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EFEITOS DOS FÁRMACOS ALFA-ADRENÉRGICOS NA 

ELETROEJACULAÇÃO DE CATETOS (Tayassu tajacu) 

 

PAIVA, Ariana Lopes Correia de. Efeitos dos fármacos alfa-adrenérgicos na 

eletroejaculação de catetos (Tayassu tajacu). 2012. 95f. Dissertação (Mestrado em 

Ciência Animal: Produção e Sanidade Animal) - Universidade Federal Rural do Semi-

Árido (UFERSA), Mossoró-RN, 2012. 

 

RESUMO: Objetivou-se verificar a existência de potenciais associações entre 

medetomidina e atipemazole na eletroejaculação de catetos anestesiados com propofol. 

Os doze catetos receberam os tratamentos: controle, sem pré medicação; medetomidina 

40 µg.Kg 
-1

IV ou atipemazole 200 µg.Kg 
-1

 IV. Todos os animais receberam propofol 5 

mg.Kg 
-1 

IV na indução e manutenção da anestesia. Foram avaliados: frequência 

cardíaca, respiratória, pressão arterial sistólica, diastólica, e média, temperatura, 

hemogasometria e cortisol. Em relação aos parâmetros reprodutivos, avaliou-se o tempo 

de latência da ejaculação, ereção, e variáveis seminais. Analisamos os dados por one 

way ANOVA para medidas repetidas seguidas por Tukey. P < 0,05 foram considerados 

significativos. Para o sêmen, obtive-se diferença significativa na concentração 

espermática entre atipemazole (100,00 ± 25,96 x 10
6
) e medetomidina (220,20 ± 49,74 

x 10
6
), contudo ambos não diferiram estatisticamente do controle (180,00 ± 50,71 x 

10
6
). Medetomidina promoveu alterações cardiovasculares mais significativas. Não 

foram observadas diferenças significativas nos valores de cortisol entre os tratamentos 

comparados. Recuperação com propofol foi significativamente mais rápida. Os 

fármacos medetomidina e atipemazole não incrementam a função erétil de catetos. 

Entretanto, influenciam na concentração espermática e na função ejaculatória destes. O 

propofol isolado proporcionou uma anestesia mais eficiente na coleta de sêmen catetos 

submetidos à eletroejaculação. 

 

Palavras chave: Tayassu tajacu, atipemazole, medetomidina, reprodução, anestesia. 

 

 

  



EFFECTS OF ALPHA-ADRENÉRGIC DRUG IN THE 

ELECTROEJACULATION OF COLLARED PECCARY (Tayassu tajacu) 

 

PAIVA, Ariana Lopes Correia de. Effects of alpha-adrenérgic drug in the 

electroejaculation of collared peccary (Tayassu tajacu). 2012. 95f. Thesis (Master’s 

degree In Animal Science: Production and Animal Health) - Universidade Federal Rural 

do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró-RN, 2012. 

 

ABSTRACT: The objective was to verify the existence of potential associations 

between medetomidine and atipemazole in electroejaculation of peccaries anesthetized 

with propofol. The twelve peccary received the following treatments: control, none pre 

medication; medetomidine 40 microg.Kg
-1

 IV or  atipemazole 200 microg.Kg
-1

 IV. All 

animals received 5 mg.Kg
-1

 IV propofol induction and maintenance of anesthesia. Were 

evaluated: heart rate, respiratory rate, systolic, diastolic, and mean blood pressure, 

temperature, blood gas and cortisol. For the semen evaluated the onset time of 

ejaculation, erection, and seminal variables. We analyzed the data by one way ANOVA 

for repeated measures followed by Tukey. P < 0.05 were considered significant. For 

semen, we obtained only a significant difference in sperm concentration between 

atipemazole (100.00 ± 25.96 x 10
6
) and medetomidine (220.20 ± 49.74 x 10

6
), yet both 

did not differ from controls (180.00 ± 50.71 x 10
6
). Medetomidine promoted 

cardiovascular changes more significant. There was no significant difference in cortisol 

levels between the treatments compared. Atipamezole and medetomidine do not 

increase the peccary’s erectile function. However, they influence the concentration of 

sperm and ejaculatory function in the peccary undergoing electroejaculation. Propofol 

alone, resulted in a more efficient anesthesia for peccary collection semen. 

 

Key words: Tayassu tajacu, atipamezole, medetomidine, reproduction, anesthesia.  
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1 CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

O manejo de animais silvestres em cativeiro requer métodos de contenção seguros e 

eficazes que garantam adequada imobilização para a realização de procedimentos como coleta 

de material biológico, mensurações morfométricas, aferições fisiológicas e intervenções não 

cruentas. Em algumas situações, a contenção química é fundamental para o manejo, 

principalmente de indivíduos potencialmente agressivos, suprimindo sua irritabilidade e 

outras reações ocasionadas por estresse. A contenção química evita, ainda, que algumas 

práticas causem dor, desconforto ou sofrimento ao animal (LUNA, 2008). 

Os catetos (Tayassu tajacu), também conhecidos como caititus, porcos-do-mato ou 

pecaris, são membros da família Tayassuidae, os quais se separaram da família Suidae a 

milhões de anos (BERNIRSHCHKE, 1974), contudo, a fisiologia reprodutiva do cateto é 

semelhante àquela dos suínos domésticos (WISLOCKI, 1931; FOWLER, 1986).  

Para a aplicação bem sucedida de biotécnicas reprodutivas à determinada espécie é 

primordial a obtenção de dados sobre sua fisiologia reprodutiva (SILVA et al., 2004), e para 

tanto, a coleta de sêmen em catetos por eletroejaculação é uma prática que vem sendo 

amplamente utilizada (COSTA e PAULA, 2005; SOUZA et al., 2009; KAHWAGE et al., 

2010; CASTELO et al., 2010), cuja a técnica requer a imobilização química do animal. 

Devido à dificuldade e aos riscos que envolvem o manejo dos animais silvestres, a 

eletroejaculação aparece como o método de escolha para a coleta seminal (SILVA et al., 

2004). Devido à agressividade dessa espécie ou pelo fato de não serem treinados para tanto, é 

necessária a determinação de um protocolo anestésico que viabilize sua realização, mantendo 

a qualidade seminal, bem como a segurança do animal e da equipe que o assiste (SILVA et 

al., 2004).  

Um protocolo anestésico adequado para eletroejaculação deve ser empregado para 

garantir boa imobilização e para minimizar o desconforto associados ao procedimento 

(BRINDLEY, 1981). Além disso, a necessidade de seleção do anestésico apropriado é 

enfatizada pelo fato de que vários agentes anestésicos podem interferir nos mecanismos que 

controlam as funções erétil e ejaculatória (MELTZER et al., 1988). Agentes de ação central, 

tais como fenotiazinas, opiáceos, antidepressivos tricíclicos e antagonistas dos receptores H2 

podem causar a disfunção erétil em homens, aumentando os níveis de prolactina ou 
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diminuindo estimulação dopaminérgica. Os agentes anti-hipertensivos que têm o menor efeito 

sobre a disfunção erétil incluem os antagonistas alfa adrenérgicos, antagonistas dos canais de 

cálcio e inibidores da enzima conversora (MELLINGER; WEISS, 1992).  

Fármacos agonistas alfa-adrenérgicos podem ter variados efeitos sobre a função de 

estruturas do trato reprodutivo. Estes podem ajudar a estimular a contração das glândulas 

acessórias, epidídimo e canal deferente durante ejaculação (KNIGHT, 1974). O bloqueio alfa 

adrenérgico promove ereção em um número variado de espécies (BENSON, 1994), o uso de 

agonista alfa adrenérgicos pode ter efeito oposto, ao que pode resultar em depressão da função 

erétil. Por exemplo, os agonistas alfa adrenérgicos podem bloquear o relaxamento do músculo 

retrator do pênis, resultado esperado pela estimulação elétrica na técnica de eletroejaculação 

(CHEAH et al., 2002). Além de afetar a ereção, muitos fármacos também podem afetar a 

emissão de sêmen e a concentração final do esperma, pois receptores do tipo alfa 

adrenérgicos, especificamente do tipo alfa-1A são responsáveis pela contratilidade normal nos 

vasos deferentes e consequente ejaculação, portanto, têm função na fertilidade (SANBE et al., 

2007).   

Estudos de caráter conservacionista para a espécie Tayassu tajacu vem hodiernamente 

sendo realizados. Costa et al. (2004) descreveram a espermatogênese de catetos, a avaliação 

seminal da espécie foi realizada por Costa e Paula (2005) utilizando Tiletamina/Zolazepam 

como protocolo anestésico; Souza et al. (2009) compararam propofol com 

Acepromazina/Tiletamina/Zolazepam com mesmo propósito; Kahwage et al. (2010) 

utilizaram Acepromazina/Cetamina, e Castelo et al. (2010) utilizaram apenas o propofol como 

protocolo anestésico para coleta de sêmen. Todavia, em nenhum dos trabalhos anteriores com 

eletroejaculação em catetos, a ação dos fármacos pré-anestésicos ou anestésicos utilizados na 

sedação, contenção ou anestesia foi correlacionada com a qualidade seminal após 

eletroejaculação. Portanto, o trabalho tem por objetivo verificar e comparar a ação dos 

fármacos alfa adrenérgicos, medetomidina e atipemazole em catetos anestesiados com 

propofol, bem como ação destes nas características seminais, funções erétil e ejaculatória 

quando submetidos à eletroejaculação. 
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1.2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

1.2.1 Características Sexuais e Reprodutivas dos Catetos 

 

Os ―porcos do mato‖ pertencem à ordem Artiodactila, à sub-ordem Suiforme e à 

família Tayassuidae. São conhecidos popularmente como cateto, caititu, javalina ou pecari-

de-coleira. No Brasil, ocorrem duas espécies de tayssuídeos: Tayassu tajacu, conhecida como 

cateto e Tayassu pecari, conhecida como queixada. O mais comum e mais amplamente 

difundido, o cateto (T. tajacu), habita as regiões desérticas, as estepes áridas e as florestas 

menos altas (NOGUEIRA FILHO, 1996). 

Presentes em todo o continente americano, em tempos hodiernos tem importante papel 

econômico com potencial para exploração, com crescente demanda por sua carne e seu couro. 

O conhecimento das características sexuais e reprodutivas da espécie podem ser úteis para o 

estabelecimento de programas de conservação ou melhoramento genético (GARCIA; 

KAHWAG; OHASHI, 2009). 

Os catetos atingem a maturidade sexual entre os 8 e 10 meses. O cortejamento é 

iniciado pela fêmea. O período de gestação é de 142 a 149 dias (DEUTSCH; PUGLIA, 1988). 

Segundo observações de Bellantoni (1991), a maturidade sexual dos machos é atingida com 

11 meses e a das fêmeas entre 8 a 14 meses. Considerado o mais produtivo dos ungulados 

americanos, o T. tajacu pode gerar de um a quatro filhotes por crias e apresentar estro oito 

dias após o parto, podendo reproduzir durante todo ano. Os filhotes são precoces, podendo 

acompanhar a mãe no mesmo dia do nascimento. Adquirem pelagem de adulto por volta dos 

75 dias de vida. Os machos são sexualmente ativos a partir de um ano de idade e as fêmeas 

pouco antes de um ano (SANTOS et al., 2006). 

Em condições naturais, os catetos vivem em grupos de cinco a quinze indivíduos, 

constituídos por animais jovens e adultos de ambos os sexos (NEAL, 1959; ELLISON; 

HARWELL, 1969; SCHWEINSBURG, 1971). No Brasil, Miller (1930) relatou uma média 

de doze indivíduos por grupo no estado do Mato Grosso. Normalmente, os grupos são 

estáveis e os seus membros não são expulsos, nascem e permanecem no mesmo grupo até a 

morte (NOGUEIRA FILHO, 1996; NOGUEIRA FILHO et al., 1999). Não há formação de 

bandos exclusivamente de machos e nem haréns. No entanto, podem ocorrer fragmentações 
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temporárias na época das chuvas, quando a vegetação fica mais densa, o que torna mais difícil 

a defesa contra predadores (SOWLS, 1984). Esporadicamente, também podem ser registrados 

casos de animais isolados, geralmente indivíduos velhos ou doentes que não conseguem 

acompanhar o grupo (SCHWEINSBURG, 1971). 

Tal espécie vive em uma grande diversidade de habitat, desde regiões de florestas 

tropicais úmidas a regiões semiáridas, conseguindo sobreviver mesmo em áreas devastadas. 

Esta capacidade de sobrevivência em diferentes condições se faz graças a adaptações 

fisiológicas e comportamentais (SOWLS, 1974). Sendo, portanto, uma espécie de fácil 

criação em cativeiro, mantendo-se certo interesse econômico e de preservação ambiental. 

Diante disso, todos os conservacionistas concordam que a preservação dos habitats é o 

melhor caminho para conservar a biodiversidade. Os programas de reprodução em cativeiro, 

os bancos de recursos genéticos e as técnicas de reprodução assistida foram sugeridos como 

importantes ferramentas para a conservação (WILDT et al., 1997). 

 

1.2.2 Fisiologia do comportamento sexual do macho 

 

Sugere-se que a área Pré-óptica Medial (MPOA) é a mais forte candidata ao papel de 

centro integrativo supra-espinhal, a qual pode ser responsável tanto na motivação frente a 

estímulos sexuais, quanto na coordenação dos reflexos genitais necessários à ereção e à 

ejaculação, bem como responsável pela coordenação dos movimentos específicos de cada 

espécie, necessários à consumação da cópula (HULL; HODRÍGUEZ-MANZO, 2009; 

MELIS; ARGIOLAS, 1995). Esta região recebe informações hormonais, sensoriais e de uma 

variedade de origens, as interpreta e as redistribui às estruturas mais diretamente conectadas 

com os núcleos espinhais que controlam a ereção (AGMO et al., 1996). 

Diversos neurotransmissores e neuropeptídeos estão envolvidos no controle dos 

estímulos pró-eréteis nas diversas regiões centrais envolvidas. Um corpo crescente de 

evidências tem apontado para o papel fundamental de neuromoduladores como óxido nítrico 

(ON), serotonina (5-HT), dopamina (DA) e ocitocina. Em particular, o papel da dopamina tem 

se mostrado fundamental na mediação das respostas eréteis em roedores, não-roedores, 

primatas não-humanos e homens (MELIS; ARGIOLAS, 1995; AGMO et al., 1996). 

De forma bastante simplificada, o comportamento sexual masculino das mais variadas 

espécies pode ser dividido em três etapas principais. O primeiro estágio, a libido, está 
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relacionado ao desejo sexual. O segundo estágio é o da excitação, quando são ativados os 

mecanismos pró-eréteis, preparando a genitália para a relação sexual. O terceiro e último 

estágio é o orgasmo acompanhado da ejaculação. O estágio da libido é extremamente 

relacionado ao desejo por sexo e é considerado um fenômeno mediado pelas vias 

dopaminérgicas centrais ligadas aos mecanismos de recompensa. Acredita-se que esta via, 

denominada via mesolímbica, media não somente os mecanismos do desejo sexual, mas 

também o orgasmo. Uma influência negativa à libido é exercida pela prolactina, um hormônio 

secretado pela hipófise, cuja liberação é tonicamente inibida pela neurotransmissão 

dopaminérgica (STAHL, 2000). 

O segundo estágio da resposta sexual é a ereção. A mensagem neuroquímica que 

resulta na preparação do pênis para a relação sexual se inicia no cérebro, segue caminhos 

descendentes através da medula espinhal e é conduzida por fibras autonômicas periféricas 

simpáticas e parassimpáticas aos tecidos vasculares e à genitália. Os dois principais 

neurotransmissores pró-eréteis são a acetilcolina e o óxido nítrico (STAHL, 2000). 

O último estágio da função sexual masculina é o orgasmo, acompanhado de 

ejaculação. Fibras serotoninérgicas, que descem através da coluna espinhal, exercem função 

inibitória sobre este comportamento via ativação de receptores 5-HT, enquanto fibras 

descendentes noradrenérgicas facilitam tanto a ejaculação quanto o orgasmo (STAHL, 2000). 

A representação esquemática destes estágios pode ser visualizada na Figura 1. 
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Figura 01. Representação esquemática da psicofarmacologia do comportamento sexual 

masculino, dividida em três etapas principais e destacados os principais neuromoduladores 

envolvidos em cada etapa. 5-HT (serotonina), ACh (acetilcolina), DA (dopamina), NA 

(norepinefrina), ON (óxido nítrico). Adaptada de STAHL, 2000. 

O orgasmo masculino é definido como um agradável sentimento (um evento cerebral) 

que é geralmente associado à ejaculação, e ocorre quando a excitação sexual atinge um nível 

limiar, e é distinto da ejaculação, este último consiste em dois mecanismos reflexos 

sequenciais: emissão e expulsão.  

