1). 
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Figura 10 - Comparação do diâmetro pupilar entre os protocolos ROC1, ROC2 e ROC3, antes (M0) e 
após a instilação de rocurônio (M15 a M24H), nos olhos de 12 papagaios-verdadeiros 
(Amazona aestiva) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: (DONGO, P. S. J., 2016). 
Legenda: §: ROC3 diferente de ROC1; †: ROC2 diferente de ROC1 (p<0,05). 

 

 

Figura 11 - Comparação do diâmetro pupilar entre os protocolos ROC1, ROC2 e ROC3, antes (M0) e 
após a instilação de rocurônio (M15 a M24H), nos olhos de 12 papagaios-do-mangue 
(Amazona amazonica) 

 
Fonte: (DONGO, P. S. J., 2016). 
Legenda: †: ROC2 diferente de ROC1; §: ROC3 diferente de ROC1; # ROC3 
diferente do ROC2 (p<0,05). 
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Comparando-se os valores do diâmetro pupilar, nos diferentes protocolos e 

momentos, entre as duas espécies de papagaios, verificaram-se diferenças 

significativas (p<0,05), entre os momentos basais (M0) e de M15 a M360, variáveis 

de acordo com a espécie e o protocolo (Figura 12). Os valores de p referentes às 

espécies, protocolos (doses) e momentos foram p<0,001. Confrontando-se espécies 

e protocolos, houve diferença entre ROC2 e ROC3 (p<0,001), com valores 

superiores sendo registrados nos papagaios-do-mangue. Entre espécies e 

momentos não houve diferença (p=0,629), bem como entre espécies, protocolos e 

momentos (p=0,680). Também houve diferença entre protocolos e momentos 

(p<0,001). 

 

 

Figura 12 - Representação gráfica da comparação entre os valores médios de diâmetro pupilar para 
os protocolos ROC1, ROC2 e ROC3, antes (M0) e após a instilação do rocurônio (M15 a 
M24H), nos olhos de 12 papagaios-verdadeiros (Amazona aestiva) e 12 papagaios-do-
mangue (Amazona amazonica) 

 

 

Fonte: (DONGO, P. S. J., 2016). 
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5.2 RESPOSTA PUPILAR À LUZ 

 

 

Na espécie Amazona aestiva, a graduação e distribuição dos dados quanto à 

ocorrência de resposta pupilar à luz (RPL), nos protocolos ROC1, ROC 2 e ROC3, 

estão demonstradas no Apêndices E, e, na espécie Amazona amazonica, no 

Apêndice F. 

Resposta pupilar diminuída foi observada em dois papagaios-verdadeiros 

(16,7%) e três papagaios-do-mangue (25%), no protocolo ROC1. Ausência de 

resposta foi manifesta por dois papagaios-verdadeiros (16,7%). Diminuição da 

intensidade ocorreu, no ROC2, em seis papagaios-verdadeiros (50%) e três 

papagaios-do-mangue (25%); a resposta pupilar foi ausente em um papagaio-

verdadeiro (8,3%) e três papagaios-do-mangue (25%). Com o protocolo ROC3, 

verificou-se resposta atenuada em três papagaios-verdadeiros (25%) e três 

papagaios-do-mangue (25%); a mesma esteve ausente em dois papagaios-

verdadeiros (16,7%) e cinco papagaios-do-mangue (41,7%). 

Os valores mínimos e máximos da resposta pupilar à luz, assim como os 

percentis de 25, 50 (medianas) e 75%, estão representados graficamente na Figura 

13, para os papagaios-verdadeiros, e na Figura 14, para os papagaios-do-mangue. 

Diferenças significativas quanto à manifestação de intensidade do parâmetro, entre 

os três protocolos, não foram observadas em nenhum dos momentos, nos 

papagaios Amazona aestiva (Figura 13). Na espécie Amazona amazonica, houve 

diferença significativa entre os protocolos ROC1 e ROC3, de M15 a M120, havendo 

prevalência de resposta diminuída e/ou ausente em ROC3 (Figura 14). 
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Figura 13 - Representação gráfica da resposta pupilar à luz, em valores mínimos e máximos e 
percentis de 25, 50 (medianas) e 75%, nos protocolos ROC1, ROC2 e ROC3, em olhos 
de 12 papagaios-verdadeiros (Amazona aestiva), antes (M0) e após a instilação de 
rocurônio (M15 a M24H) 

 

 
Fonte: (DONGO, P. S. J., 2016). 
Legenda: •Valor outlier 

 

 

Figura 14 - Representação gráfica da resposta pupilar à luz, em valores mínimos e máximos e 
percentis de 25, 50 (medianas) e 75%, nos protocolos ROC1, ROC2 e ROC3, em olhos 
de 12 papagaios-do-mangue (Amazona amazonica), antes (M0) e após a instilação de 
rocurônio (M15 a M24h) 

 

 
Fonte: (DONGO, P. S. J., 2016). 
Legenda: § ROC3 diferente de ROC1 (p<0,05); •Valor outlier. 
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5.3 EFEITOS ADVERSOS 

 

 

Efeitos adversos locais não foram verificados em nenhum dos animais, em 

quaisquer dos protocolos. Quanto às reações sistêmicas, somente paralisia da 

pálpebra inferior foi observada (Figura 15), em graus variáveis, em diferentes 

momentos dos protocolos ROC1, ROC2 e ROC3 (Apêndice G), para os papagaios-

verdadeiros, e em ROC2 e ROC3, para os papagaios-do-mangue (Apêndices H). 

A paralisia foi graduada de acordo com a elevação da pálpebra inferior, 

considerando intensa quando a pálpebra recobrisse aproximadamente metade da 

córnea, moderada e leve correspondendo a 2/3 e 1/3 de recobrimento. 

 

 

Figura 15 - Paralisia palpebral leve no olho esquerdo de um papagaio-do-mangue (Amazona 
amazonica), em M45 do protocolo ROC2 (A). Paralisia palpebral moderada no olho 
esquerdo de um papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva), em M15 do protocolo ROC3 
(B) 

 

Fonte: (DONGO, P. S. J., 2016). 

 

 

No protocolo ROC1, verificou-se paralisia palpebral somente em um 

papagaio-verdadeiro (representando 8,3% das aves desta espécie). Com o protocolo 

ROC2, paralisia foi observada em quatro papagaios-verdadeiros (33,3%) e em dois 

papagaios-do-mangue (16,7%). A ocorrência, em ROC3, foi percebida em seis 

papagaios-verdadeiros (50%) e em sete papagaios-do-mangue (58,3%). 

