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RESUMO
Considerando-se a importância e ao mesmo tempo a escassez de informações sobre a anatomia
dos animais silvestres, este estudo teve como objetivo descrever os aspectos morfológicos da
pele e a distribuição dos nervos do plexo braquial do Tamanduá bandeira (Myrmecophaga
tridactyla). Os animais foram doados pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS)
- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)-GO e
o projeto aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade
Federal de Goiás (UFG), sob o processo nº 018/2014. Os cadáveres foram fixados e
conservados em solução de formaldeído a 10%. A pesquisa foi conduzida em duas etapas. Na
primeira etapa, descreveu-se aspectos da morfologia e morfometria da pele. Para análise dos
aspectos macroscópicos, utilizou-se oito animais de diferentes faixas etárias, e o estudo
histológico foi realizado com quatro animais, sendo dois machos e duas fêmeas, ambos adultos.
Foram analisados comparativamente amostras de pele das regiões nasal, cervical ventral, dorsal
do tórax, medial do carpo e central do coxim palmar. As amostras coletadas foram processadas
pelos métodos de rotina, coradas com hematoxilina-eosina (HE), ácido periódico de Shiff (PAS)
e alcian blue, e analisadas em microscópio de luz. A mesoscopia foi realizada utilizando-se o
programa ImageJÒ. Os resultados demonstraram que todas as regiões apresentaram as
camadas basal, espinhosa, granulosa, lúcida e córnea, nitidamente. A derme constituiu-se das
camadas superficial e profunda, com glândulas (sudoríparas e sebáceas) e folículos pilosos. A
análise morfométrica das diferentes regiões cutâneas permitiu observar diferenças de espessura
entre o tegumento de machos e fêmeas, assim como diferenças entre as regiões cutâneas de um
mesmo animal. Na segunda etapa do estudo descreveu-se a distribuição dos nervos do plexo
braquial. Foram utilizados seis exemplares adultos de M. tridactyla, sendo três fêmeas e três
machos. Os nervos foram dissecados pelas técnicas tradicionais de dissecação desde os troncos
do plexo até sua distribuição terminal. Os nervos deste plexo apresentam padrões semelhantes
aos observados em mamíferos, porém em M. tridactyla estes nervos são mais espessos e contam
com a contribuição de uma quantidade maior de segmentos medulares em sua composição. A
inervação da mão é complexa, havendo a participação dos nervos musculocutâneo e axilar além
dos nervos normalmente responsáveis por esta região, como o mediano, o radial e o ulnar.
Palavras-chave: membro torácico, nervo, tegumento, xenartra
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ABSTRACT
Considering the importance and at the same time the scarcity of information on the anatomy of
the wild animals, the present work aimed to study the morphological aspects of the skyn and
the distribution of the brachial plexus nerves of the giant anteater (Myrmecophaga tridactyla).
The animals were donated by Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)-GO. The project
was approved by the Ethics Commission on Animal Use (CEUA-UFG, process n. 018/2014).
The cadavers were fixed and stored in a 10% formaldehyde solution. The research was
conducted in two stages. In the first one, aspects of skin morphology and morphometry were
described. For the analysis of macroscopic aspects, eight animals of different age groups were
used, and the histological study was performed with four animals, two males and two females,
both adults. Skin samples of the central region of the palmar cushion, dorsal chest, ventral
cervical, ventral abdomen, medial carpal and nasal regions were compared. The collected
samples were processed by routine methods, stained with hematoxylin-eosin (HE), Shiff
periodic acid (PAS) and alcian blue, and analyzed under light microscope. Mesoscopy was
performed using the ImageJ software. The results showed that all regions presented the basal,
spiny, granulous, lucid and corneal layers, clearly. The dermis consisted of the superficial and
deep layers, with glands (sweat and sebaceous) and hair follicles. The morphometric analysis
of the different skin regions allowed to observe differences in thickness between the male and
female integument, as well as differences between the skin regions of the same animal. In the
second stage of the study, the distribution of brachial plexus nerves was described. Six adult
specimens of M. tridactyla were used, three females and three males. The nerves were dissected
by the dissecting traditional techniques from the trunks to its terminal distribution. The nerves
of this plexus presented similar patterns to those observed in mammals, but in M.
tridactyla these nerves are thicker and have a higher contribution of a larger number of spinal
segments in their composition. The innervation of the hand is complex, with the involvement
of the musculocutaneous and axillary nerves in addition to the nerves normally responsible for
this region, such as the median, radial and ulnar nerves.
Keywords: thoracic limb, nerve, integument, xenartra

CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS
1. INTRODUÇÃO
Com base nos critérios utilizados pela União Internacional para a Conservação da
Natureza (IUCN)1 o Tamanduá bandeira (M. tridactyla) é classificado como uma espécie
ameaçada em nível vulnerável2. Contudo, a situação em cada estado pode ser mais preocupante,
pois em alguns estados esta espécie está provavelmente extinta, como no Rio de Janeiro. Em
outras, como Rio Grande do Sul e Paraná, o tamanduá bandeira está criticamente em perigo.
Em São Paulo e Minas Gerais, está classificado como em perigo3,4,5.
O M. tridactyla têm uma taxa metabólica basal e temperatura corpórea baixas
quando comparado a outros mamíferos, cerca de 33°C. Sua pele espessa, e sua longa cauda,
fornecem-lhes isolamento térmico eficaz para sua sobrevida. É limitado no gasto de energia
devido ao seu hábito alimentar de baixo índice calórico, sendo assim se locomove muito
lentamente o que os coloca em uma situação de vulnerabilidade. Suas características
anatomofisiológicas restringem sua distribuição aos ambientes tropicais6,7. A distribuição desta
espécie se estende do sul da Guatemala até o norte da Argentina, incluindo todo o território
brasileiro5.
Em virtude da diminuição do seu habitat natural para dar lugar a lavouras e pastos,
somada as inúmeras mortes causadas por incêndios, atropelamentos, caça e até mesmo por
inundações, o número de tamanduás bandeiras está atualmente em declínio em praticamente
toda a América Central e do Sul8,9. A destruição de seu hábitat com provável modificação de
comunidades de formigas e cupins também é descrito como fator importante10. No Brasil, as
rodovias são uma grande ameaça para o M. tridactyla11-13.
Muitos animais têm sido atropelados e mortos11-13, porém, outros têm sido
encaminhados feridos a hospitais veterinários para tratamento e reabilitação12. Mas a carência
de conhecimentos nas áreas básicas, como anatomia e histologia, pode dificultar uma
abordagem clínico cirúrgica adequada. E quando se trata dos membros torácicos, a demanda
por um tratamento eficiente é primordial, pois além da importância para a locomoção estes
membros são fundamentais para defesa e obtenção de alimento14-17. Desta forma, o
conhecimento sobre a inervação do membro torácido de M. tridactyla poderá permitir avanços
no diagnóstico e tratamento de lesões, pois deficiências neste membro podem inviabilizar o
retorno do animal ao seu habitat natural.
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Em determinadas regiões do país e em épocas quentes as queimadas representam
tanta importância quanto as demais causas de diminuição da espécie, pois o M. tridactyla está
entre os animais mais susceptíveis a lesões cutâneas por queimaduras, pelo fato de se
locomoverem muito lentamente2, sendo esta também uma das maiores causas do
encaminhamento destes animais a Hospitais Veterinários12. Portanto, o conhecimento das
variações existentes entre os aspectos anatomofisiológicos e histológicos da pele destes animais
pode permitir a adequada adaptação de tratamentos utilizados em pequenos animais, a fim de
contribuir com a preservação desta espécie, que está ameaçada de extinção.
É crescente a importância dada aos estudos voltados a espécies potencialmente em
risco de extinção, contudo, contraditoriamente é perceptível a escassez de informações sobre
alguns dos sistemas orgânicos de uma grande variedade de espécies de animais silvestres, dentre
elas o M. tridactyla. Portanto, conhecimento sobre a morfologia dos diferentes sistemas de M.
tridactyla pode contribuir com a preservação da espécie, por meio de medidas efetivas de
diagnóstico e tratamento. Assim, este estudo teve como objetivo descrever os aspectos
morfológicos da pele e do plexo braquial do M. tridactyla.
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2.

REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Características gerais do Tamanduá bandeira (Myrmecophaga tridactyla)
Os Xenartros representados pelos tamanduás, preguiças e tatus são caracterizados
por possuírem articulações extras nas vértebras, daí o nome Xenartra (xenon = estranho + athros
= articulação). Estas articulações extras conferem maior resistência e flexibilidade ao esqueleto
axial que, em conjunto com membros terminados em garras fortes e robustas, facilita a
realização de tarefas que exigem grande desgaste do esqueleto como a escavação para os tatus,
quebra de cupinzeiros para os tamanduás e a rotação do corpo em até 180° para as preguiças
arborícolas18.
O M. tridactyla é classificado taxonomicamente como pertencente à Classe
Mammalia; Subclasse Theria; Infraclasse Eutheria; Superordem Xenarthra; Ordem Pilosa;
Subordem Vermilingua; Família Myrmecophagidae19. Existem quatro espécies de tamanduás:
Cyclopes didactylus (tamanduaí); Tamandua mexicana (tamanduá-do-norte); Tamandua
tetradactyla (tamanduá-mirim) e M. tridactyla (tamanduá-bandeira)20.
O M. tridactyla é o maior animal dentre as espécies Xenartras, mede de 1,0 a 1,2 m
de comprimento, exceto a cauda que mede entre 65 e 90 cm, que é peluda e adquire um formato
de bandeira. Seu peso pode variar entre 30 a 60 kg. Apresenta pele espessa e habita regiões
quentes, sendo assim o padrão estrutural de seu tegumento pode apresentar características bem
distintas daquelas dos animais domésticos, uma vez que frequentemente durante sua
alimentação pode ser atacado por colônias de formigas e cupins21. Tem aspecto lanudo, sedosos
ou ásperos, espessos e rígidos com pelos longos em boa parte do corpo principalmente na cauda,
a coloração da pelagem é cinza levemente amarelada, com laterais cobertas por pelos pretos,
margeados por pelos brancos. Os filhotes se fixam no dorso da fêmea e mimetizam o padrão de
sua pelagem, dificultando a identificação por predadores, principalmente aves de rapina18.
A disposição de sua cauda com pelos caídos e longos, com aspecto de bandeira, foi
a característica que lhe conferiu a denominação de tamanduá bandeira, e é usada como cobertor
quando o animal dorme, também protegendo seu filhote, e ainda a serve como apoio para
manter-se em posição bipedal quando se sente ameaçado22.
O M. tridactyla caracteriza-se morfologicamente por um corpo achatado
lateralmente, crânio comprido, estreito, membros torácicos fortes providos de garras longas e
curvas23. Durante o seu deslocamento pelo solo ele dobra as unhas contra a palma dos membros
torácicos, encostando somente os coxins no solo. Os membros pélvicos apresentam disposição
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plantígrada. As garras dos membros torácicos são mais desenvolvidas em relação às dos
membros pélvicos, pois utiliza mais as garras dos membros torácicos durante a busca por
alimento e também para se defender18.
O M. tridactyla apresenta alto grau de especialização anatômica e fisiológica para
obtenção de alimentos15,23. Para conseguir alimento, utiliza suas fortes garras para fazer buracos
no cupinzeiro e a língua para capturar os insetos24. O focinho é tubular estreito e comprido,
terminando numa boca pequena de cerca de 20 mm de diâmetro com a maioria da musculatura
facial reduzida15. Não possui dentes e apresenta redução do aparato mastigatório. Possui no
estômago uma estrutura muscular provida de fibras rígidas, com função de trituração do
alimento6,18. Sua língua é longa, podendo chegar a 1,0 m de comprimento total e podendo se
estender por cerca de 61 cm para fora da boca. As glândulas salivares são bem desenvolvidas e
estão localizadas na região cervical e produzem um muco viscoso e aderente que reveste a
língua do animal, ideal para a captura de alimentos, principalmente formigas e cupins15,25.
Os testículos são intracavitários, localizados na cavidade abdominal, e o macho
apresenta três glândulas sexuais acessórias, a próstata, glândula vesicular e glândula
bulbouretral. Apresentam um pênis curto disposto mais caudalmente, ventralmente ao ânus. As
fêmeas apresentam um útero simples, com abertura de 1,5cm em animais não prenhes, e a união
vagina e útero apresentam leve diferenciação, e ainda apresentam uma cérvix pouco
pronunciada2. O único par de mamas localiza-se logo abaixo das axilas26.
2.2. Aspectos morfológicos gerais da pele dos mamíferos domésticos
A pele é a primeira barreira protetora do organismo, protegendo o corpo contra
desidratação, trauma mecânico, infecção por microorganismos27-30, e também exibe funções
sensoriais, metabólicas e de termorregulação31. A arquitetura básica da pele, em geral, é similar
em todos os mamíferos32, mas é o tegumento da espécie suína que mais se assemelha ao
tegumento do homem30. A espessura da pele varia de acordo com a espécie, por exemplo:
equino 1 a 5mm33, bovino 3 a 7mm34, suíno 1 a 2mm35, cão 0,5 a 5mm, gato 0,4 a 2mm31,
ovino 0,5 a 3mm34, portanto os bovinos apresentam a pele mais espessa e o felino a mais
delgada, dentre os mamíferos domésticos.
A camada mais externa da pele, é a epiderme, sendo constituída por epitélio
estratificado pavimentoso composto principalmente por queratinócitos. A derme é a próxima
camada mais profundamente, estando separada da epiderme por uma membrana basal, que
consiste de matriz extracelular. Esta camada apoia a epiderme e nela são encontrados vasos
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sanguíneos e linfáticos, aparelho pilossebáceo, glândulas sudoríparas e terminações nervosas36
(Figura 1).