O processo de ejaculação pode ser dividido em: fase de emissão e de ejeção 

(MITSUYA et al., 1976.; NEWMAN et al., 1982). A fase emissiva envolve componentes 

autonômicos que provocam ativação sincronizada de estruturas viscerais, como próstata e 

túnica albugínea (EXINTARIS et al., 2006; SHAFIK et al., 2005 apud HULL; RODRÍGUEZ-

MANZO, 2009), bem como a ativação de alfa-1A adrenoceptores localizados na parede dos 

vasos deferentes, responsáveis pela contração  destes (SANBE et al., 2007). A fase ejetiva 

envolve a contração rítmica dos músculos pélvicos e perineal. Ambos mecanismos simpático 

e parassimpático promovem deposição de secreções seminais na uretra prostática. A fase de 

ejeção consiste na expulsão de sêmen da uretra, causada pela contração rítmica e coordenada 

de todos os músculos em torno do trato genital (CARRO-JUÁREZ; RODRI'GUEZ-MANZO, 

2000; GERSTENBERG et al., 1993; KOLLBERG et al., 1972; SHAFIK, 1997 apud HULL; 

RODRÍGUEZ-MANZO, 2009). O resultado das emissões na descarga de líquido seminal para 

a uretra posterior ocorre principalmente através do sistema nervoso simpático (BUCH, 1994; 

MCMAHON; SAMALI, 1999). É por ação ainda do mesmo sistema que ocorre o fechamento 
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do esfíncter vesical, e ativação de vias somáticas eferentes no nervo pudendo (VICKERS, 

1998; HENDRY, 1998). Portanto, o bloqueio adrenérgico resulta em diminuição do tônus 

prostático e consequente redução da pressão da uretra prostática (DEBRUYNE, 2000). 

Agentes alfa-bloqueadores seletivos reduzem o tônus do músculo liso no colo da bexiga, 

podendo causar ejaculação retrógrada (MONOSKI; NUDELL; LIPSHULTZ, 2002). 

 

1.2.3 Características Seminais dos Catetos (Tayassu tajacu). 

 

Lochmiller et al. (1985) foram os primeiros pesquisadores que avaliaram a 

espermatogênese, as características seminais e os níveis de testosterona sérica em catetos 

machos adultos mantidos em cativeiro.  

A análise das características seminais de catetos mostra que o volume total do 

ejaculado é de 2,0 ± 0,2 mL. O volume líquido, dado pela fração clara mais a fração rica em 

células do ejaculado, pode variar de 1,1 ± 0,1 mL a 3,11 ± 0,9 mL (HELLGREN et al., 1989; 

COSTA; PAULA, 2005), sendo que a média é de 1,29 ± 1,3 mL  conforme Kahwage et al. 

(2008), e de 3,3 ± 2,4 mL e 2,5 ± 2,8 mL de acordo com Souza et al. (2009) utilizando 

diferentes protocolos de eletroejaculação .  

A concentração espermática encontrada em ejaculados coletados por eletroejaculação 

é variável, derivada de vários fatores, como idade dos animais, período de abstinência sexual, 

nível de estresse do indivíduo (estresse de captura, estresse térmico, manejo inadequado), 

interações sociais (dominância ou subordinação), redução da condição nutricional e perda de 

peso dos animais, além de patologias que afetem o trato reprodutivo masculino, como a 

degeneração testicular (BISHOP, 1970, COSTA; PAULA, 2005; KUNAVONGKRIT et al., 

2005); ou ainda a utilização de diferentes protocolos anestésicos, que podem influenciar 

nessas características. Kahwage et al. (2010), obtiveram concentração média de 49,68 ± 65 x 

10
6
 sptz/mL utilizando acepromazina/cetamina; Costa e Paula (2005), observaram 87,0 ± 53,1 

x 10
6
 sptz/mL após tiletamina/zolazepam; Enquanto Souza et al. (2009) obtiveram 13.8 ± 5.7 

x 10
6
 sptz/mL após acepromazina/tiletamina/zolazepam e 118.0 ± 158.4 x 10

6
 sptz/mL após 

propofol. 

Hellgren et al. (1989) afirmam que pode haver variações individuais de 5% a 90% na 

motilidade espermática, tendo observado maiores proporções de células com motilidade nos 

ejaculados durante a primavera, e proporções mais baixas no verão, apesar de não ter sido 
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descrita sazonalidade reprodutiva para machos da espécie. A motilidade espermática em 

caititus pode variar de 48,7 ± 31,5% (COSTA; PAULA, 2005) a 57 ± 15% (HELLGREN et 

al., 1989), ou ser superior a isso 85.0 ± 8.0% (SOUZA et al., 2009). O vigor espermático pode 

variar de 1,9 ± 0,8 (KAHWAGE et al., 2010) a 2,1 ± 1,4 (COSTA; PAULA, 2005). 

A viabilidade média (relação vivos/mortos) encontrada por Kahwage et al. (2010) foi 

de 63,7 ± 34,3%, sendo que este índice está intimamente relacionado à integridade da 

membrana plasmática das células espermáticas presentes no ejaculado. Existe uma variação 

individual significativa quanto à presença de alterações espermáticas em catetos. Animais em 

idade avançada e mantidos em cativeiro podem apresentar de 15,5 ± 2,4% a 55,5 ± 16,1% de 

defeitos totais, em virtude de possível degeneração testicular, idade e estresse de cativeiro 

(COSTA; PAULA, 2005). Machos sob restrição alimentar apresentaram 71,6% de defeitos 

espermáticos, o que reforça a importância da nutrição para a produção de ejaculados de 

qualidade, além de influenciar no bom desempenho reprodutivo de machos adultos 

(VALENÇA et al., 2007). Kahwage et al. (2010) encontraram 36,3 ± 13,4% de defeitos totais 

nos ejaculados de animais adultos saudáveis, enquanto Hellgren et al. (1989) observaram 

59,8% de espermatozóides anormais em machos adultos em cativeiro. A porcentagem de 

anormalidades primárias encontradas pode variar de 7,2 ± 5,9% a 23,4 ± 16,3% 

(LOCHMILLER et al., 1985; KAHWAGE et al., 2010), sendo que gotas citoplasmáticas 

proximais constituem o defeito primário de maior ocorrência, o qual pode ser um indicativo 

de imaturidade sexual ou compatível com um quadro inicial de degeneração testicular. Os 

defeitos menores podem variar de 12,5 ± 7,9% a 64,4 ± 15,2% (LOCHMILLER et al., 1985; 

KAHWAGE et al., 2010), sendo mais frequentes as observações de gotas citoplasmáticas 

distais e cauda dobrada ou enrolada, que podem indicar, respectivamente, baixa frequência de 

cópulas ou condições adversas do meio aos espermatozoides, como choque térmico, 

contaminação bacteriana e mudança de pH ou de os molaridade (FOWLERS, 1996). 
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1.2.4 Características Gerais dos Fármacos Utilizados 

 

1.2.4.1 Medetomidina 

 

Os fármacos agonistas dos receptores adrenérgicos do tipo alfa-2 foram sintetizados 

no início dos anos 60 para atuarem como descongestionante nasal em seres humanos, porém 

este efeito não foi observado, sendo notados apenas efeitos como hipotensão, bradicardia 

severa e xerostomia (BALDO; NUNES, 2003). Na Medicina Veterinária o uso de alfa-2 

agonistas teve início com a utilização da xilazina a partir dos anos 70.  

Os fármacos pertencentes a este grupo são: xilazina, detomidina, romifidina e 

clonidina (SELMI et al., 2001). Atualmente, foram desenvolvidos os alfa-2 agonistas 

altamente seletivos como a medetomidina e também seus isômeros, dexmedetomidina e 

levomedetomidina. Esses fármacos são agentes sedativos clássicos, pois promovem sedação 

dose-dependente (KRONBERG et al., 1967; SAGNER et al., 1968 apud SELMI et al., 2001). 

Causam depressão dose-dependente pela estimulação de receptores alfa-2 adrenérgicos tanto 

no sistema nervoso central como no periférico, promovendo diminuição da liberação de 

norepinefrina central e perifericamente, ocorrendo diminuição da atividade simpática no 

sistema nervoso central, bem como redução da concentração de catecolaminas circulantes 

(FANTONI; CORTOPASSI, 2002). 

Os receptores alfa-2 adrenérgicos são receptores transmembrana acoplados à proteína-

G, que atuam pré ou pós sinapticamente e em diferentes tecidos (KHAN et al., 1999). 

Subtipos farmacológicos alfa-2A, alfa-2B, alfa-2C, alfa-2D dos receptores alfa-2 adrenérgicos 

foram identificados com base em afinidade ligante (SCHWARTZ; CLARK, 1998). Alguns 

ligantes têm um anel imidazol ou imidazolina que lhes permite ligar a receptores 

noradrenérgico, imidazol, bem como a alfa-2 adrenoceptores (ERNSBERGER et al., 1987).  

A medetomidina é o protótipo seletivo alfa-2 adrenérgico agonista com receptor de 

afinidade imidazolina (SCHEININ et al., 1989 ). A relação de seletividade de ligação aos 

receptores alfa-2/alfa-1 da medetomidina é 1620/1, em comparação com 260/1 da detomidina, 

220/1 da clonidina e 160/1 para a xilazina (VIRTANEN, 1989).  A medetomidina também é 

mais lipofílica do que xilazina, detomidina, e clonidina (SAVOLA et al., 1986). É 

amplamente utilizada para sedação, analgesia, relaxamento muscular, imobilização e redução 
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do peristaltismo durante cirurgia gastrointestinal e endoscopia na prática veterinária (LEMKE, 

2004; AMBRISKO; HIKASA, 2002). 

De acordo com Paddleford e Harvey (1999), os receptores tipo alfa-2 adrenérgicos 

podem produzir analgesia, sedação, relaxamento muscular e ação anticonvulsivante. A 

diversidade, a densidade e a localização dos receptores alfa-2 são consideradas diferentes para 

os animais e para o homem, assim como os efeitos e as doses dos fármacos alfa-2 agonistas 

(SINCLAIR, 2003). A medetomidina é um derivado imidazólico (BUENO et al., 1999) 

formado por uma mistura racêmica entre um D-isômero, dexmedetomidina e um L-isômero, a 

levomedetomidina (BETTSCHART-WOLFENSBERGER et al., 1999). Ela é um alfa-2 

agonista sintético que têm maior seletividade pelos receptores do tipo alfa-2 (YAMASHITA 

et al., 2002). A medetomidina foi usada em protocolos anestésicos em suínos domésticos e 

não domésticos, sendo mais efetiva que a xilazina para sedação em suínos domésticos 

(SAKAGUCHI et al., 1992). As vantagens dela são maior seletividade pelos receptores do 

tipo alfa-2 do que alfa-1, comparado com outros fármacos alfa-2 agonistas (SUTHERLAND-

SMITH, et al., 2004). Sendo considerada cerca de 50 a 100 vezes mais potente que a xilazina 

(NATALINI, 2007). Em suínos, seus efeitos sedativos foram avaliados utilizando cinco doses 

diferentes (30, 50, 80, 100 e 150 µg.kg
-1

) e quando comparados com os efeitos da xilazina (2 

mg.kg
-1

), observou-se  efeito sedativo significativo e dose-dependente muito mais potentes; e 

uma combinação de 80 µg.kg
-1

 de medetomidina e 25 µg.kg
-1

 de atropina é adequada para 

sedação com decúbito lateral e moderado relaxamento muscular, sem efeitos colaterais 

notáveis em suínos (SAKAGUCHI et al., 1992). 

A medetomidina foi utilizada isoladamente na dose de 130-140µg/kg por via 

intramuscular para a colheita de sêmen por eletroejaculação e resultou numa boa restrição 

farmacológica, num maior número de espermatozoides por ejaculado e numa maior 

concentração em comparação com a administração isolada de cetamina na dose de 20mg/kg 

IM, sem verificar aumento na percentagem de fluxo retrógrado de sêmen para a bexiga 

(ZAMBELLI et al., 2007). A concentração maior de espermatozoides no ejaculado, após a 

administração da medetomidina, pode relacionar-se ao fato de que ação dos agentes 

adrenérgicos nos alfa-adrenoceptores resulta na contração dos vasos deferentes e participam 

na contração do trígono e esfíncter da bexiga durante a ejaculação (MACDONALD; 

MCGRATH, 1980 apud ZAMBELLI et al., 2007). 

Talukder e Hikasa (2009) descobriram que as mudanças induzidas por este agente tem 

gravidade específica no pH da urina, concentração de creatinina desta, e ainda na sua os 
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molaridade, bem como mudanças nas concentrações de sódio, potássio e cloreto tanto na urina 

quanto no plasma,  ocorrem de maneira dose-dependente em cães saudáveis.   

 

1.2.4.2 Atipemazole 

 

Uma das ações primárias de um antagonista alfa-2 adrenoceptor é o bloqueio de 

autorreceptores inibitórios sobre as terminações nervosas noradrenérgicas, levando a maior 

liberação do neurotransmissor (LANGER, 1987; LANGER 1987). Outros efeitos 

farmacológicos decorrentes do bloqueio de um alfa-2 adrenoceptor, incluem a regulação pré-

sináptica da liberação de acetilcolina, e ações pós-sinápticas como contração do músculo liso, 

metabolismo energético, secreção hormonal, e agregação de plaquetas (CHAPLEO, 1988; 

RUFFOLO et al., 1988). 

O atipemazole é um antagonista alfa-2 mais específico do que ioimbina ou tolazolina, 

com uma maior afinidade para os receptores alfa-2D no sistema nervoso central (responsáveis 

pela sedação), aproximadamente 100 vezes maior do que a tolazolina ou ioimbina 

(SCHWARTZ; CLARK, 1998). 

O atipemazole é o antagonista que possui a maior seletividade pelos receptores alfa-2 

agonistas (8500:1 em comparação com idazoxan), é o antagonista preferencial para a reversão 

da medetomidina e pode também ser utilizado para antagonizar outros alfa-2 agonistas, tais 

como xilazina ou detomidina (KREEGER, 1998 apud SELMI et al., 2001). Com uma dose de 

4 a 6 vezes a dose de medetomidina, atipemazole administrado IM, é eficiente em antagonizar 

os efeitos sedativos e comportamentais da medetomidina dentro de 3 a 7 minutos. Em suínos 

domésticos, a dose do atipemazole para antagonizar efeito dos alfa-2 agonistas é de 200-300 

µg.kg
-1  

(TRANQUILLI et al., 2007).
  

Em animais não sedados, a administração de atipemazole pode causar efeitos 

excitatórios e um aumento nos níveis circulantes de norepinefrina plasmática 

(LAMMINTAUSTA, 1991 apud SINCLAIR, 2003). 

Conforme Karhuvaara et al., (1990) após infusão contínua de doses de 10-100mg do 

atipemazole em humanos saudáveis não sedados, foram observados efeitos 

simpaticomiméticos subjetivos como frio, transpiração dos membros, calafrios, tensão ou 

agitação, irritabilidade, salivação e tremor, principalmente observados com a dose mais alta. 

Os autores observaram ainda que os níveis plasmáticos de noradrenalina foram máximos entre 

20 e 45 minutos após o início da infusão. O níveis retornaram aos valores basais em 60 min 
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após a dose de 30 mg, e  mantiveram-se em dobro até 180 minutos após a dose de 100 mg. A 

concentração de adrenalina no plasma também foi aumentada após atipemazole, mas apenas 

para a maior dose (100 mg). 

O atipemazole é claramente vantajoso em relação à  ioimbina  para disfunção erétil por 

causa de sua excelente seletividade. A relação de seletividade dos receptores alfa-2/ alfa-1 é 

200-300 vezes maior que a ioimbina. Estudando o comportamento reprodutivo de macacos, 

Espoo et al. (1996) consideraram que o atipemazole  aumentou de maneira dose-dependente 

o  número de ejaculações nos macacos de seu experimento. Melhorou também a motivação 

sexual em ratos machos (O'DONOHUE et al., 1999). Isto sugere que antagonistas alfa-2 

adrenérgicos podem ser úteis no tratamento de baixa libido.  

Outra vantagem do atipemazole em relação aos menos seletivos é que ele não tem 

ação nos sítios dos receptores betaminérgicos, histaminérgicos, serotonérgicos, 

dopaminérgicos, GABA-érgicos, receptores opióides e benzodiazepínicos (PADDLEFORD; 

HARVEY, 1999; SINCLAIR, 2003). 

Na função reprodutiva, os fármacos alfa antagonistas demonstraram ação no sistema 

nervoso central e periférico, influenciando na modulação do processo ejaculatório, indicando 

que os alfa-2 adrenorreceptores podem estar envolvidos na fisiologia da ejaculação (AMANO 

et al., 2002). 