A B 
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Em relação aos dados dos efeitos adversos para os três protocolos, 

diferenças significativas (p<0,05) não foram observadas entre os protocolos ROC1 e 

ROC2, em nenhum dos momentos avaliados para os papagaios-verdadeiros; porém, 

foram identificadas em M15, à comparação de ROC1 com ROC3, sendo mais 

prevalentes em ROC3 (Figura 16). Para os papagaios-do-mangue, diferenças 

significativas foram observadas entre os protocolos ROC1 e ROC3 e ROC2 e ROC3, 

em M15, sendo mais incidentes em ROC3 (Figura 17). 

Excetuando-se a paralisia palpebral, nenhuma outra manifestação sistêmica 

foi observada. As aves mantiveram-se ativas e alertas durante todo o experimento. A 

paralisia foi transitória e caracterizada pela elevação da pálpebra inferior, não 

havendo interrupção da movimentação das pálpebras e da membrana nictitante. A 

pálpebra retornou ao normal até M360, em todos os papagaios. Evidências de 

lesões na córnea ou outras possíveis alterações não foram verificadas após 24 

horas do início do tratamento, em nenhum dos três protocolos, para ambas as 

espécies. 

 

Figura 16 - Representação gráfica dos valores mínimos e máximos e dos percentis de 25, 50 
(medianas) e 75% relativos aos efeitos adversos (paralisia palpebral), em 12 papagaios-
verdadeiros (Amazona aestiva), antes (M0) e após a aplicação de rocurônio (M15 a 
M24H) nos protocolos ROC1, ROC2 e ROC3 

 

 
Fonte: (DONGO, P. S. J., 2016). 
Legenda: § ROC3 diferente de ROC2 (p<0,05); •Valor outlier. 
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Figura 17 - Representação gráfica dos valores mínimos e máximos e dos percentis de 25, 50 
(medianas) e 75% relativos aos efeitos adversos (paralisia palpebral), em 12 papagaios-
do-mangue (Amazona amazonica), antes (M0) e após a aplicação de rocurônio (M15 a 
M24H), nos protocolos ROC1, ROC2 e ROC3 

 

 
Fonte: (DONGO, P. S. J., 2016). 
Legenda: § ROC3 diferente de ROC1; # ROC3 diferente de ROC2 (p<0,05); 
•Valor outlier 
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6 DISCUSSÃO  

 

 

O atendimento a aves, principalmente as de estimação ou companhia e as 

silvestres tem apresentado uma evolução crescente. Conjuntamente, há uma 

demanda cada vez maior pelas especialidades médicas, incluindo-se a Oftalmologia 

(WILLIS; WILKIE, 1999; BAYÓN; ALMELA; TALAVERA, 2007; IONASCU, ENACHE, 

2011), o que resulta em um desafio constante aos profissionais da área no que 

tange ao diagnóstico e tratamento das afecções. Conhecimentos relativos às 

particularidades anatômicas e fisiológicas das espécies atendidas, doenças mais 

prevalentes, comportamento e métodos adequados de contenção são fundamentais 

à condução do exame oftálmico, nas aves (IONASCU, ENACHE, 2011). 

Para a realização de exame oftálmico completo, nessas espécies, torna-se 

necessária a obtenção de midríase, a qual, em decorrência das características 

morfofuncionais do olho das aves, como a predominância de musculatura estriada 

na íris, é mais difícil de promover do que nos mamíferos (BARSOTTI et al., 

2012).BNMs são indicados para a dilatação pupilar nas aves e têm sido testados em 

algumas espécies (VERSCHUEREN; LUMEIJ, 1991; MIKAELIAN; PAILLET; 

WILLIAMS, 1994; RAMER et al., 1996; LOERZEL et al. 2002; BARSOTTI et al., 

2010a,b, 2012; PETRITZ et al., 2016). 

O atendimento significativo de casos oftálmicos em papagaios do gênero 

Amazona no Serviço de Oftalmologia da FMVZ/USP, como reportado por 

Hvenegaard et al. (2009), com consequente necessidade de obtenção de dilatação 

pupilar para realização de exames e procedimentos cirúrgicos, aliado à escassez de 

protocolos para a obtenção de midríase nestas aves, motivou o presente estudo. 

Dentre as aves deste gênero, a mais comumente adotada como animal de 

estimação é o papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) seguido pelo papagaio-do-

mangue (Amazona amazonica) como referido por Ramos (2006) e Hvenegaard et al. 

(2009), o que determinou a escolha dessas duas espécies. O número de aves de 

cada espécie totalizou 12 animais, sendo uma amostra condizente com as descritas 

em estudos semelhantes (BARSOTTI et al., 2010a,b, 2012; PETRITZ et al., 2016). 

Os critérios de inclusão estabelecidos basearam-se nas etapas de um exame 

oftálmico de rotina, visando-se eliminar aves com sinais de oftalmopatias. Os 
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parâmetros referentes à produção lacrimal e pressão intraocular adotados foram 

embasados em dados de normalidade descritos na literatura para psitacídeos 

(HOLT; ROSENTHAL; SHOFER, 2006; BAYÓN; ALMELA; TALAVERA, 2007; 

STOREY et al., 2009; IONASCU, ENACHE, 2011; CESCHIN et al., 2015). 

Algumas etapas da avaliação oftálmica rotineira em mamíferos, como a 

inspeção da lente e oftalmoscopia, ainda são um desafio no atendimento de aves, 

em decorrência da dificuldade na obtenção da midríase. A necessidade de dilatação 

pupilar em papagaios do gênero Amazona com oftalmopatias como catarata (TSAI et 

al., 1993; SAFATLE et al., 2003; HVENEGAARD et al., 2009; RAINWATER; SYKES; 

SAPIENZA, 2015) e uveíte com possível acometimento do segmento posterior do 

olho (TSAI et al., 1993; HVENEGAARD et al., 2009), bem como para a realização de 

exames como oftalmoscopia (BAYÓN; ALMELA; TALAVERA, 2007; IONASCU; 

ENACHE, 2011; KERN; COLITZ, 2013), eletrorretinografia (HENDRIX; SIMS, 2014) 

e tomografia de coerência óptica (PECORA et al., 2014) fundamentou a execução 

desta pesquisa. 

O uso de BNMs na indução de midríase, em aves, tem sido reportado em 

alguns estudos (VERSCHUEREN; LUMEIJ, 1991; MIKAELIAN; PAILLET; 

WILLIAMS, 1994; RAMER et al., 1996; LOERZEL et al., 2002; GONÇALVES et al., 

2006; CARTER et al., 2007; GONÇALVES; MERLLINI; KROMINSKY, 2008; 

BARSOTTI et al., 2010a,b, 2012; PETRITZ et al., 2016), razão pela qual 

foramestabelecidos os protocolos utilizados neste delineamento experimental. A 

opção pelo rocurônio foi motivada pela sua utilização em relatos mais recentes 

(BARSOTTI et al., 2010a,b, 2012; PETRITZ et al., 2016) e em decorrência das 

vantagens apresentadas em relação à suaação (KAUFMAN et al., 2003; ALMEIDA, 

2004; GÓRNIAK, 2006; MORGAN JUNIOR; MIKHAIL; MURRAY, 2006) e menor 

toxicidade (RAGHAVENDRA, 2002; KAUFMAN et al., 2003; ALMEIDA, 2004; AUER; 

MOSING, 2006; AUER, 2007; MARTINEZ; KEEGAN, 2007; AMBRÓSIO; 

KAHVEGIAN, 2010). 