FIGURA 1 - Ilustração das cinco camadas da epiderme:
estrato basal, estrato espinhoso, estrato
granuloso, estrato lúcido e estrato córneo,
intercaladas com três tipos de células
adicionais, melanócitos, células de Merkel, e
células de Langerhans.
Fonte: Gartner36.

A hipoderme (tela subcutânea) é composta por tecido conjuntivo frouxo e tecido
adiposo (panículo adiposo). Permite o deslizamento da pele sobre os planos subjacentes (fáscias
musculares ou ossos), o armazenamento gordura (energia) e isolamento térmico, em especial
nos animais que habitam regiões frias27,36. São também encontrados na pele os anexos cutâneos
como folículos pilosos, glândulas sebáceas e sudoríparas, inseridos na derme37. Não há um
consenso na literatura se a hipoderme pertence ou não ao tegumento comum. Embora muitos
autores a incluam como a terceira camada da pele32,37-39, outros não a consideram40.
Em geral, a pele possui quatro padrões, contudo a espessura é um dos principais
aspectos para tal diferenciação, assim, estes padrões incluem a pele com pelos, a pele escrotal,
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os coxins e a pele do plano nasal31. A espessura cutânea aumenta no sentido ventrodorsal do
tronco e no sentido distal-proximal dos membros, portanto a pele do abdômen é mais delgada
que a do dorso e cabeça. A pele do escroto é considerada a mais fina do corpo, já a do plano
nasal e dos coxins acentuadamente espessa31,37 à exceção da pele do plano nasal dos equídeos
que é fina39. Em outras regiões, também ocorre grande variação na espessura da pele, sendo que
nas regiões inguinal e perineal, axilar e do pavilhão auricular a pele é mais delgada, enquanto
que na base da cauda, região glútea e fronte a pele tem maior espessura. Grandes diferenças
podem ser encontradas em função da espécie, faixa etária31, sexo33,41 e raça42.
Em equinos foram encontradas diferenças anatômicas em relação às demais
espécies de mamíferos domésticos, e, entre machos e fêmeas. Foram coletadas amostras
cutâneas de três regiões (cervical, torácica e glútea) e analisadas morfometricamente. A
espessura da pele foi maior nos machos, porém o tegumento apresentou constituição semelhante
em todas as regiões. Não foi encontrado tecido adiposo em nenhuma das regiões analisadas, o
que possivelmente contribua na termorregulação dessa espécie33.
Existe uma relação inversa entre a espessura da epiderme e a densidade da pelagem,
por exemplo, nos cães e gatos que apresentam a maior parte da pele coberta por pelos, observase a epiderme mais fina do que em outras regiões do corpo, como no escroto, região axilar e
inguinal, graças ao espessamento do estrato córneo32,43.

2.2.1. Epiderme
A epiderme, camada mais externa da pele, é subdividida em estratos basal,
espinhoso, granuloso, lúcido e córneo (Figura 2)28,39,44. É constituída por tecido epitelial
estratificado pavimentoso queratinizado, no qual existe renovação celular constante, por meio
de queratinócitos que se dispõem nessas cinco camadas ou estratos46. Com base na classificação
citológica, os estratos podem ser também chamados de camadas, sendo portanto, denominadas
como basal, parabasal, intermediária, clara e superficial, respectivamente46.
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FIGURA 2 - Fotomicrografia da pele com evidência a
estratigrafia das camadas da epiderme.
Fonte: Kierzenbaum38.

A epiderme é constituída por quatro tipos celulares básicos: queratinócitos,
melanócitos, células de Langerhans e células de Merkel. A quantidade de cada uma dessas
células é variável, mas aproximadamente 85% delas são queratinócitos, 5% são melanócitos e
3% a 8% são células de Langerhans47.
A migração dos queratinócitos é incessante para a formação de estratos epidérmicos
diferentes, assim o local de desenvolvimento das células da epiderme é o estrato basal e os
queratinócitos basais têm como produto para a sua diferenciação a queratina. A renovação da
epiderme é constantemente realizada pela descamação do estrato córneo a e diferenciação final
pode ser considerada como uma forma especializada de apoptose31.
a) Estrato Basal
As células do estrato basal se dispõem em uma única fileira e apresentam forma
cúbica ou cilíndrica31,32,74. É a camada mais profunda da epiderme e repousa sobre a membrana
basal, rica em células-tronco (stem cells) da epiderme, sendo denominada também de
germinativa. Apresenta intensa atividade mitótica, sendo responsável, junto com a camada
espinhosa, pela constante renovação da epiderme40.
Os queratinócitos são a maioria das células presentes nesta camada e migram
constantemente para as camadas mais superficiais43,47. Nesta região o índice de proliferação é
muito alto, e figuras de mitose e células apoptóticas são facilmente encontradas. Os
queratinócitos aqui encontrados podem apresentar funções diferentes, como por exemplo, a
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função de fixar a epiderme, ou pode ter a função proliferativa e reparadora, sendo esse tipo
celular denominado de célula indiferenciada47.
Os melanócitos também são encontrados nesta camada e derivam da crista neural.
São numerosos na pele pigmentada e escassos na pele não pigmentada. Tem como funções a
síntese de melanina, a pigmentação da pele e do pelo, a proteção da pele frente à luz ultravioleta
e a depuração de radicais livres. Estas células emitem dendritos, estabelecendo desta forma,
contato direto com os queratinócitos do estrato espinhoso, formando as unidades
epidermomelânicas. De acordo com a localização, é possível diferenciar os melanócitos em
epidérmicos e foliculares. Além da camada basal, os melanócitos estão presentes na bainha
radicular externa, na matriz dos folículos pilosos, e nos ductos das glândulas sebáceas e
sudoríparas31,32,40. Em geral existe um melanócito para cada dez a 15 queratinócitos32.
A melanina é sintetizada pelos melanócitos a partir do aminoácido tirosina. A
produção da melanina depende da ação da enzima tirosinase, que tem a função de oxidar a
tirosina em 3,4 diidroxifenilalanina, que será então transformado em melanina31. É armazenada
em grânulos citoplasmáticos (melanossomas) e em seguida a transferem para os queratinócitos,
por um complexo processo conhecido como secreção citócrina ou citocrinia38. O acumulo dos
melanossomas ocorre no citoplasma dos queratinócitos, principalmente ao redor do núcleo.
Alguns melanócitos podem ser destruídos liberando melanina, que pode então ser fagocitada
pelos melanófagos, que se encontram na derme31,47.
As células de Merkel desempenham função sensorial importante e estão presentes
também no estrato basal. Possuem um núcleo lobulado e irregular e seu citoplasma é claro e
apresenta filamentos de queratina. São encontradas apenas nos coxins tilotríquios (corpúsculo
de toque, corpúsculos de Pinkus ou haarscheiben), e funcionam como mecanorreceptores. A
função sensitiva é conseguida por meio da união das células de Merkel aos queratinócitos, que
as mantêm em contato com fibras nervosas que se projetam da derme para epiderme30,31,48.
Podem ter outras funções como a participação na regulação do fluxo sanguíneo cutâneo e na
produção de suor, assim como na coordenação da proliferação de leucócitos e do ciclo do pelo32.
b) Estrato espinhoso
O estrato espinhoso está localizado logo acima do estrato basal, com variação no
número de camadas de acordo com a região31,40. No cão esta camada é mais fina do que em
outras espécies32. Nele existem células cuboides ou ligeiramente achatadas, de núcleo central,
ligadas entre si por pontes intercelulares, cujo citoplasma apresenta curtas expansões que
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contêm feixes de filamentos de queratina (tonofilamentos). Essas expansões citoplasmáticas se
aproximam e se mantém unidas com as das células adjacentes por meio de desmossomos, o que
confere a cada célula um aspecto espinhoso31,40. Os tonofilamentos fazem contato com as
células vizinhas por meio dos desmossomos e, juntos, proporcionam à epiderme estabilidade
contra pressões mecânicas45.
Células de Langerhans também podem ser encontradas nesse estrato, originárias da
linhagem monocítica funcionam como apresentadoras de antígeno da pele. Dessa forma, em
conjunto com os linfócitos T epidermotrópicos, formam o tecido linfoide associado à pele31.
Participam das reações de hipersensibilidade retardada, migram depois da estimulação
antigênica para os linfonodos regionais, conduzindo ao antígeno. Podem ser identificadas por
meio de microscopia eletrônica e também por imunohistoquímica32.
c) Estrato granuloso
O estrato granuloso é constituído por um número variado de queratinócitos
achatados45, e pode ser muito fino e até mesmo ausente em algumas regiões, como por exemplo,
na pele das regiões mandibular e temporal, dorso da cabeça, orelha externa e plano nasal de
cães e gatos. Diferentemente dessas áreas, o estrato granuloso dos coxins é bem desenvolvido31.
Grânulos de queratohialina são os componentes essenciais do estrato granuloso e
estão intimamente associados a feixes de filamentos de queratina. Os grânulos de queratohialina
são basófilos e contêm aminoácidos ricos em enxofre e pequenos corpos lamelados ovais que
possuem uma mistura de lipídios. Os corpos lamelados são denominados corpúsculos de
Odland ou queratinossomas45. Outra proteína importante que se acumula nesses grânulos é a
filagrina, um filamento protéico não intermediário que atua como substância interfibrilar da
queratina mole, permitindo sua agregação, e ainda, contribuem com a impermeabilização da
epiderme31,45. Estudos já demonstraram que, em seres humanos, mutações na codificação desta
proteina são um dos principais fatores predisponentes da dermatite atópica. Esta proteína foi
estudada na pele do cão, cabra, ovelha, vaca e suíno, por meio de imunohistoquímica. Em todas
as espécies, a filagrina foi encontrada, evidenciando a importância do estudo dessa proteína em
doenças de pele nos animais49.
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d) Estrato lúcido
O estrato lúcido é constituído por camadas de células pavimentosas, translúcidas e
anucleadas, desprovidas de grânulos de queratohialina, pois parte desse material se converte em
eleidina31,46,51, uma proteína que permite o deslizamento do estrato córneo sobre o estrato
lúcido. O aspecto citoplasmático da membrana plasmática dessas células tem a aparência
espessa, pela deposição de uma proteína não queratinizada, denominada involucrina46. Esse
estrato não é visível em todas as regiões corporais, sendo observado principalmente nas áreas
de pele glabra40,45, como por exemplo, nos coxins e plano nasal de cães e gatos31,50. Para alguns
autores, o estrato lúcido é apenas um artefato de refração de células córneas jovens31. Em
caprinos50-52 e ovinos53, o estrato lúcido não foi observado em nenhuma das regiões avaliadas51.
e) Estrato córneo
O estrato córneo é a camada mais superficial da epiderme. Possui queratinócitos,
em sua fase final de desenvolvimento45,50, com citoplasma plano repleto de queratina e é
preenchido por uma matriz elétron-densa, assim como o estrato lúcido45. As células mais
internas do estrato córneo (células córneas) continuam conectadas por desmossomos, e as
células mais superficiais (células escamosas) perdem os desmossomos e se desprendem da
pele40,45. Os corneócitos se perdem pela descamação, porém o equilíbrio ocorre graças à
proliferação de células basais31,45,50,52.
A queratina é uma proteína composta por microfibrilas, e pode ser diferenciada em
dois tipos: a queratina mole, encontrada em algumas mucosas e epiderme e a queratina dura,
presente em anexos cutâneos, como unhas e pelos. Os filamentos intermediários de queratina
são unidos à filagrina, formando um complexo queratina-filagrina nos estrados lúcido e córneo,
e em seguida se depositam na face interna da membrana plasmática, formando o envoltório
celular cornificado. A característica morfológica achatada dos queratinócitos destes dois
estratos é atribuída a este processo31.
Na última fase de diferenciação do queratinócito, observa-se o que pode ser
chamado de envelope celular, que trata-se de uma estrutura altamente especializada localizada
na sua periferia, com funções protetoras, por conter polímeros insolúveis37. Esses lipídios,
principalmente o glicolipídio acilglicosilceramida são desenvolvidos a partir de proteínas
sintetizadas na camada espinhosa31,50, que, por meio da ligação com a involucrina, vão formar
o envelope celular. Esse envelope queratinizado é impermeável a líquidos e oferece suporte
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estrutural às células e resiste à invasão de micro-organismos e agentes ambientais
deletérios31,40,45,50.
Os lipídeos têm um importante papel na diferenciação, estruturação e função da
epiderme, mas mudam de constituição durante o processo de formação. Na fase inicial as
células contêm uma grande concentração de fosfolipídeos e, por fim, predominam ceramidas,
colesterol e ácidos graxos. As células da camada córnea contêm seis vezes a concentração de
lipídeos encontrados nas células da camada basal. Desta forma, sugere-se que os lipídeos de
superfície de animais são de origem epidérmica, ao passo que, nos humanos, se originam das
glândulas sebáceas50.
f) Membrana basal
A membrana basal separa a epiderme da derme e também tem a função de fixar
estas duas camadas, mantendo a arquitetura característica deste tecido31. Desempenha também
um papel importante na troca de moléculas de sinalização entre as duas camadas, permite a
passagem de células do sistema imunológico e facilita a migração dos queratinócitos durante
processo cicatricial37. Ultraestruturalmente, a membrana basal divide-se em quatro
componentes: membrana plasmática da célula basal, lâmina lúcida ou rara, lâmina densa ou
basal e área da sublâmina densa ou lâmina fibroreticular, que incluem fibrilas de ancoragem e
microfibrilas. Os três primeiros componentes têm origem epidérmica; a lâmina fibroreticular é
constituída por várias proteínas, principalmente laminina, fibronectina e colágeno31. A
visualização da membrana basal é mais facilmente visível em cortes corados pelo PAS,
principalmente nos coxins, no plano nasal e nas junções mucocutâneas de cães e gatos43.
2.2.2. Derme
A derme está localizada entre a epiderme e a hipoderme, tem origem mesodérmica
e está separada da epiderme pela membrana basal. A derme humana é dividida em derme papilar
e derme reticular. A derme papilar está interdigitalizada com a epiderme pelas papilas dérmicas
e epidérmicas (Figura 3). Nos animais como cães e gatos não há papilas dérmicas na pele com
pelos, portanto a divisão mais adequada é derme superficial e profunda, mas mesmo assim
alguns autores utilizam a classificação em derme papilar e reticular31,50.
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FIGURA 3 -