Redução na transmissão noradrenérgica, provocada por inibição da dopamina-β-

hidroxilase dentro da área pré-óptica medial ou hipotálamo anterior, reduz drasticamente o 

comportamento copulatório masculino (CLARK, 1995), enquanto infusões intracerebrais de 

noradrenalina podem facilitá-lo (GULIA et al., 2002). 

No entanto, outros autores relatam que a maior disponibilidade de noradrenalina, 

causada pela administração sistêmica do precursor específico de noradrenalina 

(dihidroxifenilserine), inibe o comportamento copulatório (AGMO; PICKER, 1990; AGMO; 

VILLALPANDO, 1995; MALMNÄS, 1973), enquanto a neurotoxina noradrenérgica DSP4, 

pode facilitá-lo (AGMO; PICKER, 1990). 

Mudanças abruptas na função cardiovascular podem ocorrer após a administração 

intravenosa e, portanto, a administração IM de atipemazole é recomendado por permitir um 

despertar gradual e para minimizar as alterações na pressão sanguínea e frequência cardíaca 

(SINCLAIR, 2003). 
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1.2.4.4 Propofol 

 

O propofol trata-se de um agente anestésico intravenoso de curta duração, causa rápida 

perda da consciência em 20 a 40 segundos na administração endovenosa (DUKE, 1995); pode 

ser utilizado também para manutenção da anestesia através da administração de bólus 

intermitente ou por infusão endovenosa contínua (THURMON et al., 1996; SMITH et al., 

1993). Também é hipnótico, não barbitúrico e sem semelhança com qualquer outra droga, é 

levemente solúvel em água (HALL; CHAMBERS, 1987).  

Propofol pode agir em várias partes do sistema nervoso central como vias 

dopaminérgicas (HOPKINS, 1988), ou no metabolismo da glicina (SOAR et al., 1991), não 

deprimi função adrenocortical (KENYAN et al., 1985), e não desencadeia hipertermia 

maligna em suínos suscetíveis (MILTON; HARRISON, 1989). 

A metabolização do propofol é extra hepática, ele é conjugado no fígado para 

glicuronídeo ou metabólito sulfato, e estes são excretados via urinária (SIMONS et al., 1991).  

No sistema cardiovascular, ele reduz a pressão arterial em 20% a 40% da pressão 

sistólica pré-indução. Hipotensão pode persistir por vários minutos, e é evidenciada quando o 

propofol é administrado por infusão ou em bólus incremental para manter a anestesia 

(GROUNDS et al., 1985). Isso ocorre devido vasodilatação, provocando uma queda na 

resistência vascular sistêmica, bem como uma depressão dose-dependente da contratilidade 

miocárdica (COETZEE et al., 1989). Venodilatação pode diminuir o retorno venoso e, 

portanto, diminuir débito cardíaco (GOODCHILD; SERRAO, 1989). 

É um agente anestésico seguro tanto para indução (LIMA, 2008) quanto para 

manutenção da anestesia em catetos, seja para procedimentos diagnósticos ou 

ultrassonográficos (PEIXOTO et al., 2012), ou  ainda para coleta de sêmen por 

eletroejaculação na dita espécie (SOUZA et al., 2009; CASTELO, 2010) e em gato doméstico 

(CHATDARONG et al., 2006). Além disso, a motilidade espermática e integridade funcional 

da membrana são mantidos, ressaltando ainda, qualidade na recuperação anestésica (SOUZA 

et al., 2009). 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Estudos de caráter conservacionista para a espécie Tayassu tajacu vem hodiernamente 

sendo realizados. A espermatogênese e a avaliação seminal de catetos já foi realizada, e os 

protocolos anestésicos tiletamina/zolazepam, acepromazina/tiletamina/zolazepam, 

acepromazina/cetamina, e mais recentemente o propofol isolado vem sendo utilizado nesses 

animais com anestésico para coleta de sêmen por eletroejaculação. 

A medetomidina e o atipemazole vem sendo empregados com sucesso em protocolos 

anestésicos de espécies silvestres desde guaxinis, camelos, renas, e ariranhas devido ao 

excelente efeito sedativo da medetomidina, e a capacidade de antagonização dos seus efeitos 

pelo atipemazole. Associações anestésicas como tiletamina/zolazepam, 

xilazina/cetamina/diazepam, e acepromazina/cetamina, já foram empregadas em catetos, e 

apesar da medetomidina e do atipemazole estarem sendo recentemente testados em suínos e 

minipigs, o efeitos da administração desses fármacos não foram ainda estudados em catetos.  

A hipótese de que fármacos agonistas ou antagonistas alfa-2 adrenérgicos podem 

influenciar nas funções erétil e ejaculatória de catetos, é embasada em estudos humanos e 

animais. Portanto, o trabalho torna-se importante por verificar e comparar a ação da 

medetomidina e atipemazole, nas variáveis seminais de catetos, nas funções erétil e 

ejaculatória, bem como ainda os efeitos da associação medetomidina/propofol e 

atipemazole/propofol, e confrontá-los com o uso isolado do propofol na anestesia de catetos 

submetidos à eletroejaculação. 
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1.4 HIPÓTESES CIENTÍFICAS 

 

I. Os fármacos medetomidina e atipemazole influenciam nas características 

seminais de catetos submetidos à eletroejaculação. 

 

II. Os fármacos medetomidina e atipemazole influenciam nas funções erétil e 

ejaculatória de catetos submetidos à eletroejaculação. 

 

III. A associação medetomidina/propofol promove uma anestesia melhor do que a 

associação atipemazole/propofol em catetos. 
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1.5 OBJETIVOS  

 

1.5.1 Objetivo Geral 

 

 Verificar e comparar os efeitos da medetomidina e do atipemazole na eletroejaculação 

de catetos anestesiados com propofol. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

Comparar qual fármaco (alfa-2 agonista ou antagonista) facilita a coleta de sêmen em 

catetos, mensurando o tempo da primeira ejaculação; 

Comparar qual fármaco (alfa-2 agonista ou antagonista) propicia maior volume de 

sêmen ejaculado, e com maior concentração espermática; 

Comparar qual fármaco (alfa-2 agonista ou antagonista) propicia produção de sêmen 

de melhor qualidade; 

Avaliar qual protocolo anestésico proporciona maior bem-estar animal; 

Avaliar qual a porcentagem de animais que apresentam ereção; 

Avaliar qual a porcentagem de animais que ejaculam. 
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2 CAPÍTULO 2 – EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO DO ATIPEMAZOLE E 

MEDETOMIDINA NAS FUNÇÕES ERÉTIL, EJACULATÓRIA, E NAS VARIÁVEIS 

SEMINAIS DE CATETOS (TAYASSU TAJACU) SUBMETIDOS À 

ELETROEJACULAÇÃO. 

 

 

 

 

 

Effects of Atipamezole and medetomidine administration on the erectile and ejaculatory 

functions, and the main seminal collared peccary (Tayassu tajacu) subject 

electroejaculation. 

 

 

 

 

A.L.C. Paiva
a*

,  T.L. Nunes
a
, M.G.C. Oliveira

a
, A.M.L. Moraes

a
, E.A.A. Santos

a
, A. R. 

Silva
a
, V.V. Paula

a
  

 

 

 

 

 

 

 

Artigo submetido ao periódico 

Research in Veterinary Science 

 

 

 

 

 



 42 
 
Efeitos da administração de atipemazole e medetomidina nas funções erétil, ejaculatória, 

e nas variáveis seminais de catetos (Tayassu tajacu) submetidos à eletroejaculação. 

 

RESUMO – Alfa adrenérgicos são fármacos adjuvantes da anestesia e amplamente 

utilizados no tratamento das disfunções erétil e ejaculatória no homem, contudo a influência 

desses fármacos nas características seminais de animais silvestres ainda não foi verificada. 

Objetivamos verificar se atipemazole ou medetomidina influenciam, nas características 

seminais ou nas funções erétil e ejaculatória de catetos. Utilizamos doze catetos, os quais 

foram pré-medicados com medetomidina 40 µg.Kg
-1

IV, ou atipemazole 200 µg.Kg
-1

 IV antes 

da indução com propofol 5 mg.Kg
-1 

IV; ou propofol 5 mg.Kg
-1 

IV; cada um serviu de controle 

para si próprio. Foram realizadas dozes repetições para cada protocolo anestésico. Avaliamos 

o sêmen coletado por eletroejaculação, a concentração de espermatozoides na urina coletada 

por cistocentese, presença de ereção, e o tempo de latência da ejaculação. Analisamos os 

dados por one way ANOVA para medidas repetidas seguidas por Tukey. P < 0,05 foram 

considerados significativos. Obtivemos diferença significativa na concentração espermática 

entre atipemazole (100,00 ± 25,96 x 10
6
) e medetomidina (220,20 ± 49,74 x 10

6
), contudo 

ambos não diferiram estatisticamente do propofol (180,00 ± 50,71 x 10
6
). Medetomidina e 

atipemazole não incrementam a função erétil de catetos, entretanto, influenciam na 

concentração espermática e na função ejaculatória de catetos submetidos à eletroejaculação. O 

propofol isolado proporcionou uma anestesia mais segura e eficiente na coleta de sêmen 

catetos. 

 

 

Palavras Chave: alfa 2 agonista, alfa 2 antagonista, propofol, sêmen, cateto  

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 
 
2.2 INTRODUÇÃO 

 

Para aplicação bem sucedida de biotécnicas reprodutivas a determinadas espécies, é 

primordial a obtenção de dados sobre sua fisiologia reprodutiva (SILVA et al., 2004). Nesse 

contexto, na coleta de sêmen em animais silvestres, em especial a espécie Tayassu tajacu, 

ameaçada de extinção nos biomas Caatinga e Mata Atlântica (ICMBIO, 2012), a 

eletroejaculação vem sendo utilizada (HELLGREN et al., 1989; CASTELO et al., 2010) 

obtendo-se importantes resultados, principalmente quando associada a protocolos anestésicos 

adequados (SOUZA et al., 2008). Dessa forma, a anestesia torna-se necessária, tanto para 

imobilização do animal, como para o seu bem-estar (BUSSO et al., 2005; DOMINGUES et 

al., 2011).  

O propofol é considerado um anestésico seguro tanto para indução quanto para 

manutenção da anestesia em catetos (LIMA, 2008; PEIXOTO et al., 2012), além de 

apresentar possível potencial para uso clínico como tratamento para disfunção erétil (SWENI 

et al., 2011). Pré-anestésicos, como a medetomidina e o atipemazole, vem sendo empregados 

em protocolos anestésicos em distintas espécies silvestres e domésticas, devido ao excelente 

efeito sedativo da medetomidina, e a capacidade de antagonização dos seus efeitos pelo 

atipemazole, anteriormente empregados na anestesia de guaxinis (ROBERT et al., 2012), 

camelos (PESHIN et al., 2011), renas (ARNEMO; AANES, 2009), e gatos domésticos 

(CARDOSO et al., 2011). Contudo, sua aplicação no tocante à área reprodutiva ainda não foi 

elucidada ou não existe nas espécies silvestres.  

Vários agentes anestésicos podem interferir nos mecanismos que controlam a função 

erétil, enfatizando assim, a necessidade de seleção do anestésico. Analgésicos opióides, 

anticolinérgicos, anticonvulsivantes, anti-hipertensivos como alfa e beta bloqueadores, ou 

ainda tranquilizantes como fenotiazínicos, benzodiazepínicos e butirofenonas podem 

contribuir ou causar disfunção erétil (HEIDELBAUGH, 2010). Além de afetar a ereção, 

muitos fármacos podem afetar também a concentração espermática final, pois eventos 

fisiológicos relacionados com a fase de emissão seminal são significativamente prejudicados 

por antagonismo de alfa-1 receptores ou bloqueio dos canais de cálcio, reduzindo a 

contratilidade de vasos deferentes e vesícula seminal (KIGUTI; PUPO, 2012).   

Estudos de caráter conservacionista para a espécie Tayassu tajacu vem hodiernamente 

sendo realizados. Costa et al. (2004) descreveram a espermatogênese de catetos,  sendo a 

avaliação seminal da espécie realizada posteriormente por Costa e Paula (2005) utilizando 
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tiletamina/zolazepam como protocolo anestésico; Souza et al. (2009) compararam propofol 

com acepromazina/tiletamina/zolazepam com mesmo propósito; e mais recentemente, 

Kahwage et al. (2010) utilizaram acepromazina/cetamina, e Castelo et al. (2010) utilizaram 

apenas o propofol como protocolo anestésico para coleta de sêmen. Todavia, em poucos 

estudos com eletroejaculação em catetos, a ação dos fármacos pré-anestésicos ou anestésicos 

utilizados na sedação, contenção ou anestesia foi correlacionada com a qualidade seminal 

após eletroejaculação. Portanto, objetivamos verificar e comparar a ação da medetomidina e 

atipemazole, nas variáveis seminais de catetos submetidos à eletroejaculação, bem como 

verificar se esses fármacos influenciam nas funções erétil e ejaculatória dessa espécie. 

 

2.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O projeto foi aprovado pela Comissão de ética no uso de animais (CEUA)/UFERSA. 

E cadastrado no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio- 

IBAMA) (n° 32480-1). 

 

2.3.1 Animais 

 

Foram utilizados 12 catetos machos, com idade de 21 ± 1 mês, pesando 20,1 ± 0,1kg, 

provenientes do Centro de Multiplicação de Animais Silvestres da Universidade Federal Rural 

do Semi-Árido, situado no nordeste do Brasil (Mossoró, RN, Brasil, 5º10, 37º10'W).  

 

2.3.2 Preparação dos animais  

 

Os animais foram isolados das fêmeas três meses antes da realização do experimento, 

mantidos sob fotoperíodo natural, ao ar livre, em grupos de três animais por recinto, 

alimentados com uma dieta composta de milho (79,8%), farelo de soja (15,4%), farelo de 

trigo (1,45%), cálcio (2,6%), vitaminas (0,2%) e minerais (0,05%), sendo complementada 

com frutas tropicais, como o melão. A água era fornecida ad libitum.  

Doze horas antes da realização de cada coleta, os mesmos eram submetidos a jejum 

alimentar, e oito horas antes, eram submetidos a jejum hídrico. 

No dia da coleta, os animais eram capturados e contidos fisicamente por meio de um 

puçá. Em seguida, eles tinham a veia cefálica cateterizada (cateter Gauge n°22), e instituída a 
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fluidoterapia na velocidade de 5mL/Kg/h com NaCl 0,9% até o término da eletroejaculação. 

A cada dia eram realizadas coletas de apenas três animais, 4 dias por semana, totalizando 12 

animais. Todos os animais passaram pelos três tratamentos, servindo de controle para si 

próprios, e para tanto, as coletas tiveram intervalos de 15 dias. 

 

2.3.3 Tratamentos 

 

A sequência de administração dos tratamentos foi realizada de forma randômica, mas 

necessariamente foram realizadas doze repetições para cada tratamento. 

O tratamento controle foi aquele no qual não se administrava fármaco antes da 

indução da anestesia; O segundo tratamento consistiu em medetomidina (Medetor®, Virbac, 

Burgdorf, Alemanha) na dose de 40 µg.Kg 
-1

IV;  O terceiro tratamento consistiu em 

atipemazole (Revertor®, Virbac, Burgdorf, Alemanha) na dose de 200 µg.Kg 
-1

 IV. 

 

2.3.4 Anestesia 

 

 Logo após a administração do tratamento, o propofol (Propovan
®
, Cristalia, Fortaleza, 

Brasil) na dose de 5 mg.Kg 
-1

 IV, foi administrado lentamente em todos os animais, até 

aparecimento dos sinais clássicos de anestesia. Doses adicionais de propofol foram 

administradas em bolus (¼ da dose de indução) para manutenção da anestesia 

independentemente do tratamento utilizado (SOUZA et al., 2009). 