A dose de rocurônio empregada nesta pesquisa foi baseada em relato 

preliminar de Petritz et al. (2014), em papagaios da espécie Amazona ventralis. 

Inicialmente, preconizou-se uma única aplicação, como referida pelos autores, mas, 

mediante a não obtenção da dilatação pupilar desejada, cogitou-se avaliar doses 

crescentes do fármaco, com duas e três instilações, com intervalo de 15 minutos, 

semelhante ao que já fora descrito por Mikaelian et al. (1994), Ramer et al. (1996) e 
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Loerzel et al. (2002), com pancurônio e vecurônio, e por Safatle et al. (2003) e 

Barsotti et al. (2010a), com rocurônio.Utilizou-se o fármaco sem diluição como 

referido por Barsotti et al. (2010a,b, 2012) e Petritz et al. (2014, 2016), os quais 

adotaram a aplicação em ambos os olhos (exceto na publicação de Barsotti et al., 

2010a), como no presente estudo. 

O rocurônio foi aplicado com pipeta, o que fora recomendado por Barsotti et 

al. (2010a,b, 2012) e Petritz et al. (2014, 2016). O uso da micropipeta possibilitou a 

aplicação do volume pré-estabelecido (20 l), com precisão, já que se trata de 

equipamento destinado à aspiração e dispensação de microvolumes com exatidão 

(BRAND, 2016; LABTEST, 2016). 

Objetivando-se evitar a eliminação precoce do rocurônio da superfície ocular 

e, consequentemente, atingir uma melhor penetração, os papagaios foram mantidos 

em decúbito lateral durante e até um minuto após as aplicações. Medida similar foi 

adotada por Barsotti et al. (2010a,b, 2012) e Petritz et al. (2014, 2016). Barsotti et al. 

(2010a,b, 2012) mantiveram a membrana nictitante imobilizada com um retrator para 

que o agente não fosse rapidamente eliminado. Contudo, Petritz et al. (2014) não 

usaram o instrumento, motivo pelo qual ele foi descartado na presente pesquisa. 

Posteriormente, Petritz et al. (2016) descreveram a manobra como potencialmente 

traumática nos papagaios, preferindo manter as aves em decúbito lateral por dois 

minutos. No estudo em tela, optou-se pelo decúbito durante um minuto, em 

decorrência das instilações bilaterais, o que demandaria maior tempo de contenção 

das aves, aumentando o risco de estresse, apesar de Petritz et al. (2016) não 

referirem nenhuma complicação. 

Os momentos adotados para a realização das avaliações quanto aos três 

protocolos, foram determinados com base em estudos semelhantes conduzidos por 

Ramer et al. (1996), em psitacídeos, e por Loerzel et al. (2002), em corvos-

marinhos-de-orelhas (cormorões). Intervalos de dez e 20 minutos foram usados, em 

aves de rapina (BARSOTTI et al., 2010a,b, 2012) e papagaios (PETRITZ et al., 

2016). O período de avaliação de 360 minutos baseou-se nos referidos por Barsotti 

et al. (2010b), de 320 minutos, em mochos-galegos e Petritz et al. (2014, 2016), de 

420 minutos, em papagaios. A avaliação após 24 horas dos tratamentos também foi 

proposta nos relatos de Barsotti et al. (2010b, 2012) e Petritz et al. (2014, 2016), 

sendo adotada neste estudo, buscando-se, principalmente verificar o retorno dos 

parâmetros à normalidade e a ocorrência de possíveis efeitos adversos. 
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Os parâmetros avaliados foram a presença de resposta pupilar à luz e o 

diâmetro pupilar. Intentou-se investigar se o rocurônio, nas doses administradas nos 

diferentes protocolos, seria capaz de induzir midríase com inibição da reação pupilar, 

como mencionado em estudos prévios (BARSOTTI et al., 2010a,b, 2012; PETRITZ 

et al., 2014, 2016). Tal reação foi testada antes e após a aplicação do rocurônio, em 

cada momento estabelecido, em condições de iluminação ambiente, com fonte de 

luz direta como fora descrito por Loerzel et al. (2002). Barsotti et al. (2010a,b, 2012) 

e Petritz et al. (2016) também utilizaram fonte de luz direta (lâmpada de fenda e 

transiluminador, respectivamente), todavia, optaram por fazer o teste em sala 

escura. 

Apesar da variação do diâmetro pupilar, em aves, apresentar um componente 

de controle voluntário, reação pupilar direta ao estímulo luminoso é observada 

(WILLIS; WILKIE, 1999; IONASCU, ENACHE, 2011); por isso, a mesma foi 

averiguada com o intuito de se detectar o bloqueio ou não da movimentação da íris. 

À estimulação, verificou-se que os papagaios apresentavam resposta direta positiva 

e que a mesma esteve atenuada ou ausente, em alguns períodos de avaliação, a 

depender do protocolo utilizado, como já havia sido reportado em outros estudos 

(MIKAELIAN; PAILLET; WILLIAMS, 1994; RAMER et al., 1996; LOERZEL et al., 

2002; GONÇALVES; MERLLINI; KROMINSKY, 2008; BARSOTTI et al., 2010a,b, 

2012; PETRITZ et al., 2016). 

Métodos estáticos envolvendo aferições com paquímetros, compassos e 

réguas específicas têm sido utilizados, na mensuração do diâmetro pupilar 

(VERSCHUEREN; LUMEIJ, 1991; RAMER et al, 1996; LOERZEL et al. 2002; 

STEPHAN et al., 2003; DEARWORTH; COOPER; MCGEE, 2007; DEARWORTH; 

COOPER, 2008; BARSOTTI et al., 2010a,b; SMITH; MILLER; FELCHLE, 2010; 

GOMES et al., 2011; BARSOTTI et al., 2012; RIBEIRO et al., 2014; KAHANE et al.; 

2015; KOVALCUKA et al., 2015; MCDONALD at al., 2015; RUIZ et al., 2015; SILVA 

et al., 2015; KILAND; VOSS; MCLELLAN, 2016). A paquimetria foi usada na 

pesquisa atual, à semelhança do que fora recomendado em diversas espécies, em 

estudos com fármacos destinados ao tratamento de glaucoma (GOMES et al., 2011; 

KAHANE et al.; 2015; MCDONALD at al., 2015; KILAND; VOSS; MCLELLAN, 2016), 

protocolos anestésicos (HONSHO et al., 2014; SILVA et al., 2015) e para indução de 

midríase com BNMs (DEARWORTH; COOPER; MCGEE, 2007; DEARWORTH; 

COOPER, 2008). 
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A paquimetria permitiu realizar a mensuração do diâmetro pupilar, a despeito 

das dificuldades citadas na literatura, como o fato de as pupilas serem dinâmicas e, 

por vezes, assimétricas (POP; PAYETTE; SANTORIELLO, 2002), a visibilidade 

inadequada do contorno pupilar e movimentação durante o exame (TWA et al., 

2004), que podem interferir com a acurácia e repetitividade do método (POP; 

PAYETTE; SANTORIELLO, 2002; TWA et al., 2004). Os métodos estáticos diretos 

tendem, ainda, a superestimar as medidas (TWA et al., 2004). Aferições repetidas 

com obtenção de valores médios poderiam ser mais fidedignas (POP; PAYETTE; 

SANTORIELLO, 2002; KILAND; VOSS; MCLELLAN, 2016), contudo, não foram 

adotadas por prolongarem em demasia a contenção das aves. 