Fotomicrografia da epiderme (1) e derme (2),
evidenciando a prega interpapilar (A), papila
dérmica (B) e cristas dérmicas secundárias (C).
Observam-se as projeções a interdigitação da
derme para a epiderme através de suas projeções,
por meio da papila dérmica (B).
Fonte: Modificado de Kierszenbaum38.

A composição da derme é vasta, nela são encontrados vários tipos celulares,
incorporados em uma matriz extracelular composta principalmente de fibras colágenas e
elásticas37 imerso em um gel rico em mucopolissacarídeos44,50. Estruturas anexas à pele como
as glândulas sudoríparas, os folículos pilosos, as glândulas sebáceas e o músculo eretor do pelo,
estão presentes na derme, além de vasos sanguíneos, linfáticos e estruturas nervosas31,37,50. A
espessura desta camada da pele varia de acordo com a sua localização, sendo mais espessa nas
faces palmares e plantares37, existe uma relação inversa entre a espessura da derme e da
espessura da epiderme43.
a) Elementos celulares dérmicos
Os fibroblastos são as células predominantes na derme, mas também são descritos
grandes quantidades de macrófagos e mastócitos. Outras células esparsamente presentes
incluem linfócitos e plasmócitos, que, junto com as células de Langerhans, formam o tecido
linfóide associado à pele31. Ainda podem ser descritos células dendríticas, monócitos, e
neutrófilos, incorporados em uma matriz extracelular composta principalmente por fibras
colágenas e elásticas37. Estas células se encontram esparsamente distribuídas. As células
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observadas mais ocasionalmente são os neutrófilos, eosinófilos, linfócitos, histiócitos e
plasmócitos50.
b) Fibras dérmicas
As fibras dérmicas são produzidas pelos fibroblastos e podem ser divididas em dois
tipos diferentes, as fibras colágenas e as fibras elásticas. As fibras colágenas correspondem a
90%, para alguns autores esse percentual pode variar de 75% a 90%31 das fibras da derme, e
são divididas em 14 tipos de colágeno, a principal função destas fibras está relacionada a
estruturação e arranjo arquitetônico da pele e suas estruturas anexas, e também participa da
adesão dermo-epidérmica50. A espessura da derme nas regiões da pele com pelo está
diretamente relacionada com a espessura dos feixes de colágeno, dentre as fibras colágenas
presentes destacam-se as do tipo I (87%), III (10%) e V (3%)31. As fibras elásticas mais
superficiais estão envolvidas na ligação entre a epiderme e a derme e as mais profundas por
apresentarem maior quantidade de elastina, estão relacionadas à absorção de choques e
distensões da pele40,43,50.
2.3. Aspectos gerais da anatomia do plexo braquial dos mamíferos domésticos
O plexo braquial é um amplo plexo nervoso compreendido entre o pescoço e a axila,
é constituído por ramos ventrais dos nervos espinhais, que se unem para a formação dos troncos
nervosos. A divisão anterior e a divisão posterior a esses troncos se reúnem e formam cordões
nervosos, dos quais são constituídos os Nn. periféricos e estes se dirigirem para as extremidades
do membro torácico. Tem a função de conferir inervação motora e sensitiva para o membro
torácico, mas contribui também com ramos para a parede torácica, podendo alcançar a parede
abdominal por meio do nervo (N.) torácico lateral54,55.
Inúmeras causas podem levar a lesões em sua origem, além de lesões em seus ramos
nervosos distais. A avulsão das ramos constitui-se a desordem do plexo braquial de ordem
traumática mais comum em cães, estando associada normalmente a atropelamentos57. Além
disto, outras doenças podem comprometer o plexo braquial, como compressões de raízes
nervosas por doença neoplásica57, espondilose, radiculopatias, neurites56, neuropatias58, dentre
outras.
Lesões em determinados nervos ou em ramos destes podem comprometer
significativamente o membro, frequentemente a maior dificuldade está em determinar à
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extensão da lesão, isto é, quais são as raízes e nervos particularmente envolvidos. Esta
determinação é importante pois permite chegar a um prognóstico para recuperação da função,
pois a falta de conhecimento para a realização de um exame mais apurado pode levar à
amputação do membro afetado59.
2.3.1. Formação e distribuição dos nervos periféricos do plexo braquial
Os nervos periféricos do plexo braquial são formados a partir da contribuição de
várias raízes dos ramos ventrais dos nervos espinhas com variações entre as espécies (Quadro
1). Em suínos, o plexo braquial é formado pelos ramos ventrais dos nervos espinhais C5 a T1,
em ovinos e caprinos por ramos de C6 a T1 e em bovinos, caninos e equinos por ramos
provenientes de C6 a T260.

QUADRO 1 - Comparativo dos ramos de origem dos nervos periféricos do plexo braquial no equino,
bovino, canino e suíno
Nervos (N.)
Equino
Bovino
Canino
Suíno
N. supra escapular
C6,C7
C6,C7
C6,C7
C5,C6,C7
N. subescapular
C7
C6,C7
C6,C7
C6,C7
Nn. peitorais
C6,C7
C7,C8
C6,C7,C8,T1
C6,C7,C8
N. p/ M. subclávio
C7,C8
N. musculocutâneo
C7,C8
C6,C7,C8
C6,C7,C8
C6,C7,C8
N. mediano
C7,C8,T1,T2
C8,T1,T2
C8,T1,T2
C7,C8,T1
N. ulnar
T1,T2
C8,T1,T2
C8,T1,T2
C8,T1
N. radial
C7,C8,T1
C7,C8,T1
C7,C8,T1
C7,C8,T1
N. axilar
C6,C7,C8
C7,C8
C7,C8
C5,C6,C7
N. torácico longo
C7,C8,T1
C7,C8
C7,C8
C7,C8
N. toracodorsal
C8,T1
C7,C8,T1
C7,C8,T1
C7,C8
N. torácico lateral
C8,T1,T2
C8,T1,T2
C8,T1,T2
C8,T1
60
Fonte: Getty .

O plexo braquial da origem aos nervos (Nn.) supraescapular, subescapular, axilar,
musculocutâneo, radial, mediano, ulnar, toracodorsal, torácico lateral, torácico longo,
peitorais55 e subclávio, presente apenas no equino54,60. A formação de cada um destes nervos
varia consideravelmente entre as espécies, em especial devido às diferenças na aptidão do uso
dos membros torácicos para defesa, locomoção ou busca de alimentos54. O Território de
distribuição destes nervos no cão está sumarizado no Quadro 2.
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O N. supraescapular é formado pelos ramos ventrais dos nervos dos segmentos
cervicais C6-C7 no canino, bovino e equino; e no suíno de C5, C6 e C761. Fornece a inervação
para os músculos supraespinhal e infraespinhal55,61.
O N. subescapular é derivado do ramo ventral cervical C6 e C7, além de pequena
contribuição de C860, sendo que em cães o nervo C6 é mais relevante62. Dois nervos dividemse irregularmente suprindo, respectivamente os músculos subescapular e redondo maior55,63, e
ainda o músculo (M.) grande dorsal60.
O N. mediano nos animais domésticos é formado pelos segmentos C7 a T160,63, no
cão, por C7 a T264, ou por C8 a T265. No cão inerva os músculos flexores do antebraço e
pronador, com a exceção do M. flexor ulnar do carpo62. Posteriormente, ao nível do carpo
divide-se em ramo medial e lateral, terminando como nervos palmares68. Os Nn. ulnar e
mediano são responsáveis pela flexão do carpo e dígitos55. O N. mediano do cão recebe um
ramo do N. musculocutâneo60.
O N. ulnar recebe contribuições de C7 a T264. Outros autores63,65 descreveram essa
formação como sendo de C8 a T2. No cão ao nível do terço proximal do antebraço divide-se
em ramo dorsal e ramo palmar. O primeiro termina como N. digital dorsal lateral V, enquanto
que o segundo ainda se ramifica em ramo superficial e profundo, terminando como ramos
palmares68. No antebraço em conjunto com o N. mediano inerva o grupo de músculos flexores
e toda a superfície palmar60,66.
O N. radial é formado pelos ramos ventrais dos nervos espinhais provenientes dos
segmentos C7 a T163,65. No cão conta com a contribuição de C661,65,67. Nos animais domésticos
é o maior nervo espinhal do plexo braquial em volume. Adentra a porção medial do M. tríceps
braquial emergindo lateralmente na superfície flexora do cotovelo54,60,67. Emite diversos ramos
musculares para todas as cabeças do M. tríceps braquial60,63,65,67,69 e emite também ramos
nervosos para o M. tensor da fáscia do antebraço63,66,67 e M. braquiorradial61. No antebraço
inerva os músculos extensores e toda a superfície dorsal da mão60.
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QUADRO 2 - Território de distribuição dos nervos periféricos originados no plexo braquial no cão

Nervos (N.)
N. supraescapular
N. subescapular
Nn. peitorais
N. musculocutâneo

N. axilar

N. mediano

N. ulnar

N. radial

N. torácico longo
N. torácico lateral

Músculos (M.)
M. supraespinhal
M. infraespinhal
Cápsula da articulação do ombro
M. subescapular, parte distal
M. redondo maior
Músculos peitorais
Músculo coracobraquial
Músculo bíceps braquial
Músculo braquial
N. cutâneo medial do antebraço
Ramo de união com o N. radial
Músculo redondo maior
Músculo redondo menor
Músculo deltóide
Músculo subescapular, parte caudal
N. cutâneo cranial lateral do braço
N. cutâneo cranial do antebraço
Músculo flexor radial do carpo
Músculo flexor superficial dos dedos
Músculo flexor profundo dos dedos
Músculo pronador redondo
Músculo pronador quadrado
Periósteo do rádio e ulna
Inervação da palma
M. flexor profundo dos dedos (ulnar e umeral)
Músculo flexor ulnar do carpo
N. digital próprio dorsal V
Inervação da palma
N. cutâneo caudal do antebraço
Músculo tríceps braquial
Músculo tensor da fáscia do antebraço
Músculo anconeu
N. cutâneo caudal lateral do braço
M. extensores e supinadores do carpo e dedos
N. cutâneo lateral do antebraço
Inerva o dorso da mão
Músculo serrátil ventral do tórax
Músculo cutâneo do tronco
Músculo prepucial cranial
Região cutânea lateroventral do tronco

Fonte: Adaptado de Evans HE. & de Lahunta55 e Getty60.

