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O gambá-de-orelha-branca (Didelphis
albiventris) é uma espécie frequente na região
sul do Brasil, são animais importantes para o
bioequilíbrio ambiental. É frequente o
recebimento de gambás órfãos (Figura 1) ou
adultos em Centros de Triagem de Animais
Silvestres (CETAS), principalmente vítimas da
ação antrópica, para avaliação clínica e
manutenção até estarem aptos a soltura. O
objetivo deste trabalho foi mensurar e
caracterizar o trato gastrointestinal de gambás
filhotes. A autorização para este experimento
foi concedida pelo Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) cujo
número de registro do SISBio 75936-1.

Foram selecionados 37 gambás filhotes
clinicamente saudáveis, sendo 19 fêmeas e 18
machos, com peso entre 110 e 180 gramas, os
animais foram submetidos a avaliação
ultrassonográfica abdominal. O aparelho
utilizado foi o Micromaxx® da Sonosite, probe
multifrequencial linear (6-13MHz).

Avaliação subjetiva no modo B foi utilizada
para avaliar (localização, repleção e conteúdo)
e quantitativa (espessura de parede) do
estômago e cólon descendente. Os dados
mostraram se normais ao teste Shapiro-Wilk
(p<0,05), portanto a diferença entre machos e
fêmeas foi avaliada pelo teste Tukey (p<0,05).
O estômago foi localizado na altura do

xifoide, disposto centralmente com discreta
predominância para o lado esquerdo, o órgão

repleto por conteúdo gasoso o que possibilitou
apenas a identificação da parede proximal do
órgão (Figura 2), a parede regular e ausência
de rugas gástricas. Não houve diferença entre
os sexos, sendo que o valor encontrado de
espessura estomacal foi de 1,3 ± 0,15mm.

Na avaliação do cólon ao modo B as
camadas do órgão não foram observadas
apropriadamente em todos os animais. Não foi
possível avaliar todos os segmentos, desta
forma, optou-se pela mensuração apenas do
cólon descendente. Não houve diferença
estatística entre os sexos e a média das
medidas do cólon foi de 1,5 ± 0,17 mm, porção
com moderada quantidade de conteúdo
gasoso.

Conclui-se que as medidas
ultrassonográficas do estomago e cólon
descendente a caracterização e mensuração
destes parâmetros são fundamentais para
melhor compreensão desta espécie.

Figura1,2,3: Gambás filhotes recebidos no NURFS/CETAS da UFPel em 2020.

Figura 4 e 5: Imagem ultrassonográficas do estômago de gambás filhotes. Entre “A” 
mensuração da parede do órgão.

Figura 6 e 7: Imagem ultrassonográficas do trato gastrointestinal (6) de gambás filhotes. 
E mensuração da parede do cólon em 7.
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