O paquímetro digital usado na pesquisa apresenta resolução de 0,005 mm 

(DIGIMESS, 2016), a qual é superior à mencionada para dispositivos específicos, 

como os compassos de Castroviejo e Jameson, com valor de aproximadamente 0,1 

mm. Ainda, à comparação entre o compasso de Castroviejo e o paquímetro digital 

de Vernier, muito semelhante ao utilizado no estudo, não foram verificadas 

diferenças significativas quanto à variabilidade das medidas (MOHAMED et al., 

2013). Ressalta-se que equipamentos mais sofisticados, como pupilômetros 

automatizados, têm custo mais elevado e não estão disponíveis em centros 

veterinários no Brasil. 

Em relação ao diâmetro pupilar, nos três protocolos foi constatada diferença 

significativa entre os valores basais e os obtidos após a instilação do rocurônio, a 

partir da primeira avaliação, aos 15 minutos, à similitude dos achados em outros 

estudos com o fármaco (BARSOTTI et al., 2010a,b, 2012; PETRITZ et al., 2016). 

Nos papagaios-verdadeiros, as diferenças persistiram por até 360 minutos, e nos 

papagaios-do-mangue, até 240 minutos. Midríase significativa entre 240 a 320 

minutos e até 360 minutos também foi observada, respectivamente, em aves de 

rapina (BARSOTTI et al., 2010a,b, 2012) e papagaios (PETRITZ et al., 2016). 

Mikaelian et al. (1994) referiram períodos de até 253 minutos com vecurônio e 364 

com alcurônio, em peneireiro-vulgar. 

Na presente pesquisa, dilatação pupilar máxima foi verificada entre 30 a 60 

minutos, a depender da espécie e do protocolo. Com uma dose única de rocurônio 

(ROC1), em ambas as espécies, os valores ocorreram aos 45 minutos. Em ROC2, 

entre M45 e M60, e em ROC3, entre M30 e M45, sendo os tempos mais precoces 

registrados nos papagaios-do-mangue. Tempos de 40 a 110 minutos, com 
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predomínio na faixa de 90 minutos, foram referidos por Barsotti et al. (2010a,b, 2012) 

e Petritz et al. (2016). As discrepâncias quanto ao tempo de ocorrência da midríase 

máxima podem estar relacionadas a características inerentes às diferentes espécies 

estudadas, assim como às doses administradas. Todavia, há que se considerar 

também que os estudos confrontados utilizaram uma aplicação única do fármaco, a 

partir da qual os momentos foram determinados, igual ao ROC1 e diferente de 

ROC2 e ROC3, nos quais as aplicações foram cumulativas e o tempo computado a 

partir da última instilação, o que não corresponderia, em minutos, aos mesmos 

momentos. 

Comparando-se as doses de rocurônio ministradas, constatou-se que, no 

presente experimento as mesmas não diferiram entre as duas espécies, registrando-

se doses médias de: 0,98 mg/kg, em ROC1; 1,96 mg/kg, em ROC2 e 2,95 mg/kg, 

em ROC3. Em ROC1, as doses assemelharam-se às aplicadas em corujas (0,78 a 1 

mg/kg com instilação única) por Barsotti et al. (2010a), peneireiros-vulgares (0,96 a 

1,2 mg/kg) por Barsotti et al. (2012)e papagaios (1,19 a 1,46 mg/kg) por Petritz et al. 

(2016). As do ROC2, foram similares às recebidas por corujas (1,55 a 2 mg/kg com 

instilação dupla) e às doROC3, por mochos-galegos (2,35 a 3,07 mg/kg), nos relatos 

de Barsotti et al. (2010a,b). Em águias-de-asa-redonda, Barsotti et al. (2010b) 

usaram doses de 1,33 a 1,6 mg/kg, que corresponderiam à uma interface entre 

ROC1 e ROC2. 

Outra disparidade observada em relação aos demais protocolos com uso do 

rocurônio foi a obtenção de midríase referida como suficiente ou satisfatória e 

índices mais elevados de ausência de reflexo pupilar, com uma única instilação do 

fármaco, em doses compatíveis com as utilizadas nos papagaios deste experimento. 

Barsotti et al. (2010a,b, 2012) reportaram midríase máxima com acréscimo de 

aproximadamente 60% do diâmetro pupilar basal, em corujas, e 50%, em 

peneireiros-vulgares, mochos-galegos e águias-de-asa-redonda. Em papagaios-de-

hispaniola, valores de 3,5 a 4 mm foram apontados como basais e entre 4,75 e 5,25 

mm, após aplicação do rocurônio, havendo dilatação aproximada de 25% (PETRITZ 

et al., 2016). Nos papagaios-verdadeiros e papagaios-do-mangue, em ROC1, 

índices próximos a 20% de incremento foram percebidos, passando para uma faixa 

de 30% em ROC2 e ROC3, com similaridade aos obtidos por Petritz et al (2016) e 

inferiores aos de Barsotti et al. (2010a,b, 2012). 
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No estudo realizado, constatou-se midríase mais efetiva em ROC2 e ROC3, 

com dilatação pupilar considerada suficiente para realização de oftalmoscopia. Para 

exames como a eletrorretinografia e a tomografia de coerência óptica, o período de 

dilatação mais consistente poderia não ser suficiente à consecução, mas, tais 

procedimentos requerem sedação ou anestesia geral, que resultaria em relaxamento 

muscular e contribuiria para a midríase. Tal assertiva aplica-se também às 

facectomias, realizadas sob o efeito de anestesia geral inalatória (KORBEL, 1998; 

HENDRIX; SIMS, 2004; LIERZ; KORBEL, 2012; (KUHN et al., 2013). 