Para a maioria das espécies domésticas a formação do N. musculocutâneo recebe
contribuição dos ramos ventrais cervicais C6 a C854,60,65. No equino somente as raízes de C7 e
C8 contribuem com a formação deste nervo54,60, enquanto em cães as raízes de T1 podem
contribuir64. O N. musculocutâneo inerva os músculos coracobraquial, bíceps braquial e
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braquial no cão60,63-65. No cão, um ramo do N. musculocutâneo comunica-se com o N. mediano
proximalmente à superfície flexora do cotovelo60,65, formando o N. cutâneo medial do
antebraço.
O N. torácico longo tem formação estabelecida de C7 e C865, fornece ramificações
para o músculo serrátil54,60. O N. toracodorsal nos cães é formado por C7 a T164,65 e distribuise basicamente para o músculo grande dorsal63,65. O N. torácico lateral se origina dos ramos
ventrais de C8 a T2, inerva a pele da parede torácica lateral, M. cutâneo do tronco e a região
ventral ao flanco54,63. No cão inerva o M. prepucial cranial e ainda envia um ramo para o M.
peitoral profundo70. Nos ruminantes faz inervação motora para os músculos prepuciais craniais
e caudais54, que se unem as fibras sensitivas dos nervos intercostais60.
Os Nn. peitorais craniais têm origens nos ramos ventrais espinhais cervicais C5 a
C8. São normalmente dois e raramente três, inervando o M. peitoral superficial do cão65. Os
Nn. peitorais caudais formam-se com a contribuição de C8 a T2 e inervam o M. peitoral
profundo60,69.
2.3.2. Importância do conhecimento da anatomia do plexo braquial
O conhecimento da anatomia do plexo braquial é fundamental para qualquer análise
de disfunções neurológicas, realização de procedimentos anestésicos ou cirúrgicos71. O
bloqueio anestésico do plexo braquial apresenta muitos benefícios, incluindo redução da
demanda por opioides sistêmicos, alta hospitalar precoce72, redução do estresse pré-cirúrgico73,
menor índice de mortalidade e morbidade em comparação a anestesia geral74 e bom controle da
dor pós-operatória75. Todavia, o bloqueio efetivo do plexo demanda uma completa
compreensão de sua anatomia e das possíveis variações anatômicas que podem ocorrer72.
Em cães lesões no plexo braquial como, por exemplo, avulsões podem levar a
ausência de reflexos e paralisia flácida do membro torácico, ulcerações na face dorsal da mão,
atrofia muscular e disfunção do membro56. Portanto, o conhecimento preciso da formação,
distribuição e território de inervação aferente e eferente de cada nervo do plexo braquial é
fundamental ao clínico para o sucesso no diagnóstico, prognóstico e tratamento das mais
variadas afecções deste plexo em qualquer espécie76.
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3. OBJETIVOS
2.4. Objetivos gerais
Descrever os aspectos morfológicos da pele, mediante a análise comparativa dos
segmentos cutâneos das regiões do coxim palmar, dorsal do tórax, cervical ventral, ventral do
abdome, medial do carpo e nasal, além dos aspectos morfológicos da distribuição dos nervos
do plexo braquial do Tamanduá bandeira (M. tridactyla).
2.5. Objetivos específicos
•

Descrever as características gerais do pelo e da pelagem.

•

Identificar e descrever as camadas (estratos) da epiderme e derme.

•

Realizar a morfometria da epiderme, do estrato córneo e da derme.

•

Descrever a incidência e características morfológicas das glândulas sudoríparas, e
sebáceas nas regiões propostas.

•

Identificar os nervos originados do plexo braquial.

•

Descrever o trajeto, topografia e a área de distribuição dos nervos originados do plexo
braquial.

•

Descrever a inervação motora e sensitiva do membro torácico.

•

Descrever a inervação da mão.
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CAPÍTULO 2 – ASPECTOS DA MORFOLOGIA E MORFOMETRIA DA PELE DO
TAMANDUÁ BANDEIRA (Myrmecophaga tridactyla, LINNAEUS, 1758)

RESUMO
O objetivo deste estudo foi descrever a morfologia e morfometria da pele do Tamanduá
bandeira (M. tridactyla), mediante a análise comparativa de segmentos cutâneos das regiões
central do coxim palmar, dorsal do tórax, cervical ventral, ventral do abdome, medial do carpo
e nasal. Para tanto, foram utilizados oito exemplares adultos de M. tridactyla para o estudo
macroscópico e quatro para o estudo microscópico. Macroscopicamente estudou-se, por meio
de análise visual, as características gerais do pelo e pelagem. Para o estudo microscópico, foram
coletados fragmentos de 2,0 cm2 das áreas selecionadas. As amostras foram fixadas em solução
de McDowell, processadas pelas técnicas rotineiras de histologia e submetidas a cortes semiseriados de 5 µm. Os cortes foram corados com HE e alcian blue. Descreveu-se a morfologia
geral, a arquitetura e a composição das diferentes camadas da pele e ainda realizou-se a
mesoscopia da epiderme, derme e estrato córneo. Os resultados foram submetidos ao Teste de
Student e ao Teste de Tukey. Todos animais apresentaram pelagem cinza escura mesclada de
branco e uma faixa diagonal preta de bordas brancas no dorso, de intensidade variável entre os
indivíduos. Em todas as regiões a epiderme apresentou as camadas basal, espinhosa, granulosa,
lúcida e córnea. A derme compôs-se das camadas superficial e profunda, apresentado glândulas
sudoríparas e sebáceas e folículos pilosos. Foram encontradas uma grande quantidade de
glândulas sudoríparas distribuídas ao longo do corpo, por outro lado, as glândulas sebáceas
foram observadas em apenas algumas das áreas avaliadas. Tanto macro, quanto
microscopicamente não se observou indícios da existência de órgãos odoríferos. Os machos
apresentaram a pele mais espessa em comparação as fêmeas, e ainda observou-se diferenças de
espessura entre as regiões cutâneas de um mesmo animal. A região central do coxim palmar foi
a região de maior espessura, seguida das regiões: dorsal do tórax, cervical ventral, ventral do
abdome, medial do carpo e nasal. A média da espessura total da pele da região dorsal do tórax
nos machos foi 5,46mm, enquanto a média da espessura total da pele da região nasal foi de
2,33mm. Pode-se concluir que o M. tridactyla apresenta uma pele espessa, com diferenças entre
gênero e regiões do corpo. Devido a esta grande espessura, todos os componentes da epiderme
são facilmente diferenciados. A grande quantidade de glândulas sudoríparas contrasta com suas
características fisiológicas.
Palavras-chave: anatomia, cútis, histologia, tegumento, xenartras

25

ASPECTS OF MORPHOLOGY AND MORFOMETRY OF THE GIANT ANTEATER
SKIN (Myrmecophaga tridactyla, LINNAEUS, 1758)

ABSTRACT
The aim of this study was to describe the morphology and morphometry of the skin of the giant
anteater (M. tridactyla) by comparative analises of the central palmar cushion, dorsal thoracic,
ventral cervical, ventral abdominal, medial carpal and nasal cutaneous regions. For this purpose,
eight adult specimens of M. tridactyla were used for the macroscopic study and four for the
microscopic study. Macroscopically it was studied by means of visual analysis, the general
characteristics of the furry coat of the animmals. For the microscopic study, 2.0 cm2 fragments
were collected from the selected areas. The samples were fixed in McDowell solution,
processed by routine histological techniques and and semi-serially sectioned at 5 µm, and the
sections were stained with HE and alcian blue. The general morphology, architecture and
composition of the different layers of the skin were described and the mesoscopy of the
epidermis, dermis and stratum corneum was performed. The results were submitted to Student
and Tukey Test. All animals presented a dark gray coat mixed with white and a black diagonal
strip of white borders on the back of varying intensity between individuals. The epidermis
presented in all regions basale, spinosum, granulosum, lucidum and corneum layers. The
dermis was composed of the superficial and deep layers and showed, sweat and sebaceous
glands and hair follicles. A large amount of sweat glands were found throughout the body; on
the other hand, the sebaceous glands were observed in only some of the evaluated areas. There
was no evidence of odoriferous skin organs in both, macro and microscopically evaluations.
Males had thicker skin compared to females, and differences in thickness were observed
between the skin regions of the same animal. The central region of the palmar cushion was the
thickest one, followed by the dorsal thoracic, ventral cervical, ventral abdominal, carpal medial
and nasal regions. The average of the thickness of the dorsal thoracic skin in males was 5.46mm,
while the average thickness of the nasal region was 2.33mm. It can be concluded that M.
tridactyla has a thick skin, with differences between gender and body regions. Due to this large
thickness, all components of the epidermis are easily differentiated. The large amount of sweat
glands contrasts with their physiological characteristics.
Keywords: anatomy, cutis, histology, integument, xenarthras

26

1. INTRODUÇÃO
O sistema tegumentar inclui a pele e seus anexos, como por exemplo, unhas, pelos,
cascos, garras, cornos, glândula mamária, glândulas sudoríparas e sebáceas1. A pele é descrita
como sendo o maior órgão tátil do corpo2, exerce várias funções, como proteção, prevenção da
desidratação, propriedade sensorial, dentre outras2-4. A pele e seus anexos são altamente
especializados ao modo de vida das diferentes espécies de animais domésticos5,6.
A pele apresenta uma camada mais superficial, a epiderme, e uma camada mais
profunda, a derme. Permeando essa última são encontradas glândulas sudoríparas, glândulas
sebáceas, folículos pilosos e pelos, e células com funções específicas. Uma infinidade de
funções gerais da pele são conhecidas, contudo funções distintas baseadas nas variações
anatômicas podem ser estabelecidas6,7.
Os tamanduás bandeira têm uma baixa taxa metabólica, temperatura corpórea baixa
e pele espessa que fornecem-lhes isolamento térmico eficaz. São limitados no gasto de energia
devido ao seu hábito alimentar de baixo índice calórico, sendo assim se locomovem muito
lentamente e se limitam a ambientes tropicais8,9.
Diante da infinidade de informações científicas sobre a estrutura do tegumento dos
animais domésticos, e verificada a escassez de informações sobre a pele de alguns espécimes
silvestres, este artigo teve como objetivo descrever os aspectos morfológicos e morfométricos
da pele do Tamanduá bandeira (M. tridactyla).
2. MATERIAIS E MÉTODOS
Para as avaliações macroscópicas, foram utilizados oito cadáveres de M. tridactyla
de diferentes faixas etárias e quatro animais para o estudo histológico, sendo dois machos e
duas fêmeas, ambos adultos. Os cadáveres dos animais foram cedidos pelo CETAS/IBAMA.
O projeto foi aprovado pela CEUA/UFG, sob o processo nº 018/2014.
Para a realização das análises morfológicas da pele, foram realizados exames
macroscópico e microscópico das seguintes regiões cutâneas: cervical ventral, dorsal do tórax
e medial do carpo, conforme Isola et al.10, além das regiões ventral do abdome, nasal e região
central do coxim palmar (Figura 1).
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FIGURA 1 – Desenhos esquemáticos de um Tamanduá
bandeira (Myrmecophaga tridactyla) adulto,
nos quais se observam as demarcações
retangulares das regiões da pele coletadas para
avaliação histológica: (A) região central do
coxim palmar; (B) região dorsal do tórax; (C)
região cervical ventral, (D) região ventral do
abdome, (E) região medial do carpo; (F) região
nasal.

