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Dentre as técnicas utilizadas na radiografia em medicina

veterinária, temos o exame contrastado para determinação do

trânsito gastrointestinal e é frequentemente utilizado em clínicas

de animais silvestres, pois é minimamente invasivo e com uma

boa relação custo benefício. Nesse exame é possível identificar

aumento ou diminuição da motilidade, alterações no

peristaltismo, corpos estranhos, ruptura de órgãos através do

extravasamento do contraste4 e obter dados de passagem para

formulação de dietas¹. Objetivou-se descrever os aspectos

anátomo-radiográficos e o tempo de esvaziamento do trato

gastrointestinal em Paleosuchus palpebrosus, por meio do

exame radiográfico contrastado¹. Espera-se que essa descrição

permita um melhor entendimento dos processos digestivos

nesses animais, contribuindo para outros estudos e para o

manejo e conservação da espécie

INTRODUÇÃO

Considerando a técnica radiográfica contrastada utilizada no

trabalho, constatou que o tempo de trânsito gastrointestinal em

Paleosuchus palpebrosus foi em média de 432 horas ± 183,82.

Devido a pouca quantidade de animais, houve um desvio padrão

alto necessitando assim, de estudos posteriores.
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no delgado, devido a ausência de características individuais

macroscópicas. O segmento de intestino grosso foi identificado como

uma porção curvilínea denominada cólon-reto, desembocando na

cloaca. A temperatura é um fator determinante no metabolismo de

reptéis², na avaliação diária da temperatura ambiental, se constatou

variação de 25,1ºC a 30,1ºC. A chegada do contraste no esôfago,

estômago (Figura 2) foi com 5 minutos, no intestino delgado variou

entre 5 minutos a 60 minutos, no intestino grosso variou entre 6 horas

a 24 horas. O preenchimento em esôfago e estômago ocorreu em 5

minutos, para intestino delgado impossibilitado devido segmentação

da coluna de contraste, já descrito por Banzato et al.³ em répteis, em

intestino grosso variou entre 168 horas a 576 horas. O esvaziamento

de esôfago variou entre duas a 24 horas, do estômago entre 192

horas a 562 horas, do intestino delgado entre 192 horas e 576 horas e

intestino grosso foi em média 432 horas ± 183,82.

Figura 1: Contenção física de um exemplar fêmea de Palesocuchus palpebrosus. Fonte: Setor de

Diagnóstico por Imagem - HV/FAMEV/UFU

Foram utilizadas quatro animais fêmeas, adultas e hígidas do

Laboratório de Pesquisa em Animais Silvestres (LAPAS-UFU). As

quais foram contidas fisicamente (Figura 1) e posteriormente

realizado a administração de 20mL/kg de sulfato de bário diluído

em água na concentração de 35% por via oral por um sonda

orogástrica. E em seguida foi realizado o estudo radiográfico nas

projeções dorsoventral e laterolateral direita, nos tempos de cinco

minutos, uma, duas, três, seis horas e a cada 24 horas até o

preenchimento do cólon reto, e semanalmente até a eliminação

total do contraste. Para a identificação dos orgãos na radiografia

foi realizado a dissecação de um exemplar de Paleosuchus

Palpebrosus.O experimento foi conduzido sob aprovação do

Comitê de Ética na Utilização de Animais da UFU(CEUA),

protocolo 037/2018, e ao SISBIO, solicitação 62659.

Figura 2:Radiografias na projeção dorso-ventral da cavidade celomática de Paleosucus palpebrosus,

(A) Preenchimento do estômago; (B) Contraste em intestino delgado; (C) Preenchimento do

intestino grosso e esvaziamento de estômago e intestino delgado; (D) Esvaziamento do trato

digestório. Fonte: Setor de Diagnóstico por Imagem - HV/FAMEV/UFU

RESULTADO E DISCUSSÃO

Na dissecação observou-se o esôfago como um conduto retilíneo

tubular e dorsal a traqueia. O fígado foi localizado cranialmente a

cavidade celomática, o qual é dividido em lobo direito, onde está

presente a vesícula biliar e em lobo esquerdo cobrindo uma parte

do estômago. Caudalmente ao fígado situou-se o estômago, com

a maior parte no antímero esquerdo e, o intestino delgado com

início no antímero direito voltando-se para o esquerdo, composto

por alças sobrepostas, impossibilitando a diferenciação de intesti-