 

2.3.5 Coleta de sêmen 

 

O sêmen foi coletado utilizando um eletroejaculador (Autojac
®
, Neovet, Campinas, 

SP, Brasil) conectado a uma fonte de 12 volts. O ciclo de estimulação foi contínuo, iniciava-

se com dez repetições de 5 V, sendo a intensidade aumentada em 1 V, até serem atingidos 12 

V. Cada estímulo elétrico durava 3 segundos, com intervalos intermitentes de 2 segundos. O 

ciclo de estímulos era mantido por 10 minutos, tendo o animal ejaculado ou não (CASTELO 

et al., 2010). A sonda utilizada apresentava 15 x 1,3 cm de comprimento, e foi introduzida 12 

centímetros no reto do animal. O sêmen coletado foi imediatamente avaliado. 
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2.3.6 Avaliação do sêmen 

 

O volume seminal foi mensurado por micropipetas. Motilidade e vigor espermático 

foram imediatamente avaliados por microscopia de luz (aumento de 100 a 400x), onde foram 

atribuídos valores de 0-100% e de 0-5 respectivamente. A porcentagem de espermatozoides 

viáveis foi estabelecida analisando-se um esfregaço corado com azul de bromofenol sob 

microscopia de luz (400x), contando-se 200 células por lâmina. Para avaliação da 

concentração espermática, uma alíquota de 10 μL de sêmen foi diluída em 2 mL de formalina 

tamponada a 10% e então determinada usando a câmara de Neubauer. A integridade funcional 

da membrana espermática foi avaliada pelo teste hiposmótico (HOST), usando a água 

destilada (0 mOsm/L) como solução hiposmótica, onde 0,01ml de sêmen era diluído em 

0,09ml de solução hiposmótica.  

 

2.3.7 Cistocentese 

 

Ao término da eletroejaculação tricotomia e antissepsia da região ventral foram 

realizadas. O animal era posicionado em decúbito dorsal. Após a identificação da bexiga por 

meio de ultrassonografia (Aquila  vet,  Pie  Medical® ,  Nutricell,  Campinas,  Brasil), com 

transdutor microconvexo de frequências 6 e 8MHz, modo B em tempo real, um cateter Gauge 

n°16 foi introduzido até a bexiga, aspirando-se a urina com auxílio de uma seringa 

descartável. A amostra de urina coletada foi imediatamente analisada avaliando-se presença 

ou ausência de espermatozoides, bem como a concentração destes. Esta concentração foi 

avaliada conforme metodologia descrita anteriormente para concentração espermática. 

 

2.3.8 Avaliação da ereção  

 

A ereção foi avaliada concomitantemente ao início da eletroejaculação. Considerou-se 

ereção a exposição do pênis, sendo esta completa ou não. 
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2.3.9 Avaliação do tempo latência de ejaculação 

 

O tempo da ejaculação foi avaliado a partir do início da eletroejaculação. Mensurou-se 

o tempo no qual a eletroejaculação foi iniciada, e a partir de então quanto tempo os animais 

levaram para ejacular. 

 

2.3.10 Análise Estatística 

 

Os dados foram expressos em média ± erro padrão avaliados pelos programas 

estatísticos SAS (SAS Institute, Inc., Cary, North Carolina, USA) versão 9.0 e SigmaPlot for 

Windows   (SigmaPlot;  Systat Software Inc) versão 12.0. Todos os dados foram 

primariamente avaliados quanto a normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk e homogeneidade 

da variância por Bartlett. Sempre quando necessário utilizou-se da transformação logarítmica 

para garantir os pressupostos paramétricos. Variáveis percentuais como motilidade, vivos e 

integridade funcional sofreram transformação arcoseno. Entretanto, para apresentação nas 

tabelas, foram utilizados os resultados não transformados. O perfil do sêmen foi analisado por 

one way ANOVA para medidas repetidas seguidas por Tukey. A eficiência dos protocolos 

anestésicos foram analisados pelo teste de Cochran’s Q ou McNemar de acordo com a 

arquitetura dos dados.  Valores de P < 0,05 foram considerados significativos. 

 

2.4 RESULTADOS  

 

Analizando-se as características seminais de acordo com os três tratamentos, as 

variáveis seminais como volume, motilidade, vigor e integridade funcional de membrana não 

sofreram influência dos tratamentos testados (P > 0,05), apenas a concentração espermática 

apresentou diferença significativa (Tabela 1). O tratamento medetomidina propiciou sêmen 

com concentração espermática significativamente maior do que o tratamento atipemazole (P < 

0,05), contudo ambos não apresentaram diferença significativa quando comparados ao 

tratamento controle (P > 0,05).  
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Tabela 1: Valores de média ± EP das variáveis seminais de catetos (Tayassu tajacu) de acordo 

com os tratamentos controle, medetomidina e atipemazole. 

 

 Controle  Medetomidina  Atipemazole 

Média ± EP Média ± EP Média ± EP 

Volume (µL)  2520,0 ± 603,1
a
 1640 ± 329,3

a
 1454,90 ± 784,3

a
 

Motilidade (%) 90,5 ± 3,11
a
 84,50 ± 6,34

a
 84,58 ± 4,19

a
 

Vigor 3,66 ± 0,52
a
 3,50 ± 0,54

a
 4,08 ± 0,33

a
 

Vivos (%) 65,10 ± 7,05
a
 72,80 ± 3,10

a
 71,27 ± 4,39

a
 

Concentração(x10
6
) 180,00 ± 0,71

ab
 220,20 ± 49,74

a
 100,00 ± 25,96

b
 

Integridade func. 

de   membrana(%) 
82,33 ± 7,93

a
 80,50 ± 4,19

a
 88,54 ± 2,36

a
 

                        

 a,b Letras minúsculas diferentes significa diferença estatística na linha (P < 0,05). 

 

No tocante à avaliação das amostras de urina, espermatozoides estavam presentes nas 

amostras dos três tratamentos comparados.  

Observamos que a concentração de espermatozoides nas amostras de urina diferiu 

entre os tratamentos medetomidina (13,00 ± 3,22 x 10
6 

espermatozoides/mL de urina) e 

atipemazole (2,27 ± 1,77 x 10
6 

espermatozoides/mL de urina). Contudo ambos não 

apresentaram diferença significativa quando comparados ao tratamento controle (5,25 ± 3,59 

x 10
6 
espermatozoides/mL de urina). 

Quando os tratamentos foram avaliados quanto à capacidade em promover ereção, não 

se observou diferença significativa entre os tratamentos comparados (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Número e porcentagem de catetos (Tayassu tajacu) que apresentaram ereção 

conforme os tratamentos controle, medetomidina e atipemazole. 

 Controle  Atipemazole  Medetomidina  

 n %   n %  n % 

Ereção          

    Sim 9 75   8 66,7  7 58,3 

    Não 3 25   4 33,3  5 41,7 
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Em se tratando de tempo de ejaculação, não observamos diferença significativa entre 

medetomidina ou atipemazole, contudo quando ambos foram comparados ao tratamento 

controle, apenas atipemazole diferiu significativamente deste, sendo o tempo requerido na 

ejaculação do tratamento atipemazole significativamente maior (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Valores de média ± EP para o tempo de latência de ejaculação (minutos) de catetos 

(Tayassu tajacu) submetidos à EEJ, conforme os tratamentos controle, medetomidina e 

atipemazole. 

 Média ± EP Mínimo Máximo 

Controle  2,66 ± 1,41 
BC

 1,0 5,0 

Atipemazole  4,27 ± 2,45 
A
 1,0 9,0 

Medetomidina  3,9 ± 2,42 
AB

 1,0 8,0 
 

A-C Letras diferentes significa diferença estatística (P<0,05) 

 

 

2.5 DISCUSSÃO 

 

Esse é o primeiro estudo que relaciona os fármacos medetomidina e atipemazole, 

administrados no preríodo pré anestesia, com as variáveis seminais de catetos. 

Os valores de concentração espermática para os tratamentos controle, medetomidina e 

atipemazole foram superiores aos apresentados por Souza et al. (2009) (13,8 ± 5,7 x 10
6
 

espermatozoides/mL) após anestesia de catetos com acepromazina/tiletamina/zolazepam. A 

concentração espermática menor com relação à obtida por nós pode estar relacionada à 

utilização da acepromazina por esses autores, que por ser um fármaco alfa-1 antagonista, pode 

diminuir a concentração espermática final, pois de acordo com Sanbe et al. (2007) receptores 

alfa-1A adrenérgicos são responsáveis pela contratilidade normal de vasos deferentes e 

emissão do sêmen.   

Quando comparamos nossos valores de concentração espermática com os obtidos por 

Souza et al. (2009) utilizando apenas o propofol para anestesia de catetos (118,0 ± 158,4 x 10
6
 

espermatozoides/mL), obtivemos resultados semelhantes. Aumento na concentração 

espermática após administração de medetomidina também foi observado por Zambelli et al. 

(2007), quando avaliaram sêmen de gatos domésticos anestesiados com cetamina. 
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Diferença na concentração espermática entre os tratamentos medetomidina e 

atipemazole pode ser explicada pela interação dos fármacos alfa-2 agonista ou antagonista 

com o sistema nervoso autônomo simpático. De acordo com Talke et al. (2000), o efeito 

simpatomimético decorre, principalmente, pela ação do fármaco agonista sobre os receptores 

alfa-2 pós-sinápticos e também sobre os receptores alfa-1, embora essas drogas apresentem 

alta seletividade pelos receptores alfa-2. A ativação de receptores alfa adrenérgicos promove 

contração na cauda do epidídimo (CHATURAPANICH et al., 2002). O fármaco antagonista 

bloqueia os receptores alfa-2 adrenérgicos pós-sinápticos, diminuindo a atividade simpática 

(adrenérgica) e aumentando a atividade parassimpática (colinérgica). Por sua vez, o estímulo 

gerador da ejaculação responde ao controle espinhal simpático, já o parassimpático induz a 

fase de ereção (COOLEN et al., 2004). 

Apesar de não podemos afirmar que ocorreu ejaculação retrógrada, percebemos que 

relevante concentração de espermatozoides foi encontrada nas amostras de urina após 

administração do tratamento medetomidina. A concentração média de espermatozoides na 

urina para o tratamento controle assemelha-se aos valores encontrados em suínos (3.16 ± 9.02 

x 10
6 

espermatozoides/mL de urina) pós eletroejaculação, anestesiados com 

tiletamina/zolazepam (MARTIN et al., 1994). Dooley et al. (1990) obtiveram fluxo retrógrado 

de espermatozoides na bexiga urinária de cães, por eletroejaculação, após a administração da 

xilazina (que como a medetomidina, é um alfa-2 agonista). Beaufays et al. (2008) obtiveram 

todas as amostras de urina de cão também com espermatozoides pós-ejaculação, apesar do pré 

tratamento com agentes simpatomiméticos ter diminuído significativamente o fluxo 

retrógrado. Em contrapartida, nenhuma diferença significativa no percentual de fluxo 

retrógrado de espermatozoides foi observada após administração de xilazina em suínos 

(MARTIN et al., 2003) ou de medetomidina em gatos (ZAMBELLI et al., 2007). Esses 

autores afirmam ainda que se pode visualizar pequena quantidade de espermatozoides na 

urina de gatos mesmo sem uso de contenção farmacológica ou estímulo ejaculatório.  Ao que 

sabemos, não existem estudos sobre ejaculação retrógrada em catetos, sendo os nossos dados 

de concentração de espermatozoides na urina, pós eletroejaculação, os primeiros para a 

espécie. 

A ausência de diferença significativa entre os tratamentos quanto à capacidade em 

promover ereção, pode ser explicada pelo fato de que os fármacos agonista e antagonista alfa-

2 adrenérgicos específicos, tem pouca ou quase nenhuma atuação em alfa-1 adrenoceptores. 
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Os alfa-2 adrenoceptores expressos no tecido cavernoso tem pouca atividade funcional na 

ereção (TRAISH et al., 2000). Portanto, os receptores do tipo alfa-1, abundantes no tecido 

erétil, são diretamente envolvidos nessa função através do relaxamento do músculo liso 

vascular quando adrenoceptores pós-juncionais alfa-1 são bloqueados (TEJADA et al., 1989). 

Verifica-se que o principal mecanismo de ereção do pênis, é através de bloqueio dos 

receptores alfa-1 adrenérgicos, e em menor importância dos receptores alfa-2 no músculo liso, 

cujo bloqueio aumenta a liberação de óxido nítrico (ON) e aumenta o relaxamento vascular.  

Portanto, a combinação de fármacos alfa-1 e alfa-2 antagonistas adrenérgicos 

concomitantemente promoveria o bloqueio de receptores alfa-1 e alfa-2 impedindo a resposta 

vasoconstritora, aumentando também a liberação de ON, o que aumentaria o relaxamento da 

musculatura vascular e a diminuição da contração, resultando em ereção peniana (TEJAD et 

al., 2000). Desta forma, deve haver um envolvimento completo e integrado de músculo 

bulboesponjoso, musculatura lisa e glândulas sexuais na atividade sexual e, em particular, na 

ereção e ejaculação. De fato, um arco reflexo somático pode controlar as fibras estriadas do 

músculo bulboesponjoso, enquanto arco reflexo visceral ou viscero-visceral podem controlar 

a musculatura lisa dos vasos deferentes, integrando as funções erétil e ejaculatória (BOTTI et 

al., 2009). 

Em animais com pênis do tipo fibroelástico, como é o caso dos ruminantes, suínos 

domésticos e selvagens, a ereção é essencialmente resultado do alongamento do pênis, que 

emerge do prepúcio devido à extensão da flexura sigmoide, com aumento do tamanho sem 

aumento do volume, diferentemente do que ocorre nos animais de pênis bulboesponjoso, 

como é o caso de primatas, cães e equinos (SWENSON; REECE, 1996).  Contudo, o 

relaxamento do músculo retrator do pênis suíno também é mediado por neurotransmissores da 

via não adrenérgica não colinérgica como o óxido nítrico e o peptídeo vasoativo intestinal, 

principais mediadores pró-eréteis em pênis bulboesponjoso (LA et al., 2001). O pênis 

fibroelástico dos suínos selvagens, como o javali (Sus scrofa), tem estruturas eréteis como o 

corpo cavernoso e corpo esponjoso, com ambas as estruturas cobertas por tecido conjuntivo 

denso da cápsula da túnica albugínea a qual projeta pilares ou septos intracavernosos, 

principalmente no corpo cavernoso (BABINSKI et al., 2005).  

Nenhuma influência no tempo de latência da ejaculação foi observado por nós ou por 

Tallentire et al. (1996) quando estes administraram ioimbina (alfa-2 antagonista) em ratos.  

Em contrapartida, Yonezawa et al. (2005) obtiveram uma redução no tempo de latência de 

ejaculação após administração de ioimbina em cães submetidos à estimulação manual. 
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Estudos demonstraram que a ação central dos fármacos alfa-2 antagonistas podem facilitar 

ambos, excitação e eventos copulatórios, associados ao comportamento sexual dos machos, 

propondo que alfa-2 adrenoceptores são abundantes no núcleo cerebral e hipotálamo, 

envolvidos na regulação do comportamento sexual (CLARK et al., 1984). Considerando que 

os animais do nosso estavam anestesiados, os efeitos centrais podem ter sido abolidos pelo 

plano anestésico, que consequentemente também aboliram as reações comportamentais que 

são observadas em estudos humanos e animais não anestesiados. 

 

2.6 CONCLUSÕES 

 

Os fármacos medetomidina e atipemazole não incrementam a função erétil de catetos. 

Entretanto, influenciam na concentração espermática e na função ejaculatória de catetos 

submetidos à eletroejaculação. O propofol isolado proporcionou uma anestesia mais eficiente 

na coleta de sêmen catetos. 
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3 CAPÍTULO 3 – AVALIAÇÃO DA ANESTESIA INTRAVENOSA TOTAL COM 

PROPOFOL ISOLADO OU ASSOCIADO À MEDETOMIDINA OU ATIPEMAZOLE 

EM CATETOS (TAYASSU TAJACU) SUBMETIDOS À ELETROEJACULAÇÃO 
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Avaliação da anestesia intravenosa total com propofol isolado ou associado com 

medetomidina ou atipemazole na anestesia de catetos (Tayassu tajacu) submetidos à 

eletroejaculação. 

 

RESUMO – O manejo de animais silvestre envolve a necessidade de contenção 

farmacológica para os mais variados procedimentos. Objetivamos avaliar os efeitos da 

associação medetomidina/propofol e atipemazole/propofol, e confrontá-los com o propofol 

isolado para eletroejaculação de catetos. Nos doze catetos, foram administrados 

medetomidina 40 µg.Kg-1IV, ou atipemazole 200 µg.Kg-1 IV antes do propofol 5 mg.Kg-1 

IV; ou só o propofol 5 mg.Kg-1 IV, com doze repetições. Avaliamos parâmetros fisiológicos, 

hemogasometria, cortisol, recuperação da anestesia e eficiência ejaculatória. Analisamos os 

dados por one way ANOVA para medidas repetidas seguidas por Tukey, P < 0,05 foram 

considerados significativos. Obtivemos para medetomidina alterações cardiovasculares mais 

significativas no momento 30 minutos, FC para medetomidina (101,5 ± 5,3 bpm), 

atipemazole (141,33 ± 5,33 bpm) e propofol (129,83 ± 6,31bpm).  Não observamos diferença 

significativa nos valores de cortisol entre os tratamentos comparados, nem na eficiência 

ejaculatória. A recuperação com propofol foi significativamente mais rápida. O propofol 

isolado é mais seguro para catetos submetidos à eletroejaculação. Os fármacos alfa-2 não 

promovem maior eficiência na coleta de sêmen. 