Macroscopicamente foram analisadas as características gerais da pelagem, como
por exemplo, presença ou ausência de pelagem primária/secundária, coloração, sentido do pelo
e presença de características específicas da espécie.
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Foram coletados fragmentos de 2,0 cm2, fixados em solução de McDowell por 24
horas e, em seguida, processado para a inclusão em parafina plástica (Histosec® - Merck-,
Brasil). As preparações histológicas foram obtidas mediante cortes semi-seriados de 5 µm,
respeitando-se intervalo de 100µm entre eles, obtendo-se total de cinco cortes por região para
a análise morfométrica do material. Para a inclusão do material foi realizada a rotina histológica
convencional11.
Os cortes foram corados com hematoxilina eosina (HE), além de ácido periódico
de shiff (PAS), para a visualização da membrana basal. As lâminas também foram coradas com
alcian blue, para evidenciar o estrato lúcido. As preparações histológicas foram analisadas e as
imagens capturadas em fotomicroscópio (LeicaÒ, DM5000 B) acoplado a câmera digital
(LeicaÒ DFC300 FX). Para a realização das análises morfométricas, foi utilizado o software
de análise ImageJ®. Para cada uma das regiões analisadas obteve-se uma lâmina contendo
cinco cortes, em cada corte foram observados três campos, totalizando 50 medidas de cada
parâmetro. Os parâmetros avaliados foram: espessura da derme; espessura da epiderme e
espessura da camada córnea.
O estudo foi desenvolvido em um delineamento inteiramente casualizado em esquemas
fatorial 2x3x6, com opções de sexo (macho e fêmea), estrato (derme, epiderme e estrato córneo)
e região anatômica (coxim, dorsal, cervical, ventral, carpo e nasal). O n amostral é representado
pela leitura de um campo, oriundos de cinco fragmentos de uma mesma região anatômica de
quatro animais, sendo dois machos e duas fêmeas. Os resultados das medições são submetidos
a teste de normalidade (Teste de Shapiro-Wilk) e homocedasticidade e posteriormente avaliadas
por análise de variância, seguido Teste de Student, para comparação entre os sexos e Teste de
Tukey para demais análises. Foi adotado nível de 0,05 de significância em todos os testes. Foi
utilizado o auxílio do software RÒ12.
3. RESULTADOS
Foram encontradas pequenas variações no padrão da pelagem, seis animais
apresentaram coloração corporal cinza escuro mesclada de branco, com membros torácicos
esbranquiçados e os pélvicos pretos, e dois apresentaram um padrão de coloração mais escura
por todo o corpo. Todos os animais apresentaram uma faixa diagonal preta de bordas brancas
no dorso, de intensidade variável entre os indivíduos.
Macroscopicamente a cútis das regiões cervical ventral, dorsal do tórax e ventral do
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abdome apresentaram-se revestidas de cerdas muito longas e espessas, implantadas no sentido
craniocaudal, de coloração castanho escuro com as extremidades castanho claras. À inspeção a
olho nu não foi possível observar presença de pelos secundários, sendo a pelagem constituída
por pelos primários.
Na região nasal os pelos são mais curtos e o ápice do nariz apresenta pele glabra;
não foram encontrados pelos táteis na face. Na região dorsal do tórax os pelos são
significativamente mais longos, formando uma espécie de crina que se estende da região nucal
até a região da cernelha. Toda a região ventral apresentou uma menor quantidade de cerdas,
com comprimento e espessura menores, em comparação as regiões cervical ventral e dorsal do
tórax. As faces médias dos membros torácicos e pélvicos, apresentaram cerdas mais curtas e
espaçadas entre si, contudo os membros torácicos apresentaram mais cerdas em sua face medial
em relação aos membros pélvicos. Em toda a cauda, desde a região de sua base até a
extremidade distal foram encontradas cerdas longas, chegando a 32 centímetros de
comprimento.
Na epiderme, as regiões avaliadas apresentaram diferenças na espessura (µm),
independentemente do sexo, e podem ser observadas na Tabela 1. As regiões dorsal do tórax,
cervical ventral, ventral do abdome e medial do carpo apresentaram medidas semelhantes para
a epiderme e o estrato córneo, enquanto essas camadas foram mais espessas na região do coxim,
seguida da região nasal. As medidas da derme não foram semelhantes em nenhuma das regiões
avaliadas, sendo que a região dorsal apresentou a derme com a maior espessura, e a região nasal
a derme mais delgada. A média dos valores da espessura total da pele na maioria das regiões
avaliadas foram maiores nos machos, com exceção da região medial do carpo, que não
apresentou diferença entre machos e fêmeas (Tabela 2). Independentemente do sexo as médias
das regiões foi maior na região central do coxim palmar, seguida da região dorsal do tórax,
cervical ventral, ventral do abdome, medial do carpo e nasal (Tabela 3). O estrato córneo de
fêmeas e machos não apresentaram diferenças de medidas, contudo as medidas de derme e
epiderme foram maiores nos machos (Tabela 4). Portanto, a derme apresentou-se mais espessa
em relação a epiderme (Tabela 5) e pôde-se afirmar que independentemente da região a pele
dos machos é mais espessa do que das fêmeas (Tabela 6).
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TABELA 1 - Médias e desvio de medidas de derme, epiderme e estrato córneo da pele do
Tamanduá bandeira (Myrmecophaga tridactyla), estratificadas pela região
anatômica

Região Anatômica
Coxim
Dorsal
Cervical
Ventral
Carpo
Nasal

Extrato
Derme
Epiderme
Estrato Córneo
Derme
Epiderme
Estrato Córneo
Derme
Epiderme
Estrato Córneo
Derme
Epiderme
Estrato Córneo
Derme
Epiderme
Estrato Córneo
Derme
Epiderme
Estrato Córneo

n
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Medida(µm)
4505,80 ± 864,20A,c
638,76 ± 119,16B,a
578,67 ± 191,72C,a
5158,51 ± 743,64A,a
187,12 ± 39,40B,c
118,72 ± 20,99C,c
4808,44 ± 596,78A,b
153,32 ± 20,27B,c
11,15 ± 20,99B,c
3072,77 ± 306,76A,d
168,44 ± 21,86B,c
118,56 ± 18,80B,c
2898,67 ± 517,00A,e
142,93 ± 32,60B,c
97,13 ± 25,65B,c
1636,04 ± 213,59A,f
451,84 ± 64,82B,b
247,03 ± 47,65C,b

Letras maiúsculas diferentes indicam diferença (p<0,05) entre os estratos para determinada região
anatômica pelo Teste de Tukey.
Letras minúsculas diferentes indicam diferença (p<0,05) entre as regiões anatômicas para
determinado estrato pelo Teste de Tukey.
O n corresponde ao total de medidas para cada parâmetro.

TABELA 2 - Médias e desvio de medidas das regiões anatômicas da pele do Tamanduá bandeira
(Myrmecophaga tridactyla), estratificadas pelo sexo do animal

Sexo

Macho

Fêmea

Região Anatômica
Coxim
Dorsal
Cervical
Ventral
Carpo
Nasal
Coxim
Dorsal
Cervical
Ventral
Carpo
Nasal

n
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

Medida(µm)
2099,27 ± 2095,69A,a
1974,43 ± 2599,92B,a
1820,88 ± 2397,44C,a
1185,91 ± 1477,40D,a
1144,76 ± 1479,26D,a
828,25 ± 656,62E,a
1746,21 ± 1665,75A,b
1668,46 ± 2176,59B,b
1561,06 ± 2051,26C,b
1053,93 ± 1303,42D,b
947,74 ± 1189,56E,a
728,35 ± 592,22F,b

Letras maiúsculas diferentes indicam diferença (p<0,05) entre as regiões anatômicas para
determinado sexo pelo Teste de Tukey.
Letras minúsculas diferentes indicam diferença (p<0,05) entre os sexos para determinado estrato
pelo Teste T de Student.
O n corresponde ao total de medidas para cada parâmetro.
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TABELA 3 - Médias e desvio padrão das medidas para as regiões
anatômicas da pele do Tamanduá bandeira (Myrmecophaga
tridactyla), independentemente do estrato ou sexo do animal

Região Anatômica
Coxim
Dorsal
Cervical
Ventral
Carpo
Nasal

n
600
600
600
600
600
600

Medida(µm)
1922,74 ± 1899,62a
1821,45 ± 2400,51b
1690,97 ± 2233,00c
1119,92 ± 1393,53d
1046,25 ± 1344,75e
778,30 ± 626,72f

Letras minúsculas diferentes indicam diferença (p<0,05) pelo Teste de
Tukey.
O n corresponde ao total de medidas para cada parâmetro.

TABELA 4 - Médias e desvio de medidas de derme, epiderme e estrato córneo da pele do
Tamanduá bandeira (Myrmecophaga tridactyla), estratificadas pelo sexo do animal

Sexo
Macho
Fêmea

Extrato
Derme
Epiderme
Estrato Córneo
Derme
Epiderme
Estrato Córneo

n
600
600
600
600
600
600

Medida(µm)
3983,18 ± 1489,21A, a
317,64 ± 229,58B,a
225,93 ± 205,25C, a
3376,90 ± 1178,18A,b
278,16 ± 189,93B,b
197,81 ± 172,15C,a

Letras maiúsculas diferentes indicam diferença (p<0,05) entre os estratos para determinado sexo
pelo Teste de Tukey.
Letras minúsculas diferentes indicam diferença (p<0,05) entre os sexos para determinado estrato
pelo Teste T de Student.
O n corresponde ao total de medidas para cada parâmetro.

TABELA 5 - Médias e desvio padrão das medidas para derme, epiderme
e estrato córneo da pele do Tamanduá bandeira
(Myrmecophaga tridactyla), independentemente da região
anatômica ou sexo do animal

Extrato
Derme
Epiderme
Estrato Córneo

n
1200
1200
1200

Medida(µm)
3680,04 ± 1376,01a
297,90 ± 211,53b
211,87 ± 190,32c

Letras minúsculas diferentes indicam diferença (p<0,05) pelo Teste de
Tukey.
O n corresponde ao total de medidas para cada parâmetro.
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TABELA 6 - Médias e desvio padrão das medidas da pele do Tamanduá
bandeira (Myrmecophaga tridactyla) separadas por sexo,
sendo a medida determinada pelo somatório das medidas de
derme e epiderme, independentemente da região anatômica

Sexo
Macho
Fêmea

n
1800
1800

Medida(µm)
4300,82 ± 1718,79a
3655,06 ± 1368,11b

Letras minúsculas diferentes indicam diferença (p<0,05) pelo Teste T de
Student.
O n corresponde ao total de medidas para cada parâmetro.