Relativamente à resposta pupilar à luz, não foi possível verificar diferenças 

significativas quanto à sua intensidade de manifestação, em nenhum dos momentos, 

nos três protocolos, em papagaios-verdadeiros, o que difere dos resultados de 

Barsotti et al. (2010a,b, 2012) e Petritz et al. (2016). Já nos papagaios-do-mangue, 

diferenças ocorreram comparando-se os protocolos ROC1 e ROC3, nos momentos 

M15 a M120, havendo prevalência de resposta diminuída e/ou ausente em ROC3, 

com similaridades aos relatos de Barsotti et al. (2010b, 2012) e Petritz et al. (2016). 

As diferenças verificadas nos delineamentos experimentais podem ter 

contribuído com a variabilidade nas aferições do diâmetro e da reação pupilar à luz, 

bem como características morfofuncionais intrínsecas às espécies estudadas. Em 

relação à aplicação do fármaco, por exemplo, a retração da membrana nictitante 

(BARSOTTI et al., 2010a,b, 2012) e o tempo de decúbito lateral mais prolongado 

(PETRITZ et al., 2016) podem ter favorecido a penetração intraocular do rocurônio e 

resultado em maior efetividade. Os métodos de aferição, as condições de iluminação 

do ambiente e as doses divergentes desses relatos e do presente estudo podem 

estar implicados nas variações ocorridas. 

Efeitos adversos foram relatados em alguns protocolos envolvendo instilação 

de BNMs, em aves (MIKAELIAN et al., 1994; RAMER et al., 1996; PETRITZ et al., 

2016), sendo menos frequentes com uso do rocurônio. Reações indesejáveis 

sistêmicas como ataxia leve e dispneia já foram referidas em papagaios-verdadeiros, 

com uso de vecurônio (RAMER et al., 1996). Em papagaios-de-hispaniola, Petritz et 

al. (2016) notaram paralisia transitória de pálpebra inferior em três de oito aves 

(37,5%), após instilação de rocurônio, como também ocorreu nesta pesquisa. 

Paralisia palpebral foi observada nos três protocolos, em ambas as espécies: 

no ROC1, somente em um papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva); no ROC2, em 

seis aves (quatro Amazona aestiva e dois Amazona amazonica) e no ROC3, em 13 
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aves (seis Amazona aestiva e sete Amazona amazonica). A prevalência foi relativa à 

dose recebida, já que a intensidade dos efeitos é dose-dependente (BARSOTTI et 

al., 2010a); entretanto, em ROC1 (4,2%), foi bem inferior à reportada por Petritz et 

al. (2016) com uso de dose similar à deste estudo; em ROC2, a incidência também 

foi menor (25%) apesar das doses mais elevadas. Já em ROC3, o efeito foi visto em 

54,2% das aves. As aplicações sequenciais em ROC2 e ROC3 resultaram em taxas 

mais altas, condizente com o maior risco apontado para protocolos com doses 

repetidas (BARSOTTI et al., 2010a) e uso bilateral (BARSOTTI et al., 2010b, 2012). 

Um dos papagaios-verdadeiros apresentou paralisia palpebral nos três 

protocolos, desde M15, o que pode ser sugestivo de que tenha havido maior 

absorção sistêmica, já que era um dos animais de menor peso corpóreo (327 g). 

Todavia, havia outro papagaio da mesma espécie, com peso idêntico, e que não 

manifestou o sinal igualmente, o que pode indicar sensibilidade individual mais 

elevada à ação do fármaco. 

Paralisia palpebral manifesta de maneira mais intensa pode dificultar a 

execução de procedimentos diagnósticos ou cirúrgicos, podendo ser requerida a 

retração mecânica da mesma. 

A movimentação palpebral retornou à normalidade antes do término do 

período de observação (360 minutos), em todas as aves, como relatado por Petritz 

et al. (2016). Na avaliação realizada 24 horas após a instilação do rocurônio, nos 

três protocolos, em ambas as espécies, não houve nenhuma evidência de 

ocorrência de alterações em pálpebras ou córnea, tampouco sistêmicas, 

corroborando os registros de Barsotti et al. (2010a,b, 2012) e Petritz et al. (2016). 

A despeito de não terem sido observadas alterações respiratórias com a 

utilização do rocurônio, nesta pesquisa, deve-se atentar para a necessidade de 

dispor de suporte quanto à oxigenação e ventilação das aves, mediante o risco de 

sua ocorrência (PETRITZ et al., 2016), bem como de reversores, como a 

neostigmina (PETRITZ et al., 2016) e o sugamadex (BOER et al., 2006; MOSING et 

al., 2012). 

Apesar dos efeitos colaterais dos BNMs serem considerados dependentes da 

dose aplicada, Loerzel et al. (2002) e Barsotti et al. (2010a,b, 2012) não os 

observaram em cormorões e aves de rapina, respectivamente, mesmo com doses 

análogas ou superiores às usadas nesta pesquisa. Ramer et al. (1996) também 

reportaram reações adversas em papagaios-verdadeiros que receberam doses de 
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vecurônio inferiores às administradas a peneireiros-vulgares (MIKAELIAN et al., 

1994) e cormorões (LOERZEL et al., 2002), que não manifestaram nenhuma 

alteração. Pancurônio já foi implicado como desencadeador de sinais sistêmicos, em 

cacatuas (RAMER et al., 1996). 

A ocorrência mais frequente de manifestações sistêmicas adversas em 

psitacídeos comparativamente a outras espécies de aves, como rapinantes e aves 

marinhas, permitem supor que estes sejam mais suscetíveis à ação desses 

fármacos. Igualmente, pode se admitir a ocorrência de maior absorção sistêmica do 

agente. Ramer et al. (1996) relataram dilatação pupilar não somente nos olhos 

tratados com vecurônio, como também nos controles que receberam solução salina, 

em papagaios-verdadeiros e papagaios-cinzentos-africanos, sugerindo ter havido 

absorção sistêmica do BNM. 

As divergências observadas entre os dados desta pesquisa e dos demais 

relatos similares, relativamente à midríase e atenuação ou inibição da resposta 

pupilar à luz, assim como quanto aos efeitos adversos registrados, podem resultar 

de baixa penetração ocular do rocurônio associada à maior absorção sistêmica. 

Particularidades referentes à metabolização dos fármacos, ao tamanho do olho e à 

absorção pela córnea (PETRITZ et al., 2016) podem ser responsáveis por estas 

observações, ressaltando-se, por exemplo, que os olhos dos papagaios possuem 

tamanho inferior aos de corujas com porte e peso semelhantes, o que implicaria em 

uma menor superfície corneana para penetração ocular do BNM. 

