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DESCRIÇÃO MACROSCÓPICA DO ESTÔMAGO PLURICAVITÁRIO 

RESUMO 
 
Os cervídeos são animais pertencentes à ordem Artiodactyla
Ruminantia, e a família Cervidae. A espécie 
grande porte, que pode pesar entre 100 e 200kg, pertencente a fauna do 
sudeste Asiático. Estes animais em vida livre se alimentam de gramíneas, 
arbustos e liquens, sendo assim, são providos de câmaras fermentativas, que 
degradam a celulose e 
Retículo, Omaso e Abomaso, 
graxos voláteis formados, porém, na fase de neonato, estes animais ainda não 
possuem as estruturas anatômicas totalme
cavidades, o que os dá o nome de pré
alimentam do leite materno e fazem o uso de uma estrutura diferenciada, o 
sulco ruminorreticular, que possui dois folhetos chamados de pregas 
ruminorreticulares, que quando 
facilita para que estes folhetos permaneçam fechados, direcionando então,
o leite direto ao óstio ruminorreticular
pelos outros pré-estômagos. 
estruturas anatômicas do
Rusa unicolor, que foi doado para estudo por criatório particular. 
CASO: O relato foi desenvolvido a partir de um neonato doado após v
com menos de um mês de vida, encontrado no piquete compartilhado com 
outros animais da mesma espécie, sem causa aparente, o animal foi dissecado 
a partir das técnicas básicas de dissecação com instrumentos cirúrgicos e 
análise macroscópica inte
estômago pluricavitário sem aderências, foi retirado
no abdômen, e cada cavidade
foram identificadas papilas em estágio inicial de desenvolvimento, pouco 
proeminentes, consistência macia e distribuição uniforme. O retículo foi incisado 
e foram identificadas as cristas reticulares baixas, com papilas re
toda a parte interna do órgão, neste órgão também foi evidenciado apenas a 
presença da crista reticular primária, sendo ausente a crista reticular secundária, 
que diferencia esse órgão de ruminantes domésticos.
foram identificados os folhetos
decrescente do meio do órgão aos óstios, e os folhetos cobertos por papilas 
omasais. No abomaso foram identificadas oito pregas abomasais altas e que 
acompanhavam o sentido longitudinal do ór
volumosas em quantidade
também foi identificado o sulco ruminorreticular, com suas duas pregas 
ruminorreticulares, estas estruturas que se fecham para a passagem do leite até
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DESCRIÇÃO MACROSCÓPICA DO ESTÔMAGO PLURICAVITÁRIO 
DE RUSA UNICOLOR 

 
NOGUEIRA NETO

MANÇANARES, Celina Almeida Furlanetto

Os cervídeos são animais pertencentes à ordem Artiodactyla
e a família Cervidae. A espécie Rusa unicolor é um cervídeo de 

grande porte, que pode pesar entre 100 e 200kg, pertencente a fauna do 
sudeste Asiático. Estes animais em vida livre se alimentam de gramíneas, 
arbustos e liquens, sendo assim, são providos de câmaras fermentativas, que 

dam a celulose e biotransformam a ingesta, ou seja, possuem: Rúmen, 
Retículo, Omaso e Abomaso, para fermentação e posterior uso dos ácidos 
graxos voláteis formados, porém, na fase de neonato, estes animais ainda não 
possuem as estruturas anatômicas totalmente desenvolvidas das quatro 
cavidades, o que os dá o nome de pré-ruminantes. Os pré- ruminantes, se 
alimentam do leite materno e fazem o uso de uma estrutura diferenciada, o 
sulco ruminorreticular, que possui dois folhetos chamados de pregas 

lares, que quando o animal está sendo amamentado a posição 
facilita para que estes folhetos permaneçam fechados, direcionando então,

ruminorreticular e desembocando no abomaso, sem passar 
estômagos. OBJETIVOS: O presente relato busca analisar

do estômago pluricavitário de um indivíduo
, que foi doado para estudo por criatório particular. 