No estrado basal foi observado uma única camada de células de formato cubóide e
núcleo intensamente basofílico em todas as regiões avaliadas. No estrato basal do coxim palmar
observou-se algumas células isoladas com citoplasma eosinofílico brilhante e núcleo
fragmentado, característico de células em apoptose. Em todas as regiões avaliadas foram
observados raros melanócitos, muitos desses já em direção ao estrato espinhoso. As regiões do
coxim palmar e nasal apresentaram epiderme reticulada, porém, a primeira apresentou-se mais
reticulada (Figura 2).
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FIGURA 2 – Fotomicrografias da pele do Tamanduá Bandeira (Myrmecophaga tridactyla) coradas em HE, sendo observadas as regiões: (A)
coxim palmar; (B) dorsal do tórax; (C) cervical ventral; (D) ventral do abdome; (E) medial do carpo; (F) nasal. Na região nasal
(F) observa-se os estrados da epiderme identificadas por números: (1) estrato basal; (2) estrato espinhoso; (3) estrato granuloso e
(4) estrato lúcido e nas barras pretas observa-se o estrato córneo. Na região nasal (F), a coleta do material envolvendo tanto pele
glabra quanto pele hirsuta, permitiu a observação de um folículo piloso em (c). As letras minúsculas (a) e (b) identificam a derme
superficial e profunda, respectivamente. A derme profunda apresentou-se espessa em relação a derme superficial. Foi observada
na derme profunda grande quantidade de espessas fibras colágenas, organizadas em fascículos, semelhantes a fibras musculares,
contudo, observou-se diferenças em relação a organização destas fibras nas diferentes regiões. As regiões do coxim palmar (A) e
nasal (F) apresentaram derme reticulada, porém, em (A) foi mais evidente.
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Em todas as regiões estudadas se observou o estrato espinhoso. As células presentes
nesta camada apresentaram forma pavimentosa e se comunicavam por meio de pontes
intercelulares, o que conferiu aspecto espinhoso característico deste estrato. Observou-se
também variação no número de camadas nas diferentes regiões avaliadas; a região ventral do
abdome apresentou de uma a duas camadas de células, a região cervical ventral mostrou-se
mais espessa contendo de duas a três camadas de células, já a região dorsal do tórax apresentouse discreta, com uma única camada de células. As regiões nasal e central do coxim palmar
apresentaram grande variação da quantidade de camadas celulares, sendo observado de uma a
dez camadas de células na região nasal e três a dez camadas na região central do coxim palmar.
Na região medial do carpo observou-se de duas a cinco camadas de células. Foi possível
observar presença células de Langerhans e raros melanócitos em todas as regiões avaliadas,
contudo a quantidade de melanócitos foi mais evidente na região nasal do que nas demais
regiões avaliadas.
O estrato granuloso foi observado em todas a regiões estudadas, as células dessa
camada apresentaram formato rombóide com grânulos de cerato-hialina. Observou-se também
variação de camadas nas diferentes regiões avaliadas; as regiões ventral do abdome, região
torácica, cervical ventral e nasal apresentaram de uma a duas camadas de células. A região
medial do carpo apresentou extrato granuloso com duas a três camadas de células e a região
central do coxim palmar apresentou e estrato granuloso bem desenvolvido, sendo observado até
oito camadas de células.
Em todas as regiões avaliadas foi observado o estrato lúcido, as células desta
camada apresentaram formato pavimentoso e anucleadas, com ausência de grânulos, sendo
observada como uma fina camada de células eosinofílicas, se interpondo entre o estrato
granuloso e córneo. Na região central do coxim palmar essa camada apresentou-se mais
evidente em relação as demais áreas avaliadas. Este estrato foi visível tanto nas lâminas coradas
com HE, conforme se observa na Figura 2, quanto nas lâminas coradas com alcian blue,
conforme se observa na Figura 3.

35

FIGURA 3 – Fotomicrografia da região ventral abdome do
Tamanduá bandeira (Myrmecophaga tridactyla)
corada com alcian blue. As setas apontam para o
estrato lúcido, camada que se interpõem entre o
estrato granuloso e córneo.

O estrato córneo foi observado em todas as regiões avaliadas, as células
queratinizadas (corneócitos) dessa camada apresentaram anucleadas. Todas as regiões
apresentaram algum grau de descamação celular, porém as regiões cervical ventral e ventral do
abdome apresentaram um maior grau de descamação. Este estrato variou entre as diferentes
regiões avaliadas, sendo consideravelmente mais espesso e queratinizado na região central do
coxim palmar.
A membrana basal foi visualizada em todas as regiões avaliadas, contudo, foi mais
evidente na região central do coxim palmar. Esta camada se interpunha entre a camada basal da
epiderme e a derme superficial, sendo observada apenas nas lâminas coradas com PAS. Na
Figura 4 observa-se a membrana basal da região cervical ventral.
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FIGURA 4 – Fotomicrografia da região cervical ventral do
Tamanduá bandeira (Myrmecophaga tridactyla)
corada com ácido periódico de Schiff (PAS). As
setas apontam para a membrana basal, camada
que se interpõem entre a derme superficial e o
estrato basal da epiderme.

A derme superficial nas seis regiões avaliadas apresentou-se delgada, com presença
de projeções papilares na região nasal e do coxim palmar, contudo, foram mais evidentes na
região do coxim palmar. Nesta camada da pele também observou-se vasos sanguíneos e
escassos mastócitos, linfócitos e plasmócitos (infiltrado inflamatório), além de raros
eosinófilos. A região do coxim palmar apresentou derme superficial frouxa, muito
vascularizada, com colágeno fino e amorfo.
Na camada dérmica profunda foram observadas diferenças entre as regiões. Na
região ventral do abdome a derme profunda apresentou-se espessa em relação a derme
superficial e menos vascularizada em relação as demais. Foi observada grande quantidade de
espessas fibras colágenas, organizadas em fascículos, semelhantes a fibras musculares.
Verificou-se a presença de folículo piloso profundo, próximo ao panículo adiposo, com
musculo eretor do pelo, além de grande quantidade de glândulas sudoríparas, contudo não foi
possível diferenciá-las em apócrinas ou écrinas. Foram observadas glândulas sebáceas nas áreas
avaliadas, excluindo-se a região do coxim palmar e região nasal.
A região dorsal do toráx apresentou padrão semelhante a região ventral do abdome,
sendo observada grande quantidade de espessas fibras colágenas organizadas em fascículos,
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semelhantes a fibras musculares, contudo menos organizadas, e ainda foram observados plexo
vásculo nervoso e panículo adiposo delgado.
A região cervical ventral apresentou padrão semelhante a região ventral do abdome,
contudo as fibras colágenas organizadas em fascículos apresentaram-se mais espessas. Nesta
região os folículos pilosos foram abundantes, contudo os pelos eram menos espessos e menos
profundos, se projetando até o terço médio da derme.
A região nasal apresentou padrão semelhante a região ventral do abdome, contudo
as fibras colágenas organizadas em fascículos apresentaram-se mais numerosas e delgadas, não
foi observado panículo adiposo.
Na região medial do carpo observou-se grande quantidade de epitélio glandular (gl.
sudorípara), disposto em forma de aglomerados, próximo ao panículo adiposo. Também foi
observado musculo eretor do pelo e vasos sanguíneos entremeando o tecido glandular.
Na região central do coxim palmar observou-se a derme profunda organizada em
fascículos espessos e entrelaçados e presença de grande quantidade de glândulas sudoríparas
écrinas.
4. DISCUSSÃO
Verificou-se, em todos os animais estudados, a organização da pelagem em pelos
primários, características estas, diferentes ao descrito para a Cuniculus paca10, e semelhante ao
descrito em bovinos e equinos13. A direção dos pelos dos tamanduás bandeira seguiu os padrões
descritos tanto em animais domésticos quanto em animais silvestres, admitindo uma direção
craniocaudal e dorsoventral. Essa disposição facilita a movimentação dos animais bem como o
escoamento de água9,14,15. Observou-se ainda que a pelagem dos tamanduás bandeira
compunha-se de pelos rígidos e longos em regiões específicas, como na região da cernelha e
cauda16. Em alguns roedores17 são encontrados pelos longos e rígidos, e tais pelos são capazes
de proteger o animal da chuva e promover tanto isolamento térmico, quanto conferir
impermeabilidade, funções possivelmente atribuíveis ao tamanduá bandeira, em virtude de sua
peculiaridade térmica e habitat.
De modo geral a cútis do tamanduá bandeira se estrutura em duas camadas,
epiderme e derme, conforme descrições para os mamíferos, em literatura especializada6,18-20.
Histologicamente a epiderme de todas as regiões avaliadas, dos tamanduás bandeira,
apresentam as seguintes camadas: basal, espinhosa, granulosa, lúcida e córnea, evidenciando
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um tecido epitelial estratificado pavimentoso queratinizado, estruturação condizente com os
registros existentes para os mamíferos em geral6,18-20.
A média da espessura da pele da região dorsal dos tamanduás bandeira machos foi
de 5,46mm. Essa medida é consideravelmente espessa para as proporções corpóreas deste
animal, apresentando-se maior do que a dos equinos, que é de 1 a 5 mm21 e menor do que nos
bovinos, que é de 3 a 7 mm5. As maiores medidas de espessura da pele deste animal, somada
a pelagem densa, desempenham papel importante na sobrevivência dessa espécie, em virtude
da ausência de um elaborado mecanismo de defesa contra predadores e a locomoção lenta, bem
como uma provável defesa contra agressões dos insetos durante sua atividade na busca de
alimentos.
Apesar de serem observadas diferenças de evidência entre as camadas avaliadas,
todas elas foram bem demarcadas em todas as regiões estudadas, o que divergiu de Razvi et
al.22, que não observaram a camada lúcida em caprinos. Em carnívoros domésticos esse estrato
ocorre somente nas regiões mais espessas da pele, como coxins e plano nasal14,18,23-25. Há ainda,
autores que consideram o estrato lúcido apenas um artefato de refração de células córneas
jovens26. Essa característica a princípio poderia ser atribuída a maior espessura da pele nesta
espécie, todavia mesmo em regiões de pele delgada, como a do plano nasal, tal camada fora
observada, portanto, sua identificação é uma característica do tamanduá bandeira.
As camadas espinhosa e granulosa foram observadas em todas as regiões avaliadas,
corroborando com alguns tratados clássicos de histologia6,18,19, porém diferente do encontrado
em pacas, que apresentam as camadas espinhosa e granulosa menos distinguíveis10.
Na epiderme de todas as regiões analisadas estavam presentes células de
Langerhans, queratinócitos e raros melanócitos, os quais, em sua maioria, encontraram-se no
extrato basal. Melanócitos foram mais abundantes no plano nasal, provavelmente por se tratar
de uma região de pele glabra e de maior exposição solar, pois uma das funções desta célula é a
proteção da pele frente à luz ultravioleta6,13,27. A maior parte das células de Langerhans foi
observada na camada espinhosa, como descrito na literatura6,10,19,26. As regiões de pele glabra,
nasal e coxim, apresentaram tanto a epiderme, quanto o estrato córneo mais espessos, contudo
como esperado, o coxim foi a região mais desenvolvida10,28-30.
Não foi observada membrana basal em nenhuma das amostras coradas com HE.
Porém, em cortes corados pelo PAS essa zona pôde ser facilmente visualizada, principalmente
na região dos coxins, corroborando com14,25. Contudo, em pacas31, relatou-se que esta camada
foi observada nas regiões do pescoço, do tórax e medial do carpo, mesmo nas lâminas coradas
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pela hematoxilina-eosina, sendo menos evidente na região dos coxins, fato este hipoteticamente
justificável pela irregularidade existente na junção dermo-epidérmica desta região.
Com relação à derme da cútis dos tamanduás bandeira, observou-se nas regiões
analisadas a presença da derme superficial e profunda, assim como descrito nos mamíferos em
geral6,18,19,32,33.
A derme superficial apresentou-se delgada em todas as áreas avaliadas, com
presença de projeções papilares apenas nas regiões do coxim e nasal, porém mais nitidamente
na região do coxim. Tais achados coincidem com a descrição de outros autores13, que
descreveram a ausência de papilas dérmicas na pele com pelos de cães e gatos. Outros autores
também descreveram a presença de papilas dérmicas em maior quantidade na região do
coxim10,28-30. A região central do coxim palmar apresentou derme superficial frouxa e muito
vascularizada. A maior quantidade de vasos, em relação as demais áreas avaliadas,
hipoteticamente pode ser justificada pelo fato da grande quantidade de anastomoses
arteriovenosas presentes nesta região, que permitem o desvio do sangue para a extremidade do
membro em contato com o solo, importante mecanismo para a termorregulação34.
Na derme profunda foram observadas semelhanças entre as áreas avaliadas, nas
regiões de pele hirsuta observou-se folículos pilosos dispostos profundamente, chegando a se
aproximar da hipoderme, contudo, algumas regiões, como, por exemplo, a região cervical
ventral, apresentaram pelos menos espessos e menos profundos, com folículos pilosos que
alcançaram o terço médio da derme. Variações na quantidade e tamanho de folículos pilosos,
de acordo com a região corporal, também são descritas em carnívoros domésticos13.
Também foram encontradas na derme profunda músculo eretor do pelo, glândulas
sebáceas e quantidade variável de glândulas sudoríparas écrinas e apócrinas. Em termos gerais,
a quantidade de glândulas sudoríparas encontradas foi além do esperado, uma vez que o
tamanduá bandeira é um animal de baixa taxa metabólica, baixa temperatura corporal e
locomove-se muito lentamente8, características estas que podem requerer uma menor
importância da sudorese na termorregulação.
Em coxins de pacas relatou-se a presença de glândulas sudoríparas écrinas,
intercaladas a aglomerados de tecido adiposo na hipoderme10. As mesmas glândulas também
foram encontradas em tamanduás bandeira, porém localizadas mais profundamente na derme
dessa região. Não foram verificadas glândulas sebáceas na cútis dos coxins palmares e região
nasal dos tamanduás bandeira, corroborando com outros autores7,14, ao afirmarem que em
carnívoros domésticos as glândulas sebáceas estão presentes em toda a superfície da pele, à
exceção dos coxins e plano nasal.
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Em mamíferos domésticos as glândulas sebáceas podem ser numerosas e maiores
em diferentes regiões do corpo, de acordo com a espécie, constituindo órgão odoríferos5,18,26.
Nos tamanduás bandeira foram encontradas glândulas sebáceas nas regiões cervical ventral,
ventral do abdome, dorsal do tórax e medial do carpo, contudo, nenhuma destas regiões
apresentou glândulas sebáceas maiores ou mais numerosas em relação às demais. Desta forma,
é possível afirmar que no tamanduá bandeira não existem características histológicas,
tampouco, macroscópicas nas áreas estudadas, compatíveis com órgãos odoríferos.
Em mamíferos domésticos, exceto cães e gatos, as glândulas sudoríparas apócrinas
representam papel importante na termorregulação, enquanto as glândulas sudoríparas écrinas
não contribuiriam de forma primária com este papel35. A secreção destas glândulas poderia
auxiliar na proteção dos coxins, mantendo a hidratação necessária do extrato córneo36. Em
primatas as glândulas écrinas promovem a umidade necessária para a superfície dos coxins,
evitando que o animal escorregue37. Embora este tipo de glândula esteja presente nos coxins do
tamanduá, essa função parece pouco importante, uma vez que essa espécie não apresenta
hábitos arborícolas. Outras funções poderiam ser atribuídas a estas glândulas, como por
exemplo, a liberação de substâncias odoríferas38.
A hipoderme foi observada em cinco das seis regiões avaliadas, sendo ausente na
região nasal. Tais achados diferem de outros autores, que ao estudarem o tegumento de suínos
descreveram uma camada delgada de hipoderme no plano nasal39.
A espessura cutânea aumentou no sentido ventrodorsal do tronco e no sentido distalproximal dos membros, portanto, com exceção do coxim palmar, as diferenças de espessura
entre as áreas avaliadas seguiram os padrões descritos na literatura consultada13,40.
As regiões do plano nasal e coxim apresentaram epiderme acentuadamente espessa,
assemelhando-se ao encontrado em mamíferos domésticos, à exceção dos equídeos, que não
apresentam pele modificada nesta região18. Em relação a espessura da epiderme, observou-se
que as regiões de pele glabra apresentaram uma epiderme mais espessa que as regiões de pele
hirsuta. Além disso, é possível observar que a espessura da camada córnea contribui para tal
diferença. Diferenças semelhantes foram encontradas por outros autores14,29 ao estudarem o
tegumento de carnívoros domésticos.
Vários fatores podem estabelecer diferenças de espessura da pele em indivíduos da
mesma espécie. Alguns autores13 afirmaram que variações podem ocorrer em função das
diferenças de faixa etária. Para minimizar este fator no presente estudo, realizou-se a coleta de
amostras apenas em animais adultos. Contudo, fatores como o sexo também podem inferir
diferenças nas medidas da pele entre indivíduos da mesma espécie. Das seis regiões avaliadas,
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duas delas, região nasal e central do coxim palmar, as medidas de espessura da epiderme,
camada córnea e derme foram maiores nos machos. Estes resultados se aproximam dos achados
de outros autores10,21, que ao avaliarem a espessura da pele de equinos e pacas, respectivamente,
observaram que na maioria das regiões, a espessura total e das diferentes camadas da pele foram
maiores nos machos
5. CONCLUSÕES
Os resultados encontrados neste trabalho nos permitem concluir que nos tamanduás
bandeira, a arquitetura e coloração da pelagem apresenta atributos particulares, tal qual ocorre
em diferentes espécies animais. Histologicamente seu tegumento apresenta-se semelhante ao
tegumento dos mamíferos em geral, exceto pela espessura proporcionalmente maior da pele.
Além disso, todos os estratos da epiderme foram bem demarcados em todas as regiões
estudadas, sendo esta uma característica particular nesta espécie. O tamanduá bandeira
apresenta grande quantidade de glândulas sudoríparas distribuídas ao longo do corpo, o que
contrasta com sua temperatura corporal e metabolismo peculiares. A análise morfométrica das
diferentes regiões cutâneas do tamanduá bandeira permitiu observar diferenças de espessura
entre o tegumento de machos e fêmeas, assim como diferenças entre as regiões cutâneas de um
mesmo animal. Em todas as regiões avaliadas as médias das medidas da epiderme e derme
foram maiores nos machos.
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CAPÍTULO 3 - ASPECTOS ANATÔMICOS DA DISTRIBUIÇÃO DOS NERVOS DO
PLEXO BRAQUIAL DO TAMANDUÁ BANDEIRA (Myrmecophaga tridactyla,
Linnaeus, 1758)