Respostas diferentes quanto à dinâmica pupilar, entre as aves desta pesquisa 

e de outras, assim como entre ambas as espécies avaliadas, podem ter sido 

ocasionadas por características anatômicas, como quantidade de fibras musculares 

estriadas e lisas presentes na íris, reportada como passível de variação (NILSSON, 

1983; OLIPHANT et al., 1983; SAMUELSON, 2013), e pela sua pigmentação, 

constatando-se maior efetividade dos BNMs em íris menos pigmentadas (LOERZEL 

et al., 2002; BARSOTTI et al., 2010a). Apesar dos papagaios pertencerem ao 

mesmo gênero e apresentarem características fenotípicas muito semelhantes, eles 

podem possuir particularidades morfológicas, principalmente em relação à íris, as 

quais poderiam ser elucidadas por análises microscópicas convencionais, 

ultraestruturais e imunoistoquímicas, como as relatadas por Nishida e Sears (1970) e 

Oliphant et al. (1983). 
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Protocolos associando o uso de BNMs e midriáticos convencionais, como os 

parassimpatolíticos e os simpatomiméticos, podem ser testados em decorrência da 

presença variável de musculatura estriada e lisa na íris de aves, podendo haver 

sinergismo de ação e maior dilatação pupilar, como avaliado por Ramer et al. (1996), 

em psitacídeos, e por Loerzel et al. (2002), em aves marinhas. Tratamentos 

similares foram estudados por Dearworth, Cooper e Mcgee (2007) e Dearworth e 

Cooper (2008) em tartarugas-de-ouvido-vermelho. 

As diferenças significativas quanto ao diâmetro pupilar observadas entre as 

espécies estudadas, nos protocolos ROC2 e ROC3, com medidas superiores nos 

papagaios-do-mangue também podem ser devidas ao comportamento mais agitado 

apresentado por essas aves durante a execução do projeto, principalmente durante 

a contenção. Loerzel et al. (2002) afirmaram que reações individuais ao estresse 

podem afetar o resultado das mensurações pupilares por estimulação simpática. 

O estabelecimento de protocolos efetivos e seguros para a obtenção de 

midríase em aves é muito importante por possibilitar a realização de exames e 

procedimentos cirúrgicos que podem contribuir à preservação ou recuperação da 

visão, a qual é essencial na manutenção da qualidade de vida desses pacientes, 

como enfatizado por Graham (2006). 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

A presente pesquisa permitiu concluir que os protocolos com instilações 

repetidas do rocurônio (ROC2 e ROC3) foram mais efetivos na indução de midríase 

e atenuação ou eliminação da resposta pupilar à luz, em papagaios das espécies 

Amazona aestiva e Amazona amazonica, sendo a dilatação obtida suficiente para 

realização de exames de execução não muito demorada, como a oftalmoscopia. 

Mediante a inexistência ou à ocorrência pouco significativa de diferença entre os 

parâmetros avaliados, na maioria dos momentos, em ambos os protocolos, indica-se 

a menor dose efetiva (ROC2) devido aos riscos de desencadeamento de efeitos 

adversos. 

O único efeito sistêmico adverso observado foi paralisia palpebral, 

considerado o mais brando dentre as possibilidades existentes, o que permite admitir 

uma relativa segurança no uso dos protocolos com doses repetidas, desde que se 

possa oferecer um suporte respiratório apropriado ao paciente e também se 

disponha de fármacos antagonistas à ação dos BNMs. 

Os resultados obtidos apontam para a necessidade de estudos morfológicos 

visando-se a caracterização das fibras musculares da íris destas e de outras 

espécies de aves para que se possam estabelecer protocolos para obtenção de 

midríase cada vez mais específicos e seguros. Igualmente, poderiam ser exploradas 

as associações com agentes midriáticos que atuem sobre a musculatura lisa da íris 

para que se possa verificar a ocorrência ou não de sinergia, a qual talvez 

contribuísse para a obtenção de midríase mais efetiva e duradoura. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - Valores referentes à dose de rocurônio recebida em relação ao peso, em 12 
papagaios-verdadeiros (Amazona aestiva), nos diferentes protocolos de tratamento 
(ROC1, ROC2 e ROC3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
Fonte: (DONGO, P. S. J., 2016). 

 
 
  

Animal Peso (kg) 
Protocolos  

ROC1 
(mg/kg) 

ROC2 
(mg/kg) 

ROC3 
(mg/kg) 

1 0,442 0,90 1,81 2,71 

2 0,327 1,22 2,45 3,67 

3 0,380 1,05 2,11 3,16 

4 0,441 0,91 1,81 2,72 

5 0,397 1,01 2,02 3,02 

6 0,716 0,56 1,12 1,68 

7 0,414 0,97 1,93 2,90 

8 0,327 1,22 2,45 3,67 

9 0,432 0,93 1,85 2,78 

10 0,483 0,83 1,66 2,48 

11 0,477 0,84 1,68 2,52 

12 0,343 1,17 2,33 3,50 
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APÊNDICE B - Valores referentes à dose de rocurônio recebida em relação ao peso, em 12 
papagaios-do-mangue (Amazona amazonica), nos diferentes protocolos de 
tratamento (ROC1, ROC2 e ROC3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (DONGO, P. S. J., 2016). 
  

Animal Peso (kg) 
Dose recebida 

ROC1 
(mg/kg) 

ROC2 
(mg/kg) 

ROC 3 
(mg/kg) 

1 0,401 1,00 2,00 2,99 

2 0,398 1,01 2,01 3,02 

3 0,352 1,14 2,27 3,41 

4 0,370 1,08 2,16 3,24 

5 0,458 0,87 1,75 2,62 

6 0,316 1,27 2,53 3,80 

7 0,381 1,05 2,10 3,15 

8 0,448 0,89 1,79 2,68 

9 0,423 0,95 1,89 2,84 

10 0,448 0,89 1,79 2,68 

11 0,426 0,94 1,88 2,82 
12 0,437 0,92 1,83 2,75 
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APÊNDICE C - Valores individuais relativos ao diâmetro pupilar, em mm, obtidos por paquimetria 
digital, em ambos os olhos, de 12 papagaios-verdadeiros (Amazona aestiva), antes 
(M0) e após a instilação de rocurônio (M15 a M24H) 

 

Fonte: (DONGO, P. S. J., 2016).  