 

 

Palavras chave: alfa-2 agonista, alfa-2 antagonista, cortisol, queixada. 
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3.2 INTRODUÇÃO 

 

Os catetos (Tayassu tajacu) são animais silvestres, que dentro dos biomas Caatinga e 

Mata Atlântica são ameaçados de extinção (ICMBIO, 2012), e quando submetidos ao estresse 

de captura e contenção desenvolvem a síndrome do estresse (BATISTA et al., 2009). 

Portanto, imobilização química de animais silvestres, e principalmente de Tayssuídeos, é 

frequentemente necessária na pesquisa ecológica e no manejo da vida silvestre, o qual 

necessita de técnicas anestésicas que envolvam a segurança do animal e da equipe que o 

assiste (GANNON; SIKES, 2007). 

Associações anestésicas como tiletamina/zolazepam (COSTA; PAULA, 2005), 

xilazina/cetamina/diazepam (BATISTA et al., 2009), e acepromazina/cetamina (KAHWAGE 

et al., 2010), foram empregadas em catetos. Mais recentemente o uso isolado do propofol vem 

sendo utilizado nesses animais com anestésico seguro e eficiente para coleta de sêmen 

(SOUZA et al., 2009; CASTELO et al., 2010). A medetomidina e o atipemazole vem sendo 

empregados com sucesso em protocolos anestésicos de espécies silvestres desde guaxinis 

(ROBERT et al., 2012), camelos (PESHIN et al., 2011), renas (ARNEMO; AANES, 2009), e 

ariranhas (BAUQUIER et al., 2010) devido ao excelente efeito sedativo da medetomidina, e a 

capacidade de antagonização dos seus efeitos pelo atipemazole. Apesar da medetomidina e do 

atipemazole estarem sendo recentemente testados em suínos e minipigs, há a necessidade de 

se estudar os efeitos cardiovasculares, respiratórios e hemogasométricos desses fármacos na 

anestesia de catetos. Portanto, objetivamos avaliar os efeitos da associação 

medetomidina/propofol e atipemazole/propofol, e confrontá-los com o uso isolado do 

propofol na anestesia de catetos submetidos à eletroejaculação, bem como ainda, avaliar a 

eficiência desses fármacos na coleta de sêmen . 

 

3.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O trabalho foi aprovado pela Comissão de ética no uso de animais (CEUA)/UFERSA. 

Cadastrado no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) (n° 

32480-1). 
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3.3.1 Animais 

 

Foram utilizados 12 catetos machos, com idade de 21 ± 1 mês, pesando 20 ± 0,1 kg, 

provenientes do Centro de Multiplicação de Animais Silvestres da Universidade Federal Rural 

do Semi-Árido, situado no nordeste do Brasil (Mossoró, RN, Brasil, 5º10, 37º10'W). Os 

animais foram alimentados com uma dieta composta de milho (79,8%), farelo de soja 

(15,4%), farelo de trigo (1,45%), cálcio (2,6%), vitaminas (0,2%) e minerais (0,05%), sendo 

complementada com frutas tropicais, como o melão. A água era fornecida ad libitum. 

 

3.3.2 Preparação dos animais  

 

Antes da realização do experimento todos os animais foram previamente submetidos a 

exames clínicos e laboratoriais (hemograma, dosagem de ureia, creatinina, TGO, TGP e 

fosfatase alcalina), descartando-se aqueles que não se encontravam sadios.  

Na semana que antecedeu o experimento, os animais foram capturados, para pesagem, 

mensuração de valores basais dos parâmetros fisiológicos e coleta de sangue, cujos valores 

foram considerados os valores basais. 

Doze horas antes da realização de cada coleta, os mesmos foram submetidos a jejum 

alimentar, e oito horas antes, foram submetidos a jejum hídrico. 

No dia da coleta, os animais eram capturados e contidos fisicamente por meio de um 

puçá, tinham a veia cefálica cateterizada (cateter Gauge n°22), e mantida fluidoterapia na 

velocidade de 5mL/Kg/h com NaCl 0,9%. A cada dia era realizada anestesia de três animais, 

4 dias por semana, totalizando 12 animais. Para tanto, as anestesias tiveram intervalos de 15 

dias. 

 

3.3.3 Anestesia 

 

A sequência de administração dos tratamentos foi escolhida de forma randômica, no 

entanto todos os animais foram submetidos aos mesmos tratamentos, e necessariamente foram 

realizadas doze repetições para cada tratamento.  

O tratamento controle consistiu no uso do propofol isolado (Propovan
®
, Cristalia, 

Fortaleza, Brasil) na dose de 5 mg.Kg 
-1

 IV (SOUZA et al., 2009); O segundo tratamento 

consistiu em medetomidina (Medetor®, Virbac, Alemanha) na dose de 40 µg.Kg 
-1

IV, 
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associado ao propofol (5 mg.Kg 

-1
 IV); O  terceiro tratamento consistiu em atipemazole 

(Revertor®, Virbac, Alemanha) na dose de 200 µg.Kg 
-1

 IV, associado ao propofol (5 mg.Kg 
-

1
 IV). 

A manutenção da anestesia em todos os tratamentos foi feita em bolus, com propofol 

na dose de ¼ da dose de indução, até o término da eletroejaculação. 

 

3.3.4 Funções vitais  

 

3.3.4.1 Frequência Cardíaca (FC) e Frequência Respiratória (FR) 

 

As frequências cardíaca e respiratória, na unidade de tempo por minuto, foram 

consideradas como a média de duas contagens de 15 segundos obtidas com o auxílio de 

estetoscópio e posteriormente multiplicadas por quatro obtendo o valor correspondente a 1 

minuto. Em todos os momentos de avaliação. 

 

3.3.4.2 Temperatura 

 

Foi mensurada por meio de termômetro digital inserido no reto do animal, sendo seu 

valor registrado em graus Celsius (°C). 

 

3.3.4.3 Pressão Arterial Sistólica (PAS), Pressão Arterial Diastólica (PAD) e Pressão 

Arterial Média (PAM). 

 

Foram avaliadas mediante o emprego do PetMAP Graphic (PetMAP
TM

 graphic, Blood 

Pressure Measurement Device, RAMSEY MEDICAL INC), com um manguito n°5,5 

posicionado na região da artéria tibial. 

 

3.3.5 Mensuração de pH, gases sanguíneos, eletrólitos e glicemia 

 

A coleta de sangue foi realizada por meio de punção da veia safena. A cada momento 

foi coletado 0,5 ml de sangue em seringa descartável heparinizada (TERZI, 1992).  A amostra 

foi imediatamente analisada por meio de um analisador portátil (i-stat* - Abbott, Illinois USA) 

(SOUZA et al., 2008), utilizando-se o cartucho CG8
+
, obtendo-se valores de pH, pressão 
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parcial de oxigênio (PO2), pressão parcial de dióxido de carbono (PCO2), concentração total 

de dióxido de carbono (TCO2), concentração de íons bicarbonato (HCO3), excesso de base 

(BEef), saturação de oxigênio (SO2), hemoglobina (Hb), sódio (Na), potássio (K), cálcio 

ionizado (iCa), hematócrito (Hct) e glicose (Glu). 

 

3.3.6 Mensuração de cortisol  

 

Para a dosagem do cortisol foram coletados 2 ml de sangue por venopunção, 

acondicionados em tubos com anticoagulante (Ácido Etileno Diamino Tretacético-EDTA). As 

amostras de sangue ficaram acondicionadas em recipiente refrigerado, posteriormente foram 

centrifugadas a 1500G, durante 7 a 10 minutos para obtenção das amostras de plasma, que 

foram congeladas a -20°C, para análise posterior utilizando a técnica de Elisa por kits 

comerciais (Cortisol ELISA Human®, In Vitro, Itabira, Brasil) e leitora BioTek® (Poweware 

340, Curitiba, Brasil). 

 

3.3.7 Delineamento do experimento 

 

O momento basal correspondeu à coleta que antecedeu todo o experimento, onde 

funções vitais, gasometria e cortisol foram avaliados. O segundo momento de avaliação 

correspondeu 3 minutos após indução da anestesia, e foram avaliadas apenas as funções vitais 

e gasometria.  Para o terceiro momento de avaliação consideramos 15 minutos após a indução 

da anestesia, onde avaliamos funções vitais, com exceção da temperatura devido à presença 

da sonda do eletroejaculador no reto do animal. E no quarto momento, 30 minutos após a 

indução, todos os parâmetros foram mensurados. 

 

3.3.8 Tempo de recuperação da anestesia 

 

 O tempo de recuperação da anestesia foi avaliado mensurando-se o tempo que os 

animais levaram para se recuperar totalmente da anestesia. Avaliamos do término da anestesia 

até o momento no qual os animais se colocavam em posição quadrupedal.  
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3.3.9 Eletroejaculação 

 

Após a indução da anestesia os animais tinham a ampola retal esvaziada, e a região 

prepucial higienizada. Iniciava-se então a seção de eletroejaculação, realizada por meio de um 

eletroejaculador (Autojac
®
, Neovet, Campinas, SP, Brasil) conectado a uma fonte de 12 volts. 

O ciclo de estimulação foi contínuo, iniciava-se com dez repetições de 5 V, sendo a 

intensidade aumentada em 1 V, até serem atingidos 12 V. Cada estímulo elétrico durava 3 

segundos, com intervalos intermitentes de 2 segundos. O ciclo de estímulos era mantido por 

10 minutos, tendo o animal ejaculado ou não (CASTELO et al., 2010). A sonda utilizada 

apresentava 15 x 1,3 cm de comprimento, e foi introduzida 12 centímetros no reto do animal. 

 

3.3.10 Eficiência na coleta de sêmen 

 

Os tratamentos foram avaliados quanto à eficiência em promover ejaculação. Para 

tanto, consideramos que cada animal serviu de controle para si próprio, onde observávamos a 

cada tratamento administrado se o animal ejaculava ou não durante a eletroejaculação.  

 

3.3.11 Análise Estatística 

 

A análise estatística foi realizada com testes paramétricos e não paramétricos de 

acordo com resultados da normalidade. Os dados foram expressos em média ± erro padrão 

avaliados pelo programa estatístico SigmaPlot for Windows, versão 12.0. Para os parâmetros 

fisiológicos e hemogasométricos foi utilizado, quando os dados tiveram distribuição normal, 

análise de variância (one/two way ANOVA) para medidas repetidas, seguida do teste de 

Tukey. Variáveis não normais foram avaliadas por Friedman. Sempre quando necessários os 

dados foram transformados para garantir a normalidade. Após verificação da normalidade, o 

nível de cortisol basal comparado aos valores de cortisol final, foi testado por análise de 

variância (One way ANOVA) para medidas repetidas seguida pelo teste de Dunnett. Valores 

de P < 0,05 foram considerados significativos. 
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3.4 RESULTADOS  

 

3.4.1 Avaliação das funções vitais: 

 

A FC manteve-se de acordo com os valores basais até 15 minutos após administração 

do tratamento controle, com posterior redução no momento 30 minutos. Analizando o 

tratamento com medetomidina, a FC diminuiu significativamente com relação aos valores 

basais, essa diferença acentuou-se entre 15 e 30 minutos após a administração. Para o 

tratamento com atipemazole, a FC aumentou significativamente em 15 minutos após 

administração, e retornou aos valores basais após 30 minutos (Tabela 1).  

Avaliando a FR não observamos diferença significativa entre os tratamentos. Contudo, 

nos tratamentos controle e atipemazole, a FR diminuiu significativamente em relação aos 

valores basais em 15 e 30 minutos após administração. Para o tratamento medetomidina, a FR 

diminuiu significativamente com relação aos valores basais até 30 minutos após sua 

administração (Tabela 1).  

Para o parâmetro temperatura, só observamos diferença significativa entre os 

tratamentos controle e medetomidina, apresentando esta última a menor média de 

temperatura. Houve aumento significativo da temperatura com relação aos valores até 30 

minutos após administração do tratamento controle. Para o tratamento medetomidina, a 

temperatura manteve-se sem diferença significativa dos valores basais, enquanto que para o 

tratamento atipemazole a temperatura só diferui significativamente dos valores basais em 30 

minutos da administração (Tabela 1). 

Em relação ao parâmetro pressão arterial, a PAS e PAM  mantiveram-se conforme os 

valores basais, com diminuição significativa no momento 30 minutos da administração do 

tratamento controle, a PAD manteve-se de acordo com os valores basais em todos os 

momentos, contudo houve redução no momento 30 minutos, esta redução não diferiu 

significativamente dos valores basais para o mesmo tratamento. A PAS e a PAM 

apresentaram diminuição significativa com relação aos valores basais em 3 e 15 minutos, 

mantendo-se até 30 minutos após administração do tratamento medetomidina, já com a PAD 

houve diminuição a partir de 15 minutos com relação aos valores basais para o mesmo 

tratamento. Para o tratamento atipemazole, as PAS, PAM e PAD mantiveram-se de acordo 

com os valores basais (Tabela 1).  
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Tabela 1: Valores das funções vitais (média ± erro padrão) nos diferentes momentos da 

avaliação (Basal, 3, 15 e 30 minutos) em catetos (Tayassu tajacu) submetidos à 

eletroejaculação, de acordo com os tratamentos propofol isolado (PROP), 

atipemazole/propofol (ATI) e medetomidina/propofol (MED). Mossoró, RN, UFERSA, 2012. 

 

 

 
BASAL  3MINUTOS 15 MINUTOS 30 MINUTOS 

Média ± EP Média ± EP Média ± EP Média ± EP 

FC 

(bpm) 

PROP 145,16 ± 5,98
Aa

 144,16 ± 5,45
Aa

 145,83 ±7,44
Ba

 129,83 ± 6,31
Ab

 

ATI 145,16 ± 5,98
Ab

 149,66 ± 6,15
Ab

 169,08 ± 5,47
Aa

 141,33 ± 5,33
Ab

 

MED 145,16 ± 5,98
Aa

 112,83 ± 4,33
Bbc

 119,83 ± 7,84
Cb

 101,50 ± 5,30
Bc

 

FR 

(mpm) 

PROP 42,0 ± 3,75
Aa

 36,16 ± 3,95
Aab

 32,16 ± 3,32
Ab

 36,33 ± 2,53
Ab

 

ATI 42,0 ± 3,75
Aa

 32,0 ± 2,25
ABab

 31,66 ± 3,28
Ab

 29,00 ± 2,74
Bb

 

MED 42,0 ± 3,75
Aa

 31,66 ± 3,20
ABb

 28,66 ± 3,02
Ab

 30,66 ± 3,79
ABb

 

T 

(°C) 

PROP 38,33 ± 0,13
Ac

 38,94 ± 0,23
Ab

 - 39,33 ± 0,18
Aa

 

ATI 38,33 ± 0,13
Ab

 38,61 ± 0,26
ABb

 - 39,00 ± 0,15
Aba

 

MED 38,33 ± 0,13
Aa

 38,25 ± 0,22
ABa

 - 38,58 ± 0,25
Aba

 

PAS 

(mmHg) 

PROP 162,91 ± 9,05
Aa

 144,08 ± 6,34
Ba

 136,16 ± 8,71
Ba

 122,08 ± 6,07
Bb

 

ATI 162,91 ± 9,05
Aab

 168,33 ± 4,62
Aab

 165,25 ± 7,35
Aa

 153,00 ± 6,37
Ab

 

MED 162,91 ± 9,05
Aa

 130,25 ± 6,44
Cb

 111,33 ± 4,75
Bc

 106,41 ± 4,66
Cc

 

PAD 

(mmHg) 

PROP 94,83 ± 5,15
Aab

 95,25 ± 5,25
Ba

 91,41 ± 6,83
ABa

 78,25 ± 5,57
Bb

 

ATI 94,83 ± 5,15
Aa

 108,166 ± 6,88
Aa

 106,33 ± 5,27
Aa

 103,25 ± 5,46
Aa

 

MED 94,83 ± 5,15
Aa

 81,50 ± 5,19
Cab

 73,58 ± 4,20
Bb

 68,33 ± 4,57
BCb

 

PAM 

(mmHg) 

PROP 119,5 ± 6,66
Aa

 113,91 ± 5,55
Ba

 106,91 ± 7,71
ABa

 94,50 ± 5,71
Bb

 

ATI 119,5 ± 6,66
Aa

 126,25 ± 4,95
Aa

 123,08 ± 4,85
Aa

 119,08 ± 5,77
Aa

 

MED 119,5 ± 6,66
Aa

 100,66 ± 5,07
Cb

 85,5 ± 4,16
Bc

 82,00 ± 4,28
Bc

 

a-c Letras minúsculas diferentes significa diferença estatística entre  momento dentro do mesmo tratamento (P<0.05). 
A,B,C Letras maiúsculas diferentes significa diferença estatística entre  tratamentos para cada momento (P<0.05). 