RESUMO
O conhecimento da anatomia dos plexos nervosos dos apêndices locomotores é fundamental
para a prática médica, em especial para a clínica neurológica, anestesiologia, cirurgia e no
diagnóstico por imagem. Também oferece subsídidos ao estudo evolutivo e da anatomia
comparada, já que seu padrão varia entre indivíduos de diferentes espécies. O objetivo deste
estudo foi descrever a distribuição dos nervos do plexo braquial de M. tridactyla, incluindo os
nervos cutâneos e digitais. Para tanto, foram dissecados 12 plexos braquiais de seis cadáveres
de indivíduos adultos, sendo três fêmeas e três machos. Os cadáveres foram fixados e
conservados em solução de formaldeído e, para dissecação, rebateu-se a pele e tela subcutânea
dos membros torácicos até as unguículas dos dígitos. Cada nervo foi dissecado no sentido
proximal-distal, com a identificação de seus ramos musculares, articulares e cutâneos. O plexo
braquial foi formado pelos ramos ventrais dos nervos dos segmentos vertebrais C5 a T1. Os
nervos derivados deste plexo foram: N. supraescapular, N. subescapular, Nn. Peitorais, N.
musculocutâneo, N. axilar, N. mediano, N. ulnar, N. radial, N. torácico longo, N. toracodorsal
e N. torácico lateral. Juntos estes nervos inervaram os músculos intrínsecos e a maior parte dos
músculos extrínsecos do membro torácico, inclusive o M. cutâneo do tronco, além das
articulações, periósteo e pele de todo o membro. Os nervos do plexo seguem o padrão
morfológico geral, e sua distribuição remete àquela observada nos animais que apresentam
cinco dígitos na mão. Todavia, algumas particularidades foram observadas, como a maior
espessura dos nervos e a contribuição dos nervos axilar e musculocutâneo na inervação dos
dígitos.
Palavras-chave: inervação da mão, membro torácico, nervo axilar, nervo musculocutâneo,
xenartras.
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ANATOMICAL ASPECTS OF THE DISTRIBUTION OF THE BRACHIAL PLEXUS
NERVES IN THE GIANT ANTEATER (Myrmecophaga tridactyla, Linnaeus, 1758)

ABSTRACT
The knowledge of the anatomy of the locomotor appendages plexuses is fundamental for
medical practice, especially for neurological clinic, anesthesiology and imaginology. It also
provides a scientific background for evolutionary study and comparative anatomy, as its pattern
varies among individuals of different species. The aim of this study was to describe the
distribution of the nerves of the brachial plexus of M. tridactyla, including the cutaneous and
digital nerves. Twelve brachial plexuses of six cadavers of adult individuals were dissected,
being three females and three males. The cadaveres were fixed and preserved in formaldehyde
solution and, for dissection, the entire skin and hypodermis of the thoracic limbs were removed.
Each nerve was dissected in the proximal-distal direction, and their muscle, joints and skin
branches identified. The brachial plexus was formed by the ventral branches of the nerves of
the vertebral segments C5 to T1. The nerves derived from this plexus were as follows:
suprascapular, subscapular, cranial pectoral, caudal pectoral, musculocutaneous, axillary,
median, ulnar, radial, lateral thoracic, long thoracic and thoracodorsal. Together these nerves
innervated the intrinsic muscles and most of the extrinsic muscles of the thoracic limb,
including the m. cutaneous of the trunk, as well as the joints, periosteum, and skin of the entire
limb. The plexus nerves have the general morphological pattern, and their distribution refers to
that observed in animals with five digits in the hand. However, some particularities were
observed, such as the greater thickness of the nerves and the contribution of the axillary and
musculocutaneous nerves in the innervation of the digits.
Keywords: innervation hand, thoracic limb, axillary nerve, musculocutaneous nerve,
xenarthras.
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1. INTRODUÇÃO
O Tamanduá bandeira é pertencente à Classe Mammalia; Ordem Pilosa; Subordem
Vermilingua; Família Myrmecophagidae1. Existem quatro espécies de tamanduás: Cyclopes
didactylus (tamanduaí); Tamandua mexicana (tamanduá-do-norte); T. tetradactyla (tamanduámirim) e M. tridactyla (tamanduá-bandeira), sendo este último o maior dentre os tamanduás2.
Em virtude da diminuição do seu habitat natural somada as inúmeras mortes
causadas por incêndios, caça e até mesmo por inundações, o número de tamanduás bandeira
está atualmente em declínio3.
Ademais, tamanduás estão entre as espécies de animais silvestres frequentemente
acometidas em atropelamentos4, sendo assim, o limitado conhecimento a cerca de suas
características anatomofisiológicas pode ser um desafio para o diagnóstico, tratamento e
prognóstico de lesões que envolvam o sistema locomotor.
Alem disto, o conhecimento da anatomia do plexo braquial em tamanduás pode
contribuir para estudos de anatomia comparada, zoologia e filogenia. O plexo braquial já foi
estudado em mamíferos xenatras, como preguiças5,6,7, tatus8 e tamanduá mirim9. A origem do
plexo braquial também já foi abordada em M. tridactyla10, todavia, o presente estudo aborda de
maneira inédita dentre os membros da ordem Xenartra a distribuição completa dos nervos do
plexo, ao longo de toda a extensão do membro torácico. Em geral os trabalhos tanto em
xenartras, como em outras espécies estudas como Hydrochaeris hydrochaeris11, Agouti paca12,
Leopardus geoffroyi13, Hystrix cristata14, Cerdocyon thous15, Mongolian gerbil16 abordam a
origem dos nervos ou no máximo sua distribuição até o nível de antebraço, ignorando a
distribuição a partir do carpo.
Desta forma, o objetivo deste estudo foi descrever a distribuição dos nervos do
plexo braquial no M. tridactyla, incluindo os nervos cutâneos e digitais.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
Foram utilizados seis exemplares adultos de M. tridactyla, sendo três fêmeas e três
machos. Os dois antímeros foram dissecados, resultando na análise de 12 plexos braquiais.
Os cadáveres dos animais foram cedidos pelo CETAS/IBAMA – Goiás. O estudo
foi aprovado pela CEUA/UFG, sob o processo nº 018/2014. O preparo, alojamento e dissecação
foram realizados no Laboratório de anatomia animal e anatomia comparada Professor Raul
Conde (LAANAC) do ICB/UFG.
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Os animais foram descongelados a temperatura ambiente por um período de 48h,
higienizados em água corrente e submetidos à fixação por meio de injeções com solução de
formol a 10% (LabsynthÒ – Produtos para Laboratórios, Ltda), a um volume correspondente a
10% do peso corporal. Posteriormente foram imersos em tanques com solução conservadora de
formol a 4% e após um período mínimo de 72h de fixação, iniciou-se a dissecação.
Para dissecação dos nervos do plexo braquial, rebateu-se a pele e tela subcutânea
dos membros torácicos até as unguículas dos dígitos. Cada nervo foi dissecado no sentido
proximal-distal, com a identificação de seus ramos musculares, articulares e cutâneos. Para
melhor visualização dos nervos as peças foram parcialmente desidratadas e os nervos corados
por meio de tinta guache (Acrilexâ) amarela. Quando necessário os ventres musculares, tendões
e retináculos foram seccionados e rebatidos. Os achados foram documentados por meio de
fotografias obtidas com câmera digital (CanonÒ EOS 50D). A terminologia adotada baseou-se
no preconizado pelo Comitê Internacional de Nomenclatura Anatômica Veterinária (2017)17.
Pela carência de informações sobre o plexo braquial em xenartras, os resultados
foram comparados também aos descritos em outras espécies mamíferas, e ainda com animais
domésticos, uma vez que, para estes últimos, há informações sobre a distribuição distal dos
nervos.
3. RESULTADOS
Em M. tridactyla, o plexo braquial é formado pelos quatro últimos ramos ventrais
dos nervos espinhais cervicais (C5, C6, C7 e C8) e pelo ramo ventral do primeiro nervo espinhal
torácico (T1) (Figura 1). Os nervos derivados deste plexo são: N. supraescapular, N.
subescapular, Nn. Peitorais, N. musculocutâneo, N. axilar, N. mediano, N. ulnar, N. radial, N.
torácico longo, N. toracodorsal, N. torácico lateral. O território de inervação dos principais
nervos do plexo braquial para os músculos do braço e antebraço, com seus respectivos ramos
nervosos cutâneos são descritos abaixo no Quadro 1.
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FIGURA 1 – Plexo braquial direito do Tamanduá Bandeira
(Myrmecophaga tridactyla). Em C5, C6, C7, C8 e
T1 se observa os ramos ventrais dos nervos
cervicais e torácicos que originam o plexo braquial.
Em CrT e CaT observa-se os troncos cranial e
caudal, respectivamente. Alguns dos nervos
originários deste plexo podem ser observados: N.
axilar (Ax), N. radial (R), N. mediano (M), N. ulnar
(U), N. supraescapular (Ss), N. subescapular (Sbs),
N. peitoral cranial (Pcr), ramo muscular (rm).
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QUADRO 1 – Território de distribuição dos nervos do plexo braquial do
Tamanduá bandeira (Myrmecophaga tridactyla)