Protocolo Animal 
Momentos 

M0 M15 M30 M45 M60 M120 M180 M240 M300 M360 M24H 

ROC1 

 
           1 2,30 2,39 2,37 3,05 3,04 2,75 2,39 2,33 2,32 2,29 2,33 

2 2,46 2,60 2,55 2,72 2,63 2,90 2,80 2,79 2,68 2,50 2,35 

3 2,53 2,63 2,75 2,94 2,94 2,91 2,71 2,58 2,48 2,30 2,30 

4 2,42 2,41 2,70 2,53 2,53 2,85 2,74 2,64 2,50 2,43 2,73 

5 2,38 2,80 2,61 2,51 2,31 2,45 2,52 2,56 2,57 2,53 2,70 

6 2,55 2,63 2,48 2,67 2,54 2,47 2,41 2,34 2,43 2,40 2,49 

7 2,91 3,54 3,75 3,42 3,54 3,46 3,45 3,55 3,28 3,51 2,98 

8 2,84 3,83 3,97 3,93 3,78 3,71 3,61 3,51 3,57 3,58 3,07 

9 2,83 3,83 3,91 4,07 4,19 3,80 3,67 3,33 3,13 3,29 3,04 

10 3,20 4,84 4,94 4,64 5,57 4,82 4,69 4,34 4,15 4,15 3,21 

11 2,95 3,82 3,56 3,60 3,73 3,42 3,49 3,24 3,48 3,45 3,09 

12 2,84 3,60 3,65 3,72 3,56 3,63 3,54 3,42 3,29 3,15 2,97 

             

ROC2 

1 2,42 3,52 3,31 3,41 3,31 3,05 3,30 3,04 2,91 2,89 2,76 

2 2,48 3,03 3,05 3,35 3,49 3,60 3,08 3,22 2,90 2,69 2,70 

3 2,53 3,50 3,77 3,85 4,05 3,80 3,16 2,83 2,73 2,57 2,54 

4 2,51 3,54 3,61 3,68 3,71 3,56 3,07 2,94 3,30 3,06 2,68 

5 2,57 3,41 3,59 3,94 3,90 3,69 3,08 3,22 3,02 2,98 2,78 

6 2,63 2,77 3,18 3,13 3,53 3,30 2,84 2,87 2,70 2,60 2,53 

7 2,95 3,81 3,68 3,81 3,48 3,45 3,58 3,34 3,30 3,28 3,01 

8 3,06 4,17 4,60 4,73 4,76 4,44 3,89 3,58 3,43 3,59 3,10 

9 2,78 3,47 3,58 3,63 3,73 3,50 3,31 3,09 3,01 3,02 2,82 

10 2,99 4,30 4,24 4,35 4,57 4,05 3,72 3,52 3,42 3,51 3,16 

11 2,87 4,00 3,66 4,23 3,91 3,46 3,41 3,33 3,04 3,07 2,94 

12 2,97 3,81 3,37 3,65 3,49 3,36 3,26 3,04 3,27 3,25 2,97 

             

ROC3 

1 2,76 3,38 3,38 3,55 3,56 3,07 3,00 3,00 3,25 3,03 2,70 

2 2,80 3,89 3,92 3,64 3,93 3,29 3,18 3,29 3,17 2,86 2,77 

3 2,53 3,68 3,41 3,45 3,58 2,84 2,72 2,64 2,85 2,96 2,75 

4 2,57 4,12 4,31 4,04 4,02 4,05 2,91 3,25 2,94 3,05 2,86 

5 2,72 3,37 3,62 3,86 3,73 3,37 3,22 3,19 3,00 2,95 2,84 

6 2,74 3,36 3,32 3,62 3,37 3,03 3,01 3,04 3,05 2,95 2,82 

7 2,99 3,92 4,25 4,16 3,73 4,12 3,89 3,77 3,73 3,38 2,88 

8 3,04 4,86 5,05 5,02 5,01 4,62 4,32 4,11 4,16 4,11 3,05 

9 2,80 3,69 4,05 4,03 3,97 3,65 3,28 3,36 3,27 3,28 2,78 

10 3,07 4,40 4,85 4,93 4,78 4,50 4,31 4,16 4,07 4,04 3,09 

11 2,94 4,20 4,10 4,12 3,79 3,71 3,63 3,61 3,68 3,74 2,84 

12 3,02 4,26 4,13 4,14 3,98 3,85 3,36 3,33 3,15 3,10 2,97 
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APÊNDICE D -  Valores individuais relativos ao diâmetro pupilar, em mm, obtidos por paquimetria 
digital, em ambos os olhos, de 12 papagaios-do-mangue (Amazona amazonica), 
antes (M0) e após a instilação de rocurônio (M15 a M24H) 

 

Protocolo Animal 
Momentos 

M0 M15 M30 M45 M60 M120 M180 M240 M300 M360 M24H 

ROC1 

 
1 2,00 2,85 3,03 3,05 3,29 3,09 2,80 2,91 2,45 2,39 2,34 

2 2,45 2,37 3,24 3,18 3,27 3,40 2,64 2,80 2,31 2,74 2,24 

3 2,97 2,78 3,13 3,95 3,34 3,80 2,82 3,13 3,00 2,64 2,80 

4 2,07 3,18 3,36 3,52 2,72 3,96 3,39 3,27 3,05 2,84 2,38 

5 2,33 2,88 2,99 2,74 2,70 2,22 2,36 2,25 2,33 2,31 2,39 

6 2,72 2,88 2,76 2,73 2,97 2,79 2,81 2,80 2,32 2,51 2,52 

7 2,83 3,52 3,64 3,48 3,38 3,25 2,88 3,07 2,94 2,65 2,94 

8 2,70 3,13 3,45 3,73 3,51 2,97 2,93 2,59 2,87 2,74 2,97 

9 2,79 3,85 3,93 3,81 3,51 3,44 3,27 2,77 3,17 3,00 3,06 

10 3,00 3,57 3,59 3,77 3,34 3,33 3,29 3,19 3,16 3,01 3,08 

11 2,81 3,16 3,76 3,50 3,42 3,33 3,15 3,20 2,95 3,09 2,93 

12 3,21 3,84 3,86 4,00 3,85 3,35 3,59 3,52 3,12 3,36 3,19 

             

ROC2 

1 2,49 3,87 4,09 4,17 3,95 3,84 4,11 3,61 3,50 2,71 2,60 

2 2,61 3,49 3,95 3,96 3,48 3,37 4,04 3,51 3,10 3,34 2,71 

3 3,02 4,15 3,76 4,35 4,17 3,92 3,44 3,68 3,54 3,08 3,34 

4 2,56 4,18 4,50 4,62 4,37 4,49 4,59 4,57 4,68 4,67 2,61 

5 2,51 4,13 4,10 4,23 4,31 4,26 4,14 3,97 3,78 3,34 2,69 

6 2,79 3,51 3,58 3,72 3,95 3,62 3,18 3,19 2,94 2,63 2,80 

7 2,97 3,83 3,62 3,50 3,48 3,09 3,00 3,13 3,19 3,18 3,13 

8 2,91 3,71 3,85 3,52 3,92 3,38 3,09 3,05 2,77 2,94 2,89 

9 3,03 3,79 3,78 3,77 3,74 3,48 3,29 3,09 3,22 3,21 3,12 

10 2,99 3,57 3,69 3,91 3,76 3,35 2,84 3,13 3,32 3,09 2,95 

11 3,00 4,12 4,24 4,19 3,97 3,86 3,74 3,47 3,42 3,29 3,16 

12 2,61 3,79 3,95 4,08 3,88 3,42 3,41 3,36 3,65 3,55 3,13 

             