FC = frequência cardíaca, FR = frequência respiratória, T = temperatura, PAS = pressão arterial sistólica, PAD = pressão 

arterial diastólica, PAM = pressão arterial média. 
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3.4.2 Gasometria 

 

Na análise dos gases sanguíneos, o tratameno medetomidina diferiu significativamente 

dos demais tratamentos com a menor média na PO2, contudo os valores de PO2 não diferiram 

significativamente dos valores basais. Apresentou ainda valor significativamente menor de 

SO2 quando comparado ao tratamento controle, onde houve aumento significativo da SO2 

entre 15 e 30 minutos, contudo esse aumento não foi significativo com relação aos valores 

basais. Com relação aos eletrólitos, apenas o tratamento atipemazole diferiu 

significativamente dos demais apresentando menor valor de K
+
, com aumento significativo 

em 15 minutos e redução significativa em 30 minutos com relação aos valores basais . Para 

valores de Hct e Hb apenas o tratamento medetomidina diferiu significativamente dos demais 

apresentando os menores valores, onde ambos diminuiram significativamente em 15 e 30 

minutos com relação aos valores basais (Tabela 2). 

 

3.4.3 Recuperação da anestesia 

 

Os animais se recuperaram livres de agitação, sem tentativas repetidas de levantar, 

com despertar calmo. Com relação ao tempo de recuperação da anestesia, observamos que os 

animais se recuperaram significativamente mais rápido com o tratamento controle, levando 

27,58 ± 3,00 minutos para levantar, quando comparado ao tratamento atipemazole, com 40,58 

± 5,20 minutos para levantar. Quando comparado ao tratamento medetomidina essa diferença 

não foi  significativa, com 36,66 ± 4,34 minutos para levantar. 

 

3.4.4 Cortisol 

 

Obtivemos uma média de 14,20 ± 2,16 ng/mL de cortisol para os valores basais. No 

momento 30 minutos após indução da anestesia, quando nos animais foi administrado o 

tratamento controle, os valores médios de cortisol foram de 398,2 ± 69,58 ng/mL; para o 

tratamento medetomidina foram de 445,80 ± 75,17 ng/mL; e para o tratamento atipemazole 

foram de 419,0 ± 67,74 ng/mL. Houve aumento significativo na concentração de cortisol 

plasmático quando os tratamentos foram comparados aos valores basais.  
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Tabela 2: Valores da hemogasometria e eletrólitos (média e erro padrão)  nos diferentes 

momentos da avaliação (Basal, 3, e 30 minutos) em catetos (Tayassu tajacu) submetidos à 

eletroejaculação, de acordo com os tratamentos propofol isolado (PROP), 

atipemazole/propofol (ATI), medetomidina/propofol (MED). Mossoró, RN, UFERSA, 2012. 

 

  
BASAL  

Média ± EP 

3 MINUTOS  

Média ± EP 

30 MINUTOS  

Média ± EP 

pH 
PROP 7,07 ± 0,02Aa 7,05 ± 0,03Aa 7,05 ± 0,03Aa 

ATI 7,07 ± 0,02Aa 7,08 ± 0,04Aa 7,06 ± 0,03Aa 

MED 7,07 ± 0,02Aa 7,07 ± 0,03Aa 7,09 ± 0,02Aa 

PCO2 

(mmHg) 

PROP 60,91 ± 8,02Aa 45,82 ± 1,61Aa 47,59 ± 2,03Aa 

ATI 60,91 ± 8,02Aa 45,08 ± 2,39Aa 53,09 ± 2,91Aa 

MED 60,91 ± 8,02Aa 47,80 ± 1,51Aa 51,10 ± 2,98Aa 

PO2 

(mmHg) 

PROP 54,91 ± 6,38Aa 67,50 ± 4,23Aa 69,75 ± 5,05Aa 

ATI 54,91 ± 6,38Aa 64,08 ± 5,46ABa 61,91 ± 2,54ABa 

MED 54,91 ± 6,38Aa 50,16 ± 4,94Ca 57,00 ± 1,93Ba 

BE 

(mmol/L) 

PROP -12,91 ± 1,66Ab -17,00 ± 1,74Aa -16,33 ± 1,69Aab 

ATI -12,91 ± 1,66Aa -15,58 ± 2,18Aa -14,66 ± 1,53Aa 

MED -12,91 ± 1,66Aa -15,33 ± 1,97Aa -13,83 ± 1,22Aa 

HCO3 

(mmol/L) 

PROP 16,94 ± 1,62Aa 13,05 ± 1,18Ab 13,44 ± 1,16Aab 

ATI 16,94 ± 1,62Aa 13,98 ± 1,60Aa 15,07 ± 1,01Aa 

MED 16,94 ± 1,62Aa 14,48 ± 1,48Aa 15,50 ± 0,98Aa 

TCO2 

(mmol/L) 

PROP 18,66 ± 1,81Aa 14,16 ± 1,22Ab 14,75 ± 1,16Ab 

ATI 18,66 ± 1,81Aa 15,33 ± 1,63Aa 16,50 ± 1,06Aa 

MED 18,66 ± 1,81Aa 15,75 ± 1,50Aa 17,00 ± 1,02Aa 

SO2 

(%) 

PROP 62,50 ± 6,10Aa 75,66 ± 3,76Aa 77,08 ± 2,70Aa 

ATI 62,50 ± 6,10Aa 74,66 ± 3,43Aa 66,66 ± 6,61ABa 

MED 62,50 ± 6,10Aab 60,75 ± 4,68Bb 71,66 ± 2,72Ba 

Na+ 

(mmol/L) 

PROP 152,91 ± 0,89Aa 151,25 ± 0,70Aa 149,66 ± 0,85Bb 

ATI 152,91 ± 0,89Aa 151,58 ± 1,05Aa 152,25 ± 0,64Aa 

MED 152,91 ± 0,89Aa 151,16 ± 0,64Aa 150,50 ± 1,39ABa 

K+ 

(mmol/L) 

PROP 5,54 ± 0,23Aa 4,26 ± 0,11Ab 5,21 ± 0,40Aa 

ATI 5,54 ± 0,23Aa 3,98 ± 0,08Ac 4,60 ± 0,10Ab 

MED 5,54 ± 0,23Aa 4,40 ± 0,13Ac 4,89 ± 0,12Ab 

iCa+ 

(mmol/L) 

PROP 0,91 ± 0,13Aa 0,69 ± 0,04Aa 0,72 ± 0,08Aa 

ATI 0,91 ± 0,13Aa 0,79 ± 0,08Aa 1,04 ± 0,31Aa 

MED 0,91 ± 0,13Aa 0,79 ± 0,08Aa 0,68 ± 0,09Aa 

Glu 

(mg/dL) 

PROP 83,83 ± 5,36Ab 107,66 ± 4,87Aa 81,33 ± 5,7Bb 

ATI 83,83 ± 5,36Ab 107,25 ± 6,68Aa 75,00 ± 3,27Bb 

MED 83,83 ± 5,36Ab 101,91 ± 7,01Aab 109,33 ± 7,40Aa 

Hct 

(%) 

PROP 47,50 ± 2,63Aa 41,83 ± 2,53Aa 35,83 ± 2,03Ab 

ATI 47,50 ± 2,63Aa 42,16 ± 2,35Aab 36,00 ± 2,32Ab 

MED 47,50 ± 2,63Aa 40,58 ± 1,70Ab 27,50 ± 1,76Bc 

Hb 

(g/dL) 

PROP 16,15 ± 0,89Aa 21,35 ± 6,73Aab 12,20 ± 0,68Ab 

ATI 16,15 ± 0,89Aa 14,34 ± 0,79Aa 13,64 ± 2,09Aba 

MED 16,15 ± 0,89Aa 13,78 ± 0,57Ab 9,35 ± 0,59Bc 
 

A,B,C
 Letras maiúsculas diferentes significa diferença estatística entre  tratamentos para cada momento (P<0.05). 

a-c
 Letras minúsculas diferentes significa diferença estatística entre  momento dentro do mesmo tratamento (P<0.05).  
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3.4.5 Eficiência na coleta de sêmen 

 

Não observamos diferença significativa entre os tratamentos quanto à capacidade em 

promover ejaculação (Tabela 3).  

 

Tabela 3: Número e porcentagem de catetos (Tayassu tajacu) que ejacularam de acordo com 

os tratamentos propofol isolado (PROP), atipemazole/propofol (ATI), medetomidina/propofol 

(MED), quando submetidos à eletroejaculação. Mossoró, RN, UFERSA, 2012. 

 

 PROP ATI MED 

 n %   n %  n % 

Ejaculação          

    Sim 10 83,3   12 100  10 83,3 

    Não 2 16,7   0 0  2 16,7 

 

3.5 DISCUSSÃO 

 

3.5.1 Avaliação das funções vitais: 

 

A bradicardia observada após administração do tratamento medetomidina foi 

semelhante à encontrada por Souza et al. (2008) quando utilizaram xilazina em catetos, e por 

Lee et al. (2010) após administração de medetomidina em suínos, acentuada em 30 minutos 

após administração nesta espécie. A administração de fármacos alfa-2 agonistas produz 

efeitos cardiovasculares como bradicardia, associada à bradiarritimias, com significativa 

redução no débito cardíaco (YAMASHITA et al., 2006). 

Com relação às alterações cardíacas observadas com o tratamento atipemazole, 

semelhante taquicardia foi observada em humanos, após 20 minutos da administração de 

atipemazole IV, cuja frequência retornou aos valores basais depois de 5-10 minutos 

(KARHUVAARA et al., 1990). A taquicardia observada por Lu et al. (2011) em suínos, com 

atipemazole sozinho ou associado a outros antagonistas, foi desde o minuto 1 até 45 minutos 

após administração. Observamos taquicardia após 15 minutos da administração desse fármaco 

por via endovenosa, com esta frequência retornando aos valores basais após 30 minutos. Pois 

essa diferença no tempo de ação pode ser devido à via de administração e doses 

administradas. Trocas abruptas na função cardiovascular podem ocorrer após administração 
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endovenosa, administração intramuscular é recomendada por minimizar as trocas de pressão 

sanguínea e frequência cardíaca ocasionadas por esse fármaco (GREENE, 1999). 

Depressão respiratória após administração de fármacos alfa-2 agonistas ocorre 

secundária à depressão do sistema nervoso central, produzida por estimulação de alfa-2 

adrenoceptores, com grau de depressão menor quando administrado sozinho do que associado 

com outros sedativos (LAMMINTAUSTA, 1991).  

Em se tratando de temperatura retal, apesar de aumento significativo da temperatura 

após administração do propofol ter sido observado, sabe-se que ele não promove hipertermia 

maligna em suínos quando administrado sozinho (RAFF et al., 1989). Quando administram-se 

fármacos alfa-2 agonistas, espera-se diminuição da temperatura, contudo esse efeito não foi 

observado, corroborando com Sutherland-Smith et al. (2004) quando administraram 

medetomidina em javalis (Chacoan peccary). Os valores médios de temperatura em javalis 

(39,4 ± 0,98°C) observados pelos mesmos autores, não diferem significativamente dos valores 

encontrados após administração do propofol, pois é sabido que os catetos tem aumento da 

temperatura retal (38,0 - 41,5°C) à medida que a temperatura ambiental aumenta (26 – 38°C) 

(BATISTA et al., 2008). 

Fase hipertensiva após administração de medetomidina não foi observada, apesar de 

que sua administração endovenosa pode diminuir significativamente a pressão arterial média 

de maneira dose-dependente a partir de valores basais (SHIMIZU et al., 2012). Contudo, 

quando administrada em minipigs por via intravenosa, a fase hipertensiva pode ser observada 

em até 7 minutos, seguida por um período prolongado de hipotensão relativa e bradicardia 

(AUTHIER et al., 2011). Quando Lee et al. (2010) administraram por via intramuscular em 

suínos, o início da fase hipertensiva foi observada entre 5 e 15 minutos, sendo duradoura, 

diminuindo gradualmente após 45 e 70 minutos da administração. Após administração do 

propofol, observou-se hipotensão significativa em 30 minutos. Sabe-se que os efeitos 

cardiovasculares do propofol são manifestados por hipotensão devido à redução da resistência 

vascular sistêmica (BIEBUYCK, 1989. O atipemazole não promoveu mudanças na pressão 

arterial, dados semelhantes foram observados por Karhuvaara et al. (1990) em humanos. 
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3.5.2 Gasometria 

 

Os valores basais de pH de catetos foram menores do que os valores citados na 

literatura para suínos (HANNON et al., 1990; GIANOTTI et al., 2010) e caititus (Catagonus 

wagneri) (SUTHERLAND-SMITH et al., 2004), no entanto, foram semelhantes aos valores 

encontrados por Souza et al. (2008) na mesma espécie. Observamos que os valores basais de 

hemogasometria mostram um distúrbio misto de acidose metabólica e respiratória.  A captura 

e a contenção causaram certa dificudade respiratória nos mesmos, fato que pode ter 

contribuído para a acidose respiratória. É provável ainda, que o aumento do fluxo sanguíneo 

muscular durante a tentativa de fuga na captura, diminua na contenção física, à medida que o 

músculo se contrai, diminuindo a perfusão tecidual, dificultando a oxigenação e a dissipação 

do calor (SPRAKER, 1993), podendo gerar lesão muscular induzida pelo estresse, com 

elevação das enzimas creatina kinase e lactato desidrogenase (BATISTA et al., 2009), 

colaborando com a acidose metabólica. Mesmo com cuidado na hora da contenção, o estresse 

é uma situação inevitável no caso de animais silvestres, e nos catetos em particular, pode 

resultar no óbito do animal pelo desencadeamento da síndrome do estresse, cuja 

manifestações clínicas caracterizam-se por hipertermia maligna ou miopatia de captura 

(JONES et al., 2000; BATISTA et al., 2008).  

Apesar dos valores de PCO2 encontrados serem significativamente maiores do que os 

encontrados para a espécie por Souza et al. (2008), ou ainda para para suínos (GIANOTTI et 

al., 2010), foram condizentes com os valores venosos de caititus (Catagonus wagneri) 

(SUTHERLAND-SMITH et al., 2004), e de  suínos (HANNON et al., 1990), levando-se em 

consideração diferença entre valores de sangue venoso e arterial. 

Além de promoverem diminuição da frequência respiratória e do volume minuto, os 

fármacos alfa-2 agonista são responsáveis pela diminuição nos níveis arteriais da PO2 

(TRANQUILLI et al., 2007). A redução nos valores de PO2 após administração de 

medetomidina em catetos corroboram com os resultados de Lee et al. (2010) em suínos, e de 

Bastos et al. (2005) em cabras premedicadas com xilazina.  

Redução nos valores de hematócrito e hemoglobina também foram observados por 

Souza et al. (2008) em catetos anestesiados. São claras as evidências desses efeitos após 30 

minutos da indução anestésica com propofol (SEAR et al., 1985). 

No geral, pode-se perceber que depois dos animais terem sido anestesiados houve 

melhora na condição hemogasométrica, evidenciada pela redução da PCO2, aumento da PO2 e 
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da SO2. Montané et al. (2003) evidencia o efeito benéfico na prevenção ou redução do 

estresse pela tranquilização de animais selvagens susceptíveis à miopatia de captura.  

 

3.5.3 Tempo de recuperação da anestesia 

 

Tempo mais rápido de recuperação após administração do propofol em catetos 

também foi observado por Souza et al. (2009). O propofol causa uma rápida perda de 

consciência após a administração intravenosa (DUKE, 1995), pode ser usado também para 

infusão contínua, por seu curto período de tempo de ação e por não exibir efeito cumulativo 

(IHMSEN et al., 2005). Tanto na indução quanto na recuperação é importante o animal não se 

ferir ou não ferir pessoas envolvidas (DEEM, 2004).  

 

3.5.4 Cortisol 

 

O aumento nos níveis de cortisol em relação aos valores basais não foi indicativo de 

dor durante a realização do procedimento, mas uma resposta ao estresse promovido pela  

captura do animal, contenção física, exame clínico, coleta de sangue e indução da anestesia.  

A contenção nesses animais demonstrou-se de difícil realização, pois embora os catetos 

apresentem boa adaptação ao cativeiro, eles frequentemente mantêm a agressividade que lhes 

é característica (BATISTA et al., 2008). Dados semelhantes foram observados por Hellegren  

em catetos, onde o aumentos nos níveis séricos de glucocorticóides foi observado por 30-45 

minutos após imobilização (HELLGREN et al., 1985).  

