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O diagnóstico anatomopatológico das doenças dos

animais é de extrema importância para as medidas

de prevenção e controle das doenças. Assim, o

objetivo deste estudo foi descrever os aspectos

clínicos e patológicos das doenças do aparelho

digestivo em cutias (Dasyprocta leporina Linnaeus,

1758).

Introdução

Foram submentidos ao exame anatomopatológico 27

animais que vieram a óbito no Centro de

Multiplicação de Animais Silvestres (CEMAS),

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa),

Mossoró, RN, entre janeiro de 2018 a fevereiro de

2020. Fragmentos dos órgãos do trato digestório

foram coletados para histopatologia.

Figura 2: Úlcera gástrica em cutia (Dasyprocta leporina). (A) região do

corpo do estômago apresentando lesão profunda e inflamação. (B)

fotomicrografia da úlcera gástrica com perda focal do das células

epiteliais da mucosa e infiltração de células inflamatórias

mononucleares. HE, obj. 20x.

Figura 1: Acidose em cutias (Dasyprocta leporina). Estômago

repleto de conteúdo alimentar, principalmente grãos de milho e

fragmentos semelhantes a tubérculos.
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Resultados e Discussão

As doenças trato gastro intestinal (TGI) tiveram a

maior prevalência de diagnósticos em cutias,

correspondendo a 48,14 % (13/27), destes, 06 casos

eram de enterite em animais jovens recém

desmamados (46.15%) e os demais eram animais

adultos, 03 deles acometidos por acidose (23,07%)

(Fig. 1), 02 casos de úlcera gástrica (15.38%) (Fig. 2),

01 caso volvo gástrico (7,69%) (Fig. 3). e 01 caso de

volvo intestinal (7,69%) (Fig. 4).

Figura 3: Volvo gástrica em cutia (Dasyprocta leporina). Estômago

dilatado, girado em seu eixo axial com o baço inserido na curvatura

menor, dobrado, aumentado e congestionado.
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Figura 4: Volvo intestinal em cutia (Dasyprocta leporina). Cólon

torcido com coloração cinza-azulada e distensão gasosa das alças

intestinais.
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Estudos sobre ocorrência de doenças e a descrição de

seus aspectos clínicos e anatomopatológicos, servem de

fomento para o manejo adequado na criação de animais

silvestres, como as afecções do TGI em cutias cativas.


