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MANEJO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE TAMANDUÁ MIRIM 
(TAMANDUA TETRADACTYLA

RESUMO 

Os tamanduás mirins (Tamandua tetradactyla
Xenarthra caracterizada pela presença de “xenarthrales”, articulações adicionais 
entre as vértebras lombares, associadas a uma postura ereta frequentemente 
utilizada na alimentação (WETZEL, 1982; MEDRI et al, 2010). Como represe
da família Myrmecophagidae, apresentam ausência de dentes e presença de 
focinho alongado e tubular, língua longa e extensível, saliva espessa e aderente e 
garras dianteiras bem desenvolvidas, usadas tanto para defesa  como 
forrageamento (Medri et a
vitaminas e sais minerais que tem como base cupins, formigas, mel e abelhas 
(SILVEIRA, 1968; EMMONS, 1990;  COSTA
obtenção e criação dos itens alimentares em cativeiro 
dietas alternativas para a manutenção 
necessidade metabólica individual (FERREIRA et al., 2007; STAHL et al.,2012; 
VALDES & SOTO, 2015). Objetivos: O objetivo deste trabalho foi realizar um 
levantamento bibliográfico sobre as estratégias nutricionais para a criação de 
Tamandua tetradactyla em cativeiro.Materiais e Métodos: Foi realizado um 
levantamento bibliográfico em livros e artigos científicos com publicações entre 1968 
e 2019. A base de pesquisa envolveu os termos “Xenarthra”, “alimentação 
tamanduás”, “papa para tamanduá”, 
manejo de tamanduás”.Discussão: Devido à dificuldade de obter em cativeiro 
valores nutricionais próximos à alimentação em vida li
ingredientes compõem a formulação da dieta, ofertada na forma pastosa visando 
respeitar a anatomia oral e facilitar a deglutição. Devido a especificidade das 
espécies comumente “escolhidas” na alimentação em vida livre (STA
VALDES & SOTO, 2012), a formulação da dieta em cativeiro se dá através da 
mistura de diversos ingredientes como: derivados do leite, leite de baixa lactose, 
ovos, carne, ração canina ou felina, multivitamínicos, frutas, suplementos minerai
suplementação de vitamina K, como exposto por MIRANDA, F., (2014) e VALDES  
& SOTO (2012). A suplementação vitamínica exige cautela, principalmente de 
vitamina A e D que em excesso são tóxicas. Por outro lado, 
suscetíveis à deficiência de taurina, associada a casos de cardiomiopatia dilatada, 
semelhante ao diagnosticado em felinos domésticos, como citado por AGUILAR et 
al. (2002) e TEARE et al., (2009), sendo a suplementação ou garantia de níveis 
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Tamandua tetradactyla) fazem parte da superordem 
Xenarthra caracterizada pela presença de “xenarthrales”, articulações adicionais 
entre as vértebras lombares, associadas a uma postura ereta frequentemente 
utilizada na alimentação (WETZEL, 1982; MEDRI et al, 2010). Como represe
da família Myrmecophagidae, apresentam ausência de dentes e presença de 
focinho alongado e tubular, língua longa e extensível, saliva espessa e aderente e 
garras dianteiras bem desenvolvidas, usadas tanto para defesa  como 
forrageamento (Medri et al, 2010). Apresentam uma dieta rica em proteína, 
vitaminas e sais minerais que tem como base cupins, formigas, mel e abelhas 
(SILVEIRA, 1968; EMMONS, 1990;  COSTA-NETO, 2003). Devido à  dificuldade 
obtenção e criação dos itens alimentares em cativeiro é necessário a elaboração de 
dietas alternativas para a manutenção ex situ desses animais, adequando à 
necessidade metabólica individual (FERREIRA et al., 2007; STAHL et al.,2012; 
VALDES & SOTO, 2015). Objetivos: O objetivo deste trabalho foi realizar um 
evantamento bibliográfico sobre as estratégias nutricionais para a criação de 

em cativeiro.Materiais e Métodos: Foi realizado um 
levantamento bibliográfico em livros e artigos científicos com publicações entre 1968 