O termo estresse é uma expressão genérica que se refere a ajustes fisiológicos, tais 

como alterações no ritmo cardíaco e respiratório, temperatura corporal e pressão sangüínea, 

que ocorre durante a exposição do animal a condições adversas (BATISTA DE DEUS, 1999). 

Respostas autonômicas de "luta ou fuga" são fatores que desencadeiam a produção de 

hormônios do estresse, como cortisol.  Durante períodos de estresse, o aumento dos 

hormônios corticosteróides podem ser medidos no sangue, tecidos, urina e fezes dos animais, 

com aumentos de até 30 minutos no sangue, e de até 24 horas nas fezes (BURKE et.al., 2005).  
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3.5.5 Eficiência na coleta de sêmen 

 

Apesar de todos os animais do grupo atipemazole terem ejaculado,  alta eficiência na 

coleta de sêmen foi observada em todos os tratamentos, o que corrobora com Souza et al. 

(2009) utilizando propofol como protocolo anestésico. Esses autores sugerem que o propofol  

influencia a ereção e a ejaculação em catetos por meio de ação no controle neural da função 

erétil, e ação direto-local no corpo cavernoso. Este, apresenta ainda possível potencial para 

uso clínico como tratamento para disfunção erétil  em homens (SWENI et al., 2011). 

 

3.6 CONCLUSÕES 

 

Concluímos que o propofol isolado promoveu uma anestesia mais segura para catetos 

submetidos à eletroejaculação, e é ainda uma técnica mais fácil e menos honerosa. Os 

fármacos alfa-2 não promoveram maior eficiência na coleta de sêmen de catetos. 
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Abstract 

Alpha adrenergics are used in the treatment of erectile and ejaculatory dysfunction, but the 

influence of these on seminal characteristics of wild animals has not been verified. We 

determined their influence on seminal characteristics and erectile and ejaculatory functions of 

peccaries. Twelve peccaries were given either medetomidine 40 µg.Kg
-1

IV, or atipamezole 

200 µg.Kg
-1

IV before propofol 5 mg.Kg
-1

 IV, or 5 mg.Kg
-1

 IV propofol only. We evaluated 

the semen, urine, presence of erection and ejaculation latency time. We analyzed the data by 

one way ANOVA. P <0.05 was considered significant. We obtained a significant difference in 

sperm concentration between atipamezole (100,00 ± 25,96 x 10
6
) and medetomidine (220,20 

± 49,74 x 10
6
), both did not differ from propofol (180,00 ± 50,71 x 10

6
). There was no 

statistical difference for erectile or ejaculatory functions. Medetomidine and atipamezole did 

not influence the seminal variables, no the erectile and ejaculatory functions of collared 

peccaries. 

Keywords: alpha-2 agonist, alpha-2 antagonist, propofol, semen, peccary 
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INTRODUCTION 

For successful application of reproductive biotechnologies to certain species, it is 

essential to obtain data on their reproductive physiology (Silva et al., 2004). In this context, 

the collection of semen in wildlife, especially species Tayassu tajacu, an endangered species 

in Caatinga and Atlantic Forest biomes (Icmbio, 2012) the electroejaculation has been used 

(Hellgren Et Al., 1989; Castelo et al. , 2010) to yield important results, especially when 

associated with appropriate anesthetic protocols (Souza et al., 2008). Thus, anesthesia is 

necessary, both to immobilize the animal, and for their welfare (Busso et al., 2005; 

DOMINGUES et al., 2011). 

Propofol is considered a safe anesthetic for both induction and maintenance of 

anesthesia in peccaries (Lima, 2008, Peixoto et al., 2012), and have a possible potential for 

clinical use as a treatment for erectile dysfunction (Sweni et al., 2011). Pre-anesthetic drugs, 

such as medetomidine and atipamezole, has been used in anesthetic protocols in different 

domestic and wild species, due to the excellent sedative effect of medetomidine and 

atipamezole’s ability to antagonize its effects, previously used  in anesthesia of raccoons 

(Robert et al., 2012), camels (Peshin et al., 2011), reindeers (Arnemo; Aanes, 2009) and cats 

(Cardoso et al., 2011). However, its application in relation to the reproductive tract has not yet 

been elucidated or does not exist in wild species. 

Several anesthetic agents may interfere with the mechanisms that control erectile 

function, thus emphasizing the need for selection of the anesthetic. Opioid analgesics, 

anticholinergics, anticonvulsants, antihypertensives such as alpha and beta blockers, or 

tranquilizers such as phenothiazines, butyrophenones, and benzodiazepines may contribute to 

or cause erectile dysfunction (Heidelbaugh, 2010). Besides affecting the erection, many drugs 

can also affect the final sperm concentration, since physiological events related to the phase of 

seminal emission are significantly affected by antagonism of alpha-1 receptors or blockade of 
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calcium channels, reducing the contractility of the vas deferens and seminal vesicle (Kiguti; 

Pupo, 2012). 

Conservationist studies for the species Tayassu tajacu have been conducted in our 

times. Costa et al. (2004) described the spermatogenesis of collared peccaries, and the seminal 

evaluation of this species performed later by Costa and Paula (2005) using tiletamine / 

zolazepam as anesthetic protocol; Souza et al. (2009) compared propofol with acepromazine / 

tiletamine / zolazepam with the same purpose, and most recently, Kahwage et al. (2010) used 

acepromazine / ketamine, and Castelo et al. (2010) used only the anesthetic propofol as the 

protocol for collection of semen.  

However, in a few studies on electroejaculation in collared peccaries, the action of the 

pre-anesthetic or anesthetic drugs used for sedation, restraint or anesthesia was correlated with 

the quality of semen after electroejaculation. Therefore, we aimed to verify and compare the 

effect of medetomidine and atipamezole in collared peccaries seminal variables undergoing 

electroejaculation, and to verify whether these drugs affect erectile and ejaculatory function in 

this species. 

MATERIALS AND METHODS 

Experimental protocols and animal care were approved by the research committee of 

the Universidade Federal Rural do SemiArido (UFERSA), Mossoro, Brazil registered at the 

Chico Mendes Institute for Biodiversity Conservation (ICMBio-IBAMA) (n° 32480-1). 

Animals 

Twelve sexually mature male collared peccaries of age 21 + 1 month and each 

weighing 20.1 + 0.1 kg were used. The animals belonged to the Centre of Multiplication of 

Wild Animals from UFERSA, located at the semi-arid northeast Brazil (Mossoro, RN, Brazil; 

5°10’S, 37°10’W). 
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Animal preparation  

The animals were isolated from females 3 months before the commencement of the 

study and kept under a 12 h natural photoperiod. They were maintained outdoors in groups of 

three animals in paddocks fed with a diet containing corn (79.8%), soybean (15.4%), wheat 

bran (1.45%), calcium (2.6%), vitamins (0.2%) and minerals (0.05%), and complemented 

with tropical fruits such as melon.Water was freely available. 

For the procedure, animals were fasted 12 h before the experiments began and eight 

hours before, were subjected to water fasting. 

On the day of experiment, the animals were captured and restrained by netting. Then 

they had the cephalic vein catheterized (catheter Gauge No. 22), and fluids given at 

5mL/Kg/min with 0.9% NaCl until the end of electroejaculation procedure. Each day only 

three animals were used, four days per week, at a total of 12 animals. All animals underwent 

the three treatments, being used as a control for themselves, and for that, the collections were 

done at 15 days intervals. 

Treatments 

The sequence of administration of treatments was done randomly, but twelve 

repetitions for each treatment were necessarily performed. 

The control treatment was the one in which no drug was administered before the 

induction of anesthesia. The second treatment consisted of medetomidine (Medetor ®, 

Virbac, Burgdorf, Germany) at a dose of 40 µ.kg
-1

 IV; The third treatment was atipamezole 

(Revertor ®, Virbac, Burgdorf, Germany) at a dose of 200 μg.Kg
-1

 IV. 

Anesthesia 

Immediately after each treatment administration, Propofol (Propovan ®, Cristalia, 

Fort, Brazil) at a dose of 5 mg.Kg
-1

 IV was administered slowly in all animals until the classic 

signs of onset anesthesia. Additional doses of Propofol were given in bolus (¼ of the 
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induction dosage) for anesthesia maintenance regardless of the treatment (Souza et al., 2009) 

being used. 

Semen collection 

The semen samples were collected using an electroejaculator (Autojac_, Neovet, 

Campinas, SP, Brazil) connected to a 12 V source. The stimulatory cycle was comprised of 10 

stimuli in each voltage, starting from 5 V, followed by voltage increases in steps of 1 V up to 

12 V. Each electrical stimulus lasted for 3 s with intermittent breaks of 2 s. The stimuli were 

maintained for duration of 10 min from the beginning of the procedure. The electroejaculator 

probe measured 15 cm (length) and 1.3 cm (diameter); and 12 cm were inserted into the 

rectum of the male. The semen was collected in plastic tubes and immediately evaluated. 

Semen evaluation 

The semen volume was measured using micropipettes. The sperm motility (%) and 

vigor (0–5) were immediately assessed using light microscopy under 100x and 400x 

magnification. Morphologic defects were detected in the sperm and classified as primary or 

secondary. The percentage of live spermatozoa was established by analyzing a slide stained 

with Brome-phenol Blue under light microscopy (400x), counting 200 cells per slide. 

Subsequent to the initial assessment, a 10 µL semen aliquot was diluted in 10% buffered 

formalin (2 mL) and the sperm concentration was determined using a Neubauer counting 

chamber. The functional integrity of the sperm membrane was evaluated by a hypoosmotic 

swelling (HOS) test using distilled water (0 mOsm/ L) as the hypoosmotic solution where 

0.01 mL semen aliquot was diluted in 0.09 mL hypoosmotic solution. 

Cystocentesis 
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At the end of electroejaculation, trichotomy and antisepsis of the ventral region were 

performed. The animal was positioned dorsally. After identification of the bladder by means 

of ultrasonography (Aquila Vet, Pie Medical ®, Nutricell, Campinas, Brazil) with a 6 and 

8MHz frequency microconvex transducer, real-time B-mode, a No. 16 gauge catheter was 

introduced into the bladder , aspirating the urine with the aid of a disposable syringe. The 

urine sample was collected immediately and analyzed by evaluating the presence or absence 

of sperm, and the concentration thereof. This concentration was evaluated according to the 

methodology described above for sperm concentration. 

Erection evaluation  

The erection was evaluated concurrently with the onset of electroejaculation. We 

considered erection the exposure of the penis, which is complete or not. 

Evaluation of the time of ejaculation latency 

The ejaculation time was measured from the start of electroejaculation. It was 

measured by the time electroejaculation was initiated, and thereafter how long it took the 

animals to ejaculate. 

Statistical analysis 

Data were expressed as mean ± standard error evaluated by SAS statistical software 

(SAS Institute Inc., Cary, North Carolina, USA) version 9.0 for Windows and SigmaPlot 

(SigmaPlot, Systat Software Inc) version 12.0. All data were primarily assessed for normality 

by the Shapiro-Wilk test and homogeneity of variance by Bartlett. Whenever necessary, we 

used logarithmic transformation to ensure the parametric assumptions. Variables such as 

percentage motility, HOST alive and suffered arccosine transformation. However, for 

presentation in tables, the results were used unprocessed. The semen was analyzed by one 

way ANOVA for repeated measures followed by Tukey. The efficiency of anesthetic 
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protocols were analyzed by Cochran's Q test and McNemar in accordance with the 

architecture of the data. P values <0.05 were considered significant. 

RESULTS  

Analyzing the characteristics of semen according to the three treatments, variables 

such as seminal volume, sperm motility, vigor and functional integrity of the membrane were 

not influenced by treatments (P> 0.05), only sperm concentration showed a significant 

difference (Table 1). The treatment with medetomidine provided semen sperm concentration 

significantly higher than atipamezole treatment (P <0.05), but both showed no significant 

difference when compared to the control (P> 0.05). 

As regards the evaluation of the samples of urine, sperm were present in samples of 

the three treatments compared. 

The sperm concentration in urine samples differed between treatments medetomidine 

(13.00 ± 3.22 x 106 sperm / mL urine) and atipamezole (2.27 ± 1.77 x 106 sperm / mL of 

urine). However, they both showed no significant difference when compared to the control 

(5.25 ± 3.59 x 106 sperm / mL of urine). 

When the treatments were evaluated for their ability to promote erection, there was no 

significant difference in any of the compared treatments (Table 2). 

As to ejaculation time, we have observed no significant difference between 

medetomidine and atipamezole, however when both were compared to control treatment, only 

atipamezole has differed significantly. The time required for ejaculation in atipamezole 

treatment was significantly higher than the other treatments (Table 3). 

 

DISCUSSION 

This is the first study, as far as it’s known, which correlates the drugs administered 

pre-anesthesia with seminal variables of collared peccaries. 
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The sperm concentration values for the control treatment, medetomidine and 

atipamezole were higher than those reported by de Souza et al. (2009) (13.8 ± 5.7 x 106 

sperm / mL) after anesthetizing collared peccaries with acepromazine / tiletamine / 

zolazepam. The lower sperm concentration with respect to what was obtained by us may be 

related to the use of acepromazine by these authors, which is an alpha-1 antagonist, can 

reduce the final sperm concentration, because according to Sanbe et al. (2007) alpha-1A 

adrenergic receptors are responsible for normal contractility of the vas deferens and emission 

of semen. 

When comparing our values of sperm concentration with those obtained by Souza et 

al. (2009) using only propofol for anesthesia of collared peccaries (118.0 ± 158.4 x 106 sperm 

/ mL) we have obtained similar results. An increase in sperm concentration after 

administration of medetomidine was also observed by Zambelli et al. (2007), when evaluating 

semen of domestic cats anesthetized with ketamine. 

The difference in sperm concentration among atipamezole and medetomidine 

treatments can be explained by the interaction of the alpha-2 agonist or antagonist drug to the 

sympathetic nervous system. According Talke et al. (2000), the sympathomimetic effect is 

mainly due to the action of the agonist drug on the alpha-2 postsynaptic receptors and also on 

the alpha-1 receptors, although these drugs have high selectivity for alpha-2 receptors. The 

activation of alpha adrenergic receptors promotes contraction of the cauda epididymis 

(Chaturapanich et al., 2002). The antagonist drug blocks the postsynaptic alpha-2 adrenergic 

receptors decreasing sympathetic (adrenergic) and increasing parasympathetic (cholinergic) 

activity. The ejaculation stimulus generator responds to sympathetic spinal control, on the 

other hand, the parasympathetic control induces the erection phase (Coolen et al., 2004). 

We cannot assert that retrograde ejaculation occurred, whether complete or 

incomplete, because cystocentesis was only performed after electroejaculation, therefore we 
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cannot compare with the sperm concentration in the bladder prior to ejaculation. As far as we 

know, there are no studies on retrograde ejaculation in the species concerned, and our data 

concentration of sperm in the urine after electroejaculation, are the first for the species. 

The average concentration of sperm in the urine for the control treatment is similar to 

values found in pigs (3.16 ± 9.2 x 106 sperm / mL of urine) after electroejaculation 

anesthetized with tiletamine / zolazepam (Martin et al., 1994). Dooley et al. (1990) obtained 

retrograde flow of sperm in the bladder of dogs by electroejaculation after administration of 

xylazine (just like as medetomidine that is an alpha-2 agonist).  

Beaufays et al. (2008) had also found sperm in all dog urine samples after ejaculation, 

despite the fact that the pretreatment with sympathomimetic agents have decreased 

significantly the retrograde flow. In contrast, no significant differences in percentage of 

retrograde flow of sperm was observed after administration of xylazine in pigs (Martin et al., 

2003) or medetomidine in cats (Zambelli et al., 2007). These authors also claim that one can 

visualize small amount of sperm in the urine of cats even without the use of chemical restraint 

or ejaculation stimulus. 

Higher sperm concentration in the urine for the medetomidine treatment in relation to 

atipamezole can be attributed to the fact that alpha-blockers selective agents reduce smooth 

muscle tone in the bladder neck, this may cause retrograde ejaculation (Monoski et al., 2002). 

The relaxation of the smooth muscle of the bladder neck mainly secondary to blockade of 

alpha 1A-adrenoceptor leads to the reflux of seminal fluid from the prostatic urethra into the 

bladder (Kaplan, 2009). The adrenergic blockade results in decreased prostatic tone and 

consequent pressure reduction of the prostatic urethra (Debruyne, 2000). 

The lack of significant difference between treatments for their ability to promote 

erection can be explained by the fact that the specific agonist and antagonist alpha-2 

adrenergic drugs, has little or no role in alpha-1 adrenoceptors. The alpha-2 adrenoceptor 
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expressed in cavernous tissue has little functional activity in the erection (Traish et al., 2000). 