O relato foi desenvolvido a partir de um neonato doado após v
com menos de um mês de vida, encontrado no piquete compartilhado com 
outros animais da mesma espécie, sem causa aparente, o animal foi dissecado 
a partir das técnicas básicas de dissecação com instrumentos cirúrgicos e 
análise macroscópica internas dos órgãos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
estômago pluricavitário sem aderências, foi retirado da cavidade 

cavidade foi aberta em sentido longitudinal. No rúmen 
foram identificadas papilas em estágio inicial de desenvolvimento, pouco 
proeminentes, consistência macia e distribuição uniforme. O retículo foi incisado 
e foram identificadas as cristas reticulares baixas, com papilas re
toda a parte interna do órgão, neste órgão também foi evidenciado apenas a 
presença da crista reticular primária, sendo ausente a crista reticular secundária, 
que diferencia esse órgão de ruminantes domésticos. No omaso após

folhetos omasais, bem desenvolvidos, com tamanho 
decrescente do meio do órgão aos óstios, e os folhetos cobertos por papilas 
omasais. No abomaso foram identificadas oito pregas abomasais altas e que 
acompanhavam o sentido longitudinal do órgão, com papilas abomasais

quantidade e tamanho. Além dessas características dos órgãos 
também foi identificado o sulco ruminorreticular, com suas duas pregas 
ruminorreticulares, estas estruturas que se fecham para a passagem do leite até
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Os cervídeos são animais pertencentes à ordem Artiodactyla, subordem 
é um cervídeo de 

grande porte, que pode pesar entre 100 e 200kg, pertencente a fauna do 
sudeste Asiático. Estes animais em vida livre se alimentam de gramíneas, 
arbustos e liquens, sendo assim, são providos de câmaras fermentativas, que 

ou seja, possuem: Rúmen, 
fermentação e posterior uso dos ácidos 

graxos voláteis formados, porém, na fase de neonato, estes animais ainda não 
nte desenvolvidas das quatro 

ruminantes, se 
alimentam do leite materno e fazem o uso de uma estrutura diferenciada, o 
sulco ruminorreticular, que possui dois folhetos chamados de pregas 

o animal está sendo amamentado a posição 
facilita para que estes folhetos permaneçam fechados, direcionando então, todo 

abomaso, sem passar 
O presente relato busca analisar as 

indivíduo da espécie 
, que foi doado para estudo por criatório particular. RELATO DE 

O relato foi desenvolvido a partir de um neonato doado após vir a óbito, 
com menos de um mês de vida, encontrado no piquete compartilhado com 
outros animais da mesma espécie, sem causa aparente, o animal foi dissecado 
a partir das técnicas básicas de dissecação com instrumentos cirúrgicos e 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O 
 após a incisão 

em sentido longitudinal. No rúmen 
foram identificadas papilas em estágio inicial de desenvolvimento, pouco 
proeminentes, consistência macia e distribuição uniforme. O retículo foi incisado 
e foram identificadas as cristas reticulares baixas, com papilas reticulares em 
toda a parte interna do órgão, neste órgão também foi evidenciado apenas a 
presença da crista reticular primária, sendo ausente a crista reticular secundária, 

após a abertura 
omasais, bem desenvolvidos, com tamanho 

decrescente do meio do órgão aos óstios, e os folhetos cobertos por papilas 
omasais. No abomaso foram identificadas oito pregas abomasais altas e que 

abomasais mais 
dessas características dos órgãos 

também foi identificado o sulco ruminorreticular, com suas duas pregas 
ruminorreticulares, estas estruturas que se fecham para a passagem do leite até 
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o abomaso, e com a mudança da alimentação do animal estas estruturas 
perdem sua função. CONCLUSÃO: 
que este animal ainda se alimentava do leite materno, o observado indica que 
estruturas estão sendo aprimoradas para
da fase adulta do animal. 
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o abomaso, e com a mudança da alimentação do animal estas estruturas 
CONCLUSÃO: Pelas evidências anatômicas, conclui

que este animal ainda se alimentava do leite materno, o observado indica que 
estruturas estão sendo aprimoradas para capacitar a mudança na alimentação 
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o abomaso, e com a mudança da alimentação do animal estas estruturas 
Pelas evidências anatômicas, conclui-se 

que este animal ainda se alimentava do leite materno, o observado indica que 
capacitar a mudança na alimentação 