esquisa envolveu os termos “Xenarthra”, “alimentação 
tamanduás”, “papa para tamanduá”, “Tamandua tetradactyla”, “conservação e 
manejo de tamanduás”.Discussão: Devido à dificuldade de obter em cativeiro 
valores nutricionais próximos à alimentação em vida livre de T. tetradactyla
ingredientes compõem a formulação da dieta, ofertada na forma pastosa visando 
respeitar a anatomia oral e facilitar a deglutição. Devido a especificidade das 
espécies comumente “escolhidas” na alimentação em vida livre (STA
VALDES & SOTO, 2012), a formulação da dieta em cativeiro se dá através da 
mistura de diversos ingredientes como: derivados do leite, leite de baixa lactose, 
ovos, carne, ração canina ou felina, multivitamínicos, frutas, suplementos minerai
suplementação de vitamina K, como exposto por MIRANDA, F., (2014) e VALDES  
& SOTO (2012). A suplementação vitamínica exige cautela, principalmente de 
vitamina A e D que em excesso são tóxicas. Por outro lado, T. tetradactyla 

cia de taurina, associada a casos de cardiomiopatia dilatada, 
semelhante ao diagnosticado em felinos domésticos, como citado por AGUILAR et 
al. (2002) e TEARE et al., (2009), sendo a suplementação ou garantia de níveis 
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) fazem parte da superordem 
Xenarthra caracterizada pela presença de “xenarthrales”, articulações adicionais 
entre as vértebras lombares, associadas a uma postura ereta frequentemente 
utilizada na alimentação (WETZEL, 1982; MEDRI et al, 2010). Como representantes 
da família Myrmecophagidae, apresentam ausência de dentes e presença de 
focinho alongado e tubular, língua longa e extensível, saliva espessa e aderente e 
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evantamento bibliográfico sobre as estratégias nutricionais para a criação de 
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esquisa envolveu os termos “Xenarthra”, “alimentação 
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manejo de tamanduás”.Discussão: Devido à dificuldade de obter em cativeiro 
T. tetradactyla, diversos 

ingredientes compõem a formulação da dieta, ofertada na forma pastosa visando 
respeitar a anatomia oral e facilitar a deglutição. Devido a especificidade das 
espécies comumente “escolhidas” na alimentação em vida livre (STAHL et al., 2012; 
VALDES & SOTO, 2012), a formulação da dieta em cativeiro se dá através da 
mistura de diversos ingredientes como: derivados do leite, leite de baixa lactose, 
ovos, carne, ração canina ou felina, multivitamínicos, frutas, suplementos minerais e 
suplementação de vitamina K, como exposto por MIRANDA, F., (2014) e VALDES  
& SOTO (2012). A suplementação vitamínica exige cautela, principalmente de 

T. tetradactyla são 
cia de taurina, associada a casos de cardiomiopatia dilatada, 

semelhante ao diagnosticado em felinos domésticos, como citado por AGUILAR et 
al. (2002) e TEARE et al., (2009), sendo a suplementação ou garantia de níveis 
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adequados algo essencial. Além disso,
importante para garantir fezes de consistência mais firme, uma vez que a 
consistência liquida ou pastosa

formulado, como exposto por MORFORD E MEYERS (2003) e GULL et. al. 
(2015).Conclusão: De modo geral a nutrição errônea de 
humanos tem impacto não apenas na saúde, mas também dificulta a adaptação ao 
ambiente cativo, por isso a a
adequada da dieta é essencial para o sucesso da manutenção 
adaptações no fornecimento da “papa” e/ou ofertar cupinzeiros como complemento 
à dieta estimulam os animais a executarem compo
associados ao forrageamento e, por isso, são muito bem
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adequados algo essencial. Além disso, adicionar quitina à dieta é um mecanismo 
importante para garantir fezes de consistência mais firme, uma vez que a 

pastosa são problemas comuns associados

formulado, como exposto por MORFORD E MEYERS (2003) e GULL et. al. 
(2015).Conclusão: De modo geral a nutrição errônea de T. tetradactyla 
humanos tem impacto não apenas na saúde, mas também dificulta a adaptação ao 
ambiente cativo, por isso a avaliação da necessidade metabólica e a composição 
adequada da dieta é essencial para o sucesso da manutenção ex situ
adaptações no fornecimento da “papa” e/ou ofertar cupinzeiros como complemento 
à dieta estimulam os animais a executarem comportamentos de vida livre 
associados ao forrageamento e, por isso, são muito bem vindos. 
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adicionar quitina à dieta é um mecanismo 
importante para garantir fezes de consistência mais firme, uma vez que a 

associados ao consumo do 

formulado, como exposto por MORFORD E MEYERS (2003) e GULL et. al. 
T. tetradactyla sob cuidados 

humanos tem impacto não apenas na saúde, mas também dificulta a adaptação ao 
valiação da necessidade metabólica e a composição 

ex situ. Além disso, 
adaptações no fornecimento da “papa” e/ou ofertar cupinzeiros como complemento 

rtamentos de vida livre 