Therefore, alpha-1 receptors, abundant in the erectile tissue, are directly involved in this 

function through relaxation of vascular smooth muscle post-junctional adrenoceptors as 

alpha-1 are blocked (Tejada et al., 1989). 

It appears that the major mechanism of penile erection is through blockade of alpha-1 

adrenergic receptors and to a lesser importance of alpha-2 receptors on smooth muscle, which 

blockade increases the release of nitric oxide (NO) and increases the vascular relaxation. 

Therefore, the combination of alpha-1 and alpha-2 adrenergic antagonists simultaneously 

promote the blocking of alpha 1 and alpha-2 receptors blocking the vasoconstrictor response, 

also increasing the release of NO, thereby increasing vascular muscle relaxation and 

decreasing contraction, resulting in penile erection (Tejad et al., 2000). Thus, there must be a 

complete and integrated involvement of bulbospongiosus muscle, smooth muscle, and sex 

glands in sexual activity and, in particular, in the erection and ejaculation. In fact, a somatic 

reflex arc can control the striated fibers of the bulbospongiosus muscle, while visceral reflex 

viscero-visceral may control the smooth muscle of the vas deferens, integrating the erectile 

and ejaculatory functions (Botti et al., 2009). 

In animals with fibroelastic type penis, such as ruminants, domestic and feral pigs, 

erection is mainly a result of stretching of the penis, which emerges from the foreskin due to 

the length of the sigmoid flexure, with a size increase without increasing the volume, 

differently from what occurs in bulbospongiosus penis animals, such as primates, dogs and 

horses (Swenson, Reece, 1996). However, the relaxation of the retractor muscle of the swine 

penis is also mediated by the neurotransmitters via non-adrenergic non-cholinergic and nitric 

oxide and vasoactive intestinal peptide, the main mediators of pro-erectile bulbospongiosus 

penis (La et al., 2001). The feral pigs fibroelastic penis, such as wild boar (Sus scrofa) has 

erectile structures such as the corpora cavernosa and corpus spongiosum, with both structures 
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covered by dense connective tissue capsule of the tunica albuginea which project 

intracavernous pillars or septa, mainly in corpus cavernosum (Babinski et al., 2005). 

No influence on ejaculation latency time was observed by us or by Tallentire et al. 

(1996) when they administered yohimbine (alpha-2 antagonist) in rats. However, Yonezawa 

et al. (2005) obtained a reduction in ejaculation latency time after administration of 

yohimbine in dogs subjected to manual stimulation. Studies have shown that the central action 

of alpha-2 antagonist drugs can facilitate both excitement and copulatory events associated 

with the sexual behavior of males, suggesting that alpha-2 adrenoceptors are abundant in the 

nucleus of the brain and hypothalamus involved in regulating sexual behavior (Clark et al., 

1984). Considering that the animals in our study were anesthetized, the central effects may 

have been abolished by anesthesia, which consequently also abolished the behavioral 

responses that are observed in human studies and unanesthetized animals. 

CONCLUSION 

Medetomidine and atipamezole do not influence the seminal variables of collared 

peccaries semen anesthetized with propofol. They also do not influence erectile and 

ejaculatory functions of collared peccaries undergoing electroejaculation. Therefore propofol 

alone is indicated as safe and effective method for collecting semen on collared peccaries.  

 

Table 1: Mean values ± SE of seminal variables of collared peccaries (Tayassu tajacu) 

according to the control treatments, medetomidine and atipamezole. 

 Control  Medetomidine  Atipamezole 

Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE 

Volume (µL)  

2520,0 ± 603,1a 1640 ± 329,3a 

1454,90 ± 

784,3a 
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Motility (%) 90,5 ± 3,11a 84,50 ± 6,34a 84,58 ± 4,19a 

Vigor 3,66 ± 0,52a 3,50 ± 0,54a 4,08 ± 0,33a 

Alive (%) 65,10 ± 7,05a 72,80 ± 3,10a 71,27 ± 4,39a 

Concentration(x10
6
) 180,00 ± 0,71ab 220,20 ± 49,74a 100,00 ± 25,96b 

Functional integrity 

of the membrane 

(%) 

82,33 ± 7,93a 80,50 ± 4,19a 88,54 ± 2,36a 

 

Table 2: Mean values ± SE for the percentage of collared peccaries (Tayassu tajacu) who had 

an erection according to control treatment, medetomidine  and atipamezole. 

 Control  Atipamezole  Medetomidine  

 n %   n %  n % 

Erection          

    Yes 9 75   8 66,7  7 58,3 

    No 3 25   4 33,3  5 41,7 

 

 

 

Table 3: Mean values ± SE for the ejaculation latency time (minutes) of collared peccary 

(Tayassu tajacu) underwent EEJ as the control treatments, and medetomidine atipamezole. 

 Mean ± EP Minimum Maximun 

Control  2,66 ± 1,41 BC 1,0 5,0 

Atipamezole  4,27 ± 2,45 A 1,0 9,0 

Medetomidine  3,9 ± 2,42 AB 1,0 8,0 
 

A-C
 Letras diferentes significa diferença estatística (P<0,05) 

Lowercase letters mean statistically different line 
 



 90 
 

ACKNOWLEDGMENT 

The authors thank CAPES for grants and CNPQ for financial support by grant number 

472941/2001-9, CEMAS/UFERSA for providing the animals used in the experiment, and the 

Laboratory of Animal Germplasm Conservation. 

REFERENCES 

Arnemo, JM., Aanes, R. 2009. Reversible immobilization of free-ranging svalbard reindeer 

(rangifer tarandus platyrhynchus) with medetomidine-ketamine and atipamezole. Journal of 

Wildlife Diseases 45, 3,877–880, july.  

Babinski, MA., Brito-Gitiranac, L. de, Chagas, MA., Abid´U-Figueiredo, M., Costa, WS., 

Sampaio, FJB. 2005. Immunohistochemical analysis of smooth muscle cells and volumetric 

density of the elastic system fibers of wild boar (Sus scrofa) penis. Animal Reproduction 

Science 86, 317–328.  

Beaufays, F., Onclin, K., Verstegen, J. 2008. Retrograde ejaculation occurs in the dog, but can 

be prevented by pre-treatment with phenylpropanolamine: A urodynamic study. 

Theriogenology 70, 1057–1064.  

Botti, M., Ragionieri, L., Gazza, F., Acone, F., Minelli, LB., Panu, R. 2009. Striated Perineal 

Muscles: Location of Autonomic, Sensory, and Somatic Neurons Projecting to the Male Pig 

Bulbospongiosus Muscle. The Anatomical Record 292, 1756–1763.  

Busso, JM., Ponzio, MF., Chiaraviglio, M., Fiol De Cuneo, M., Ruiz, RD. 2005. 

Electroejaculation in the Chinchilla (Chinchilla lanigera): effects of anesthesia on seminal 

characteristics. Research in Veterinary Science 78, 93–97.  

Cardoso, CS., Jorge, EB., Santos, AB., Smerdel, JPS., Silva, LRAG., Andrade. SF. 2011. 

Comparative study of the effects of medetomidine and xylazine in cats and reversal with 

atipamezole. Colloquium Agrariae 7, 1, 52-60.  



 91 
 
Castelo, TS., Bezerra, FSB., Souza, ALP., Moreira, MAP., Paula, VV., Oliveira, MF., Silva, 

A. R. 2010. Influence of the thawing rate on the cryopreservation of semen from collared 

peccaries (Tayassu tajacu) using Tris-based extenders. Theriogenology 74,1060-1065.  

Chaturapanich, G. Maythaarttaphong, S., Verawatnapakul, V., Pholpramool, C. 2002. 

Mediation of contraction in rat cauda epididymidis by alpha-adrenoceptors. Reproduction 

124, 887–892.  

Clark, JT., Smith, ER., Davidson, JM. 1984. Enhancement of sexual motivation in male rats 

by yohimbine. Science, 225, 847-849. 

Coolen, LM., Allard, J., Truitt, WA., Mckenna, KE. 2004. Central regulation of ejaculation. 

Physiology and Behavior 83, 203–215.  

Costa, DS., Henry, M., Paula, TAR. 2004. Espermatogênese de Catetos (Tayassu tajacu). 

Arquivo Brasileiro Medicina Veterinária e Zootecnia 56, 46-51.  

Costa, DS., Paula, TAR. 2005. Coleta e avaliação de sêmen de catetos (Tayassu tajacu). Biota 

Neotropica 5, 2, 1-6. DOI: <http://www.biotaneotropica.org.br 

Debruyne, F.M. 2000. Alpha blockers: are all created equal? Urology 56, 20-2.  

Domingues, SFS. 2011. Semen coagulum liquefaction; sperm activation and cryopreservation 

of capuchin monkey (Cebus apella) semen in coconut water solution (CWS) and TES-TRIS. 

Animal Reproduction Science 123, 75-80.  

Dooley, MP., Pineda, MH., Hopper, JG., Hsu, WH. 1990. Retrograde flow of spermatozoa 

into the urinary bladder of dogs during ejaculation or after sedation with xylazine. American 

Journal of Veterinarian Research 51, 1574–9.  

Heidelbaugh, JJ. 2010. Management of Erectile Dysfunction. American Family Physician 81, 

3. 

Hellgren, EC., Lochmiller, RL. Amoss, MSJR., Seager, SW., Magyar, SJ., Coscarelli, KP., 

Grant, WE. 1989. Seasonal variation in serum testosterone testicular measurements and 



 92 
 
semen characteristics in the collared peccary (Tayassu tajacu). Journal of Reproduction and 

Fertility  85, 677-686.  

Instituto Chico Mendes De Conservação Da Biodiversidade (ICMBIO). 2012. Mamíferos 

Ameaçados de Extinção no Brasil. DOI: <www.icmbio.org.br>  

Kahwage, PR., Garcia, AR., Bartha, MMP., Guimarães, DAA., Luz-Ramos, R., Dias, HLT., 

Albuquerque, NI., Ohashi, OM. 2008a. Desenvolvimento de protocolo de sedação e analgesia 

em caititus (Tayassu tajacu) para coleta de sêmen por eletroejaculação. In: Congresso 

Nacional de Medicina Veterinária, 35, Gramado. Anais... Gramado: Sociedade de Veterinária 

do Rio Grande do Sul. CD-ROM. 

Kahwage, PR., Garcia, AR., Guimarães, DAA., Ohashi, OM., Luz-Ramos, RS., Dias, HLT., 

Albuquerque, NI., Bartha, MMP. 2010b. Biometria testicular, eletroejaculação e 

características seminais de caititus, Tayassu tajacu Linnaeus, 1758 (Mammalia, Artiodactyla, 

Tayassuidae) mantidos em cativeiro na Amazônia Oriental. Acta Amazonica 40,771 – 778. 

Kaplan, SA. 2009. Side Effects of  Alpha Blocker Use: Retrograde Ejaculation. Reviews in 

urology 11:1, 14-18.  

Kiguti, LRA., Pupo, AS. 2012. Investigation of the Effects of a1-Adrenoceptor Antagonism 

and L-Type Calcium Channel Blockade on Ejaculation and Vas Deferens and Seminal 

Vesicle Contractility In Vitro. Journal of Sexual Medicine 9,159–168. 

La, J., Kim, T., Sung, T., Kang, T., Lee, J., Yang, I.  2001. Involvement of Nitric Oxide and 

Vasoactive Intestinal Peptide in the Nonadrenergic-Noncholinergic Relaxation of the Porcine 

Retractor Penis Muscle. The Japanese Journal of Pharmacology 86, 236–243.  

Lima, ALB. 2008. Avaliação do propofol na anestesia de catetos. Pubvet, Londrina 2:29, Ed. 

40, DOI: http://www.pubvet.com.br/artigos_det.asp?artigo=5.  



 93 
 
Martin, PA., Dooley, MP., Hembrough, FB., Pineda, MH. 1994a. Retrograde Flow of 

Spermatozoa into the Urinary Bladder of Boars During Collection of Semen by 

Electroejaculation. Theriogenology 41, 869-877.  

Martin, PA., Pineda, MH., Dooley, MP. 2003b. Xylazine does not Induce Retrograde Flow of 

Spermatozoa into the Urinary Bladder of Sexually Rested Boars. Journal of Veterinary  

Medicine Series A: Physiology, Pathology and. Clinical Medicine 50,.160–163. 

Monoski, M., Nudell, DM., Lipshultz, LI. 2002. Effects of medical therapy, alcohol, and 

smoking on male fertility. Contemporary Urology 57-63, June. 

Peixoto, GCX., Oliveira, IRS., Alves, ND., Oliveira, MF., Silva, AR. 2012. Abdominal 

Exploration in Captive Collared Peccaries (Tayassu tajacu) by Ultrasonography. Journal of 

Veterinary Medicine. DOI: 10.1111/j.1439-0264.2011.01129.x 

Peshin, PK., Beniwal, J., Sharma, DK., Kumar, A., Sharma, CK., Singh, S. 2011. Clinical 

evaluation of medetomidine hydrochloride as a sedative and its reversal with atipamizole in 

camels. Journal of Camelid Science 4, 83–84.  

Robert, K., Garant, D., Pelletier, F. 2012. Chemical immobilization of raccoons (procyon 

lotor) with ketamine-medetomidine mixture and reversal with atipamezole. Journal of 

Wildlife Diseases 48:1, 122–130.  

Sanbe, A., Tanaka, Y., Fujiwara, Y., Tsumura, H., Yamauchi, J., Cotecchia, S., Koike, K., 

Tsujimoto, G., Tanoue, A. 2007. A1-Adrenoceptors are required for normal male sexual 

function. British Journal of Pharmacology 152, 332–340.  

Silva, AR., Morato, RG., Silva, LDM. 2004. The potential of gamete recovery from non-

domestic canids and felids. Animal Reproduction Science 81, 159-175.  

Souza, ALP., Paula, VV., Cavalca NTE, PH., Oliveira, MF. 2008a. Efeito da pré-medicação 

com acepromazina ou xilazina na indução da anestesia dissociativa com cetamina e diazepam 

em catetos (Tayassu tajacu). Ciência Animal Brasileira 9:4, 1114-1120.  



 94 
 
Souza, ALP., Castelo, TS., Queiroz, JPAF., Barros, IO., Paula, VV., Oliveira, MF., Silva, AR. 

2009b. Evaluation of anesthetic protocol for the collection of semen from captive collared 

peccaries (Tayassu tajacu) by eletroejaculation. Animal Reproduction Science 116, 370–375. 

Swenson, MJ., Reeece, WO. 1996. (Ed.11) Dukes/ Fisiologia dos Animais Domésticos. 

Guanabara Koogan. Rio de Janeiro. 856pp.  

Sweni, S., Meenakshisundaram, R., Senthilkumaran, S., hirumalaikolundusubramanian, P. 

2011. Propofol’s derivative: A potential drug for erectile dysfunction? Medical Hypotheses 

77, 668–670.  

Talke, P., Chen, R., Thomas, B. 2000. The hemodynamic and adrenergic effects of 

perioperative dexmedetomidine infusion after vascular surgery. Anesthesia and Analgesia 90, 

834-839.  

Tallentire, D., Mcrae, G., Spedding, M., Clark, R., Vickery, B. 1996. Modulation of sexual 

behaviour in the rat by a potent and selective ac2-adrenoceptor antagonist, delequamine (RS-

15385-197). British Journal of Pharmacology 118, 63-72.  

 Tejada, SI., Kim, N., Lagan, I., Krane, RJ., Goldstein, I. 1989. Regulation of adrenergic 

activity in penile corpus cavernosum. Journal of Urolgy 142:4, 1117-21. 

Tejada, S., Kim, NN., Goldstein, I., Traish, AM. 2000. Regulation of pre-synaptic alpha 

adrenergic activity in the corpus cavernosum. International Journal of Impotence Research 12, 

Suppl 1, 20-25.  

Traish, A., Kim, NN., Moreland, RB., Goldstein, I. 2000. Role of alpha adrenergic receptors 

in erectile function. International Journal of Impotence Research 12, Suppl 1, 48-63.  

Yonezawa, A., Yoshizumi, M., Ebiko, M., Amano, T., Kimura, Y., Sakurada, S. 2005. Long-

lasting effects of Yohimbine on the ejaculatory function in male dogs. Biomedical Research 

26:5, 201-206.  



 95 
 
Zambelli, D., Cunto, M., Prati, F., Merlo, B. 2007. Effects of ketamine or medetomidine 

administration on quality of electroejaculated sperm and on sperm flow in the domestic cat. 

Theriogenology 68:5, 796–803.   

 

 

 

 

 

 