ROC3 

1 2,64 4,89 4,79 5,05 4,29 4,83 4,55 4,56 4,02 3,73 2,72 

2 2,86 4,68 4,08 4,08 4,55 3,49 3,20 3,63 2,86 2,90 2,42 

3 3,10 5,22 5,17 5,09 4,70 4,98 4,34 3,87 3,49 3,36 2,92 

4 2,52 5,32 5,50 5,60 5,41 5,58 5,28 5,00 4,65 5,08 2,48 

5 2,40 3,63 4,14 4,15 4,00 3,54 3,38 2,98 2,93 2,85 2,74 

6 2,78 3,73 4,21 4,07 3,88 3,75 3,86 3,27 3,24 3,09 3,01 

7 2,90 4,13 3,77 3,83 3,62 3,62 3,44 3,27 3,43 3,54 2,95 

8 2,85 3,62 3,70 3,92 3,74 3,81 3,47 3,47 3,39 3,53 2,86 

9 2,97 4,09 4,08 4,02 3,92 3,97 3,78 3,36 3,51 3,48 3,13 

10 3,02 3,91 3,77 3,87 3,94 3,72 3,60 3,58 3,48 3,53 3,07 

11 2,87 4,70 4,64 4,41 4,38 4,62 4,41 4,28 4,34 4,29 3,01 

12 3,42 4,01 4,36 4,13 4,24 3,71 3,84 3,69 3,95 3,85 3,18 

Fonte: (DONGO, P. S. J., 2016). 
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APÊNDICE E - Distribuição e graduação quanto à ocorrência de resposta pupilar à luz, nos olhos de 12 papagaios-verdadeiros (Amazona aestiva), nos 
protocolos ROC1, ROC2 e ROC3 antes (M0) e após a instilação de rocurônio (M15 a M24H) 

 

 

Fonte: (DONGO, P. S. J., 2016). 

  

Protocolos Graduação 

Momentos 

M0 M15 M30 M45 M60 M120 M180 M240 M300 M360 M24H 

OD OE OD OE OD OE OD OE OD OE OD OE OD OE OD OE OD OE OD OE OD OE 

 
Normal 12 12 10 12 10 12 10 11 9 11 11 12 11 12 11 12 12 12 12 12 12 12 

 
Diminuída         1            

  
ROC1 Muito diminuída        1  1   1  1      

  

 
Ausente   2  2  2  2  1          

  

  
                    

  

 
Normal 12 12 11 11 9 10 7 11 9 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

ROC2 Diminuída    1 2 2 3 1 2  2            

 
Muito diminuída       1  1  1            

 
Ausente   1  1  1                

  
                      

 
Normal 12 12 10 12 10 11 9 10 10 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

ROC3 Diminuída      1 1 2 1            
  

 
Muito diminuída       1    1          

  

 
Ausente   2  2  1  1            
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APÊNDICE F - Distribuição e graduação quanto à ocorrência de resposta pupilar à luz, nos olhos de 12 papagaios-do-mangue (Amazona amazonica), nos 
protocolos ROC1, ROC2 e ROC3 antes (M0) e após a instilação de rocurônio (M15 a M24H) 

 

 

Fonte: (DONGO, P. S. J., 2016). 

 

 

  

Protocolos Graduação 

Momentos 

M0 M15 M30 M45 M60 M120 M180 M240 M300 M360 M24H 

OD OE OD OE OD OE OD OE OD OE OD OE OD OE OD OE OD OE OD OE OD OE 

 
Normal 12 12 12 12 11 11 10 10 10 10 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

 
Diminuída     1 1 2 2 2 2  1         

  
ROC1 Muito diminuída                     

  

 
Ausente                     

  

  
                    

  

 
Normal 12 12 8 9 7 7 7 7 8 8 8 9 8 9 10 10 10 10 11 10 12 12 

ROC2 Diminuída   1 1 2 3 1 2  1   3 1 1  1  1 2   

 
Muito diminuída   1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 2 1 2     

 
Ausente   2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1         

  
                      

 
Normal 12 12 5 6 5 6 5 6 5 6 7 6 8 8 9   8 9 10 10 11 12 12 

ROC3 Diminuída    2 1 2  1  2  2 2 1     1   
  

 
Muito diminuída   2  1 1 3 2 2 2   1 2 1 2 1  1  

  

 
Ausente   3 5 4 5 3 4 3 4 3 4 2 2 2 2 2 1 1 1 
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APÊNDICE G - Distribuição e graduação quanto à ocorrência de efeitos adversos (paralisia palpebral), nos olhos de 12 papagaios-verdadeiros (Amazona 
aestiva), nos protocolos ROC1, ROC2 e ROC3 antes (M0) e após a instilação de rocurônio (M15 a M24H) 

 

 

Fonte: (DONGO, P. S. J., 2016). 

 

 

  

Protocolos Graduação 

Momentos 

M0 M15 M30 M45 M60 M120 M180 M240 M300 M360 M24H 

OD OE OD OE OD OE OD OE OD OE OD OE OD OE OD OE OD OE OD OE OD OE 

 
Ausente 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

 
Leve 

          
1 1 

  
     

   
ROC1 Moderada 

                      

 
Intensa 

  
1 1 1 1 1 1 1 1 

            

                        

 
Ausente 12 12 8 8 8 8 8 8 10 9 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

ROC2 Leve 
  

2 1 2 1 3 3 1 2 1 
           

 
Moderada 

  
1 2 1 2 

                

 
Intensa 

  
1 1 1 1 1 1 1 1 

            

                        

 
Ausente 12 12 6 6 7 7 8 7 8 7 9 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 

ROC3 Leve  
  

2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 
          

 
Moderada 

  
1 

 
1 2 1 1 

    
1 1 

        

 
Intensa 

  
3 4 2 2 2 2 2 2 1 1 
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APÊNDICE H - Distribuição e graduação quanto à ocorrência de efeitos adversos (paralisia palpebral), nos olhos de 12 papagaios-do-mangue (Amazona 
amazonica), nos protocolos ROC1, ROC2 e ROC3 antes (M0) e após a instilação de rocurônio (M15 a M24H) 

 
Fonte: (DONGO, P. S. J., 2016). 

 

 

Protocolos Graduação 

Momentos 

M0 M15 M30 M45 M60 M120 M180 M240 M300 M360 M24H 

OD OE OD OE OD OE OD OE OD OE OD OE OD OE OD OE OD OE OD OE OD OE 

 
Ausente 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

 
Leve 

                      
ROC1 Moderada 

                      

 
Intensa 

                      

                        

 
Ausente 12 12 12 12 11 12 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

ROC2 Leve 
      

1 1 
              

 
Moderada 

    
1 

   
1 

             

 
Intensa 

      
1 

               

                        

 
Ausente 12 12 5 6 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 

ROC3 Leve  
  

2 2 1 
 

1 
 

1 1 1 1 2 2 2 2 
      

 
Moderada 

  
2 1 1 2 2 2 1 1 

            

 
Intensa 

  
3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 

          


