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MORFOLOGIA DO TUBO DIGESTÓRIO DE XENARTHRA: 

 
RESUMO 
 
 A superordem Xenarthra
dos mamíferos eutérios, sendo constituída por 
características anatômicas singulares
do tubo digestório apresenta características próprias 
que estas pertençam ao mesmo grupo filogenético
conhecer a anatomia pormenorizada dos animais para a melhor compreensão 
de seus hábitos alimentares, diagnóstico e tratamento de enfermidades, 
manutenção e reintrodução, dentre outros.
existentes, por meio de uma revisão sistemática, da morfologia do tubo 
digestório de Xenarthra
língua portuguesa e inglesa, sem período definido, tendo como referência as 
bases de dados Capes, Scielo, Pubmed, JStore e Google Acadêmico. A 
estratégia de busca utilizou combinações com as seguintes palavr
português e inglês: anatomy, morphology, digestive system, stomach, intestine, 
esophagus, oral cavity, sloth, armadillo, anteater, Xenarthra, Cingulata, 
Folivora, Vermilingua, Pilosa, Dasypodidae, Bradypodidae, Megalonychidae, 
Cyclopedidae, Myrmecophagidae, Bradypus, Choloepus, Dasypus, 
Myrmecophaga, Tamandua, Cyclopes, Euphractus, Tolypeutes, Priodontes, 
Cabassous, Zaedyus, Chaetophractus. Foram incluídos artigos originais que 
tratavam da anatomia do sistema digestório de espécies de Xenarthra
excluindo-se artigos não originais, sobre espécies 
anatomia do sistema digestório.
que resultou em 18.696
critérios de inclusão e exclusão, 
abordadas 5 espécies, 
Bradypus variegatus, Bradypus torquatus
de T. tetradactyla e B. variegatus
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REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

PARANAÍBA, Juliana Flávia Ferreira e Silva
FREITAS, Letícia Menezes

MACHADO, Mônica Rodrigues Ferreira
LIMA, Fabiano Campos

A superordem Xenarthra é considerada por muitos autores como 
dos mamíferos eutérios, sendo constituída por espécies 
aracterísticas anatômicas singulares. Dentre os animais viventes, a anatomia 

do tubo digestório apresenta características próprias à cada espécie
ao mesmo grupo filogenético. Portanto, é indispensável 

conhecer a anatomia pormenorizada dos animais para a melhor compreensão 
de seus hábitos alimentares, diagnóstico e tratamento de enfermidades, 

dução, dentre outros. Objetivou-se expor os dados 
existentes, por meio de uma revisão sistemática, da morfologia do tubo 
digestório de Xenarthra. Foram analisados artigos originais publicados na 
língua portuguesa e inglesa, sem período definido, tendo como referência as 
bases de dados Capes, Scielo, Pubmed, JStore e Google Acadêmico. A 
estratégia de busca utilizou combinações com as seguintes palavr
português e inglês: anatomy, morphology, digestive system, stomach, intestine, 
esophagus, oral cavity, sloth, armadillo, anteater, Xenarthra, Cingulata, 
Folivora, Vermilingua, Pilosa, Dasypodidae, Bradypodidae, Megalonychidae, 

rmecophagidae, Bradypus, Choloepus, Dasypus, 
Myrmecophaga, Tamandua, Cyclopes, Euphractus, Tolypeutes, Priodontes, 
Cabassous, Zaedyus, Chaetophractus. Foram incluídos artigos originais que 

da anatomia do sistema digestório de espécies de Xenarthra
se artigos não originais, sobre espécies não Xenarthra e 
o sistema digestório. Totalizaram-se 500 combinações para busca, 

18.696 arquivos nas bases de dados. Após aplicados os 
critérios de inclusão e exclusão, 11 estudos fizeram parte desta revisão, 

, Tamandua tetradactyla, Myrmecophaga tridactyla, 
Bradypus torquatus e Dasypus novemcinctus

variegatus apresenta morfologia macroscópica 
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é considerada por muitos autores como o grupo basal 
 que possuem 

animais viventes, a anatomia 
da espécie, mesmo 

. Portanto, é indispensável 
conhecer a anatomia pormenorizada dos animais para a melhor compreensão 
de seus hábitos alimentares, diagnóstico e tratamento de enfermidades, 

se expor os dados 
existentes, por meio de uma revisão sistemática, da morfologia do tubo 

Foram analisados artigos originais publicados na 
língua portuguesa e inglesa, sem período definido, tendo como referência as 
bases de dados Capes, Scielo, Pubmed, JStore e Google Acadêmico. A 
estratégia de busca utilizou combinações com as seguintes palavras-chave, em 
português e inglês: anatomy, morphology, digestive system, stomach, intestine, 
esophagus, oral cavity, sloth, armadillo, anteater, Xenarthra, Cingulata, 
Folivora, Vermilingua, Pilosa, Dasypodidae, Bradypodidae, Megalonychidae, 

rmecophagidae, Bradypus, Choloepus, Dasypus, 
Myrmecophaga, Tamandua, Cyclopes, Euphractus, Tolypeutes, Priodontes, 
Cabassous, Zaedyus, Chaetophractus. Foram incluídos artigos originais que 

da anatomia do sistema digestório de espécies de Xenarthra, 
Xenarthra e sem foco na 

500 combinações para busca, 
Após aplicados os 

11 estudos fizeram parte desta revisão, sendo 
Myrmecophaga tridactyla, 

Dasypus novemcinctus. O esôfago 
morfologia macroscópica similar, 
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porém com algumas diferenciações histológicas. 
estômago, foi citado que
variegatus e B. torquatus
histologia do estômago foi relatada para
intestino delgado basicamente apresenta
duodeno, jejuno e íleo. A
são uma única estrutura denominada jejuno
relatado que o ceco apresenta diferentes 
como diferenças de topografia 
torquatus, B. variegatus, M. tridactyla, D. novemcinctus e T. 
intestino grosso é contínuo com o reto,
diferenciadas entre estas espécies.
no tubo digestório est
adaptações macro e microscópicas apresentam estreita relação ao tipo de 
alimento consumido, sendo de insigne importância o conjunto de informações 
anatômicas, fisiológicas e ecológicas para melh
funcional das espécies. 
morfológicos completos sobre sistema digestório de 
comprometer diretamente aspectos práticos na clínica e cirurgia veterinária e 
comprometer o tratamento e manutenção dessas espécies.
coletados, pode-se observar 
grupo, apresentam estreita relação aos hábitos, principalmente alimentares, 
das espécies de Xenarthra
 
Palavras-chave: Anatomia
Histologia; Sistema Digestório
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porém com algumas diferenciações histológicas. Acerca da anatomia do
que T. tetradactyla possui estômago unicavitário

torquatus apresentam estômago divididos em câmaras.
foi relatada para T. tetradactyla apenas. A descrição do 

basicamente apresenta diferenciações quanto à topog
Apenas em B. variegatus foi relatado que

única estrutura denominada jejuno-íleo. Ao intestino grosso
ceco apresenta diferentes formatos dentre as espécies

diferenças de topografia e divisões das alças intestinais
variegatus, M. tridactyla, D. novemcinctus e T. 

intestino grosso é contínuo com o reto, no entanto a topografia e histologia 
estas espécies. Acredita-se que as diferenças 

stão relacionadas a dieta dessas espécie
adaptações macro e microscópicas apresentam estreita relação ao tipo de 
alimento consumido, sendo de insigne importância o conjunto de informações 
anatômicas, fisiológicas e ecológicas para melhor compreensão da morfologia 
funcional das espécies. Esta revisão confirma a escassez de estudos 
morfológicos completos sobre sistema digestório de Xenarthra, que pode 
comprometer diretamente aspectos práticos na clínica e cirurgia veterinária e 

r o tratamento e manutenção dessas espécies. Visto os dados 
se observar que as variações morfológicas dentro do mesmo 

estreita relação aos hábitos, principalmente alimentares, 
das espécies de Xenarthra. 

Anatomia Comparativa; Animais Silvestres; 
Digestório 
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Acerca da anatomia do 
estômago unicavitário e que B. 

divididos em câmaras. A 
 A descrição do 
à topografia do 

foi relatado que o jejuno e íleo 
intestino grosso foi 

entre as espécies, assim 
das alças intestinais. Para B. 

variegatus, M. tridactyla, D. novemcinctus e T. tetradactyla o 
a topografia e histologia são 

se que as diferenças morfológicas 
espécies. Muitas 

adaptações macro e microscópicas apresentam estreita relação ao tipo de 
alimento consumido, sendo de insigne importância o conjunto de informações 

or compreensão da morfologia 
Esta revisão confirma a escassez de estudos 

enarthra, que pode 
comprometer diretamente aspectos práticos na clínica e cirurgia veterinária e 

Visto os dados 
dentro do mesmo 

estreita relação aos hábitos, principalmente alimentares, 

Animais Silvestres; Estômago; 