Nervos (N.)

Músculos (M.)
M. supra-espinhal

N. supraescapular

M. infra-espinhal
Cápsula da articulação do ombro

N. subescapular
Nn. Peitorais

M. subescapular, parte distal
M. redondo maior
M. peitoral superficial
M. peitoral profundo
M. coracobraquial

N. musculocutâneo

M. bíceps braquial
M. braquial
Ramo de união com o N. mediano
M. redondo maior

N. axilar

M. redondo menor
M. deltóide
M. subescapular, parte caudal
M. flexor radial do carpo
M. flexor superficial dos dedos, cab. umeral
M. flexor profundo dos dedos, cab. radial

N. mediano

M. flexor profundo dos dedos, cab. umeral
M. pronador redondo
M. pronador quadrado
Periósteo do rádio e ulna
M. tríceps braquial, cab. medial
M. flexor profundo dos dedos, cab. Umeral

N. ulnar

M. flexor profundo dos dedos, cab. ulnar
M. flexor superficial dos dedos, cab. ulnar
M. flexor ulnar do carpo
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QUADRO 1 –

Território de distribuição dos nervos do plexo braquial do
Tamanduá
bandeira
(Myrmecophaga
tridactyla)
(Continuação)

Nervos (N.)

Músculos (M.)
M. dorsoepitroclear
M. braquiorradial
M. tríceps do braço
M. tensor da fáscia do antebraço
M. anconeu

N. radial

M. extensor radial do carpo
M. extensor digital comum
M. extensor digital lateral
M. abdutor longo do dedo I
M. extensor digital do dedo I e II
M. extensor ulnar do carpo
M. supinador

N. torácico
Longo
N. toracodorsal
N. torácico lateral

M. serrátil ventral do tórax
M. grande dorsal
M. cutâneo do tronco

O N. supraescapular penetra entre as fibras do músculo subescapular atravessa o
forame escapular junto à borda cranial deste osso. Ao atingir a face lateral da escápula, emite
fibras para o M. supraespinhal e contorna o colo da escápula em direção à fossa infraespinhosa
e distribui-se no M. infraespinhal cápsula da articulação do ombro. O N. subescapular é
composto por três ramos e distribui-se na face medial do M. subescapular e também no M.
redondo maior.
O N. peitoral cranial após deixar o tronco do plexo braquial contorna a face lateral
da veia jugular externa e termina no terço cranial do M. peitoral superficial. O N. peitoral caudal
cruza caudolateralmente a veia jugular externa e segue em direção caudal, profundamente ao
M. peitoral profundo. Divide-se em dois ramos que penetraram nos terços caudais dos músculos
peitoral superficial e profundo.
O N. musculocutâneo surge da face medial do plexo braquial, cruza a articulação
do ombro e adentra na face medial do membro torácico entre o M. coracobraquial e a inserção
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do M. grande dorsal. Emite o primeiro ramo para o M. coracobraquial e a cabeça curta do bíceps
braquial. Cruza o úmero em sentido craniodistal para emitir de dois a quatro ramos para a cabeça
longa do bíceps. Seque em sentido distal em contato com o úmero até o M. braquial. Um dos
ramos que adentram na cabeça longa, atravessa todo o ventre deste músculo, emerge
superficialmente entre este músculo e o M. braquiorradial, formando o N. cutâneo medial do
antebraço (Figura 2). Esse nervo corre em sentido distal na superfície do M. braquiorradial e
faz a inervação sensitiva da superfície medial do antebraço, carpo e mão. Forma o N. digital
palmar próprio do dedo I, o N. digital dorsal próprio do dedo I e podendo formar o primeiro N.
digital comum dorsal em conjunto com o N. cutâneo cranial do antebraço (Figura 3). Portanto,
contribui com a inervação do primeiro e segundo dígitos.
O N. mediano deixa o plexo num tronco comum com o N. ulnar, formando o tronco
comum. No terço médio do braço, separa-se do N. ulnar e segue em sentido distal acompanhado
pela artéria e veia braquial. O feixe atravessa o forame supreacondilar e surge na face cranial
do antebraço e segue profundamente aos músculos pronador redondo e flexor radial do carpo,
emitindo ramos para os músculos flexor radial do carpo, cabeça umeral do flexor superficial
dos dedos, cabeça radial do flexor profundo dos dedos, cabeça umeral do flexor profundo dos
dedos, pronador redondo, pronador quadrado. Após atravessar o túnel cárpico em companhia
da artéria e veia mediana, o N. mediano emite um ramo comunicante, que se une ao ramo do
N. ulnar para formação do N. digital palmar comum III. Emite também os Nn. digitais palmares
comuns I e II. Contribui, portanto, com a inervação dos dígitos I, II, III e IV (Figura 3), além
do periósteo do rádio e ulna. Os Nn. digitais comuns palmares I, II e III inervam,
respectivamente, os músculos lumbricais II, III e IV.
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FIGURA 2 -

Vista medial do antebraço e mão esquerda do Tamanduá bandeira (Myrmecophaga
tridactyla) em (A) e vista dorsal do membro torácico esquerdo em (B), evidenciando
a extensão distal dos ramos nervosos destas regiões: R. distal do N. axilar (1), R. distal
do N. musculoncutâneo (2), R. superficial do N. radial (3), R. profundo do N. radial
(4), N. cutâneo lateral do antebraço (5), N. cutâneo lateral do antebraço (6), N. cutâneo
medial do antebraço (7), ramos cutâneos (rcut), ramos musculares (rm). Face medial
(M), Face lateral (L).
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FIGURA 3 – Membro torácico distal esquerdo do Tamanduá bandeira
(Myrmecophaga tridactyla) evidenciando a extensão
distal dos ramos dos nervos que alcançam a mão. Em (A)
vista dorsal, em (B) vista medial e em (C) vista palmar:
Ramo (R.) cutâneo medial do antebraço (1), Ramos (Rr.)
cutâneos cranial do antebraço (2), R. cutâneo lateral do
antebraço (3), Nervo (N.) digital dorsal próprio do dedo
I abaxial(4), N. digital dorsal comum I (5), N. digital
dorsal comum II (6), N. digital dorsal comum III (7), N.
digital dorsal comum IV (8), N. digital próprio do dedo
V abaxial (9). Na face palmar são observados: R.
superficial do N. ulnar (10), N. digital palmar próprio
lateral do dedo V (11), N. digital palmar comum IV (12),
ramos comunicantes (rc), N. digital palmar comum III
(13), N. digital palmar comum II (14), N. digital palmar
comum I (15). Face medial (M), face lateral (L).
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O N. ulnar separa-se do N. mediano no terço médio do braço, onde emite o N.
cutâneo caudal do antebraço (Quadro 2). Este último contribui com a inervação sensitiva da
fáscia e pele da superfície medial do braço e caudal do antebraço até o carpo. O N. ulnar segue
em sentido distal e caudal, na face medial do braço, emite ramos para a desenvolvida cabeça
umeral do M. flexor digital profundo, localizada no braço e para a cabeça medial do M. tríceps
braquial. Cruza a face caudal da articulação do cotovelo profundamente à cabeça medial do
tríceps braquial. Na altura do antebraço emite ramos para a cabeça umeral do M. flexor
profundo dos dedos, cabeça ulnar do M. flexor profundo dos dedos, cabeça ulnar do M. flexor
superficial dos dedos e M. flexor ulnar do carpo. Segue em contato com a face profunda do M.
flexor ulnar do carpo, quando emite o ramo (R.) dorsal e palmar. O R. dorsal perfura a fáscia
do antebraço e alcança o dorso da mão, formando o N. digital dorsal comum IV em conjunto
com N. radial, e o N. digital dorsal próprio do dedo V. O N. ulnar segue medialmente ao osso
acessório do carpo, cruza a face palmar do carpo, onde se divide em R. superficial e R.
profundo. O R. superficial faz inervação palmar superficial da mão, por meio do N. digital
palmar próprio lateral do dedo V abaxial e o N. digital palmar comum IV, e após receber o ramo
comunicante do nervo mediano, forma o N. digital palmar comum III (Figura 3), portanto, suas
fibras alcançam o terceiro, quarto e quinto dígitos. O R. profundo adentra e inerva os músculos
profundos palmares da mão (interósseos, adutores e abdutores digitais).
O N. radial foi o maior nervo originado do plexo braquial. Ao surgir da superfície
lateral do plexo, segue pela superfície caudal da articulação do ombro em direção à face medial
do braço. Emite ramos no sentido caudal que inerva o M. tensor da fáscia do antebraço e a
cabeça medial do M. tríceps braquial. No terço médio do braço, adentra entre a cabeça lateral
do tríceps e a porção braquial da cabeça umeral do M. flexor digital profundo e emite ramos
para a cabeça lateral e longa do M. tríceps braquial. Emerge na superfície craniolateral da
porção distal do braço, onde se divide em R. profundo e R. superficial. O ramo profundo emite
ramos para os músculos braquiorradial, anconeu, extensor radial do carpo, extensor digital
comum, extensor digital lateral, abdutor longo do dedo I, extensor digital do dedo I e II, extensor
ulnar do carpo e supinador. O R. superficial emerge entre o M. deltóide e o M. braquial e emite
o N. cutâneo lateral do antebraço, que se distribui na face craniolateral do antebraço. O R.
superficial segue em sentido distal passando pelo dorso do carpo para inervar o dorso da mão
com auxílio do R. dorsal do nervo ulnar e do N. cutâneo cranial do antebraço. Forma o N. digital
dorsal comum III e em conjunto com o N. cutâneo cranial do antebraço forma o N. digital dorsal
comum II. E ainda, juntamente com o N. ulnar forma o N. digital comum dorsal IV (Figura 3).
Portanto, inerva a face dorsal do segundo, terceiro, quarto e quinto dedos.
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QUADRO 2 –

Território de inervação cutânea do membro torácico do Tamanduá
bandeira (Myrmecophaga tridactyla) com seus respectivos
nervos/ramos e suas origens

Território

Origem do

Nervo/Ramo

Face cranial do braço
Face caudal do braço
Face lateral do braço
Face medial do braço

nervo/ramo

N. cutâneo cranial do braço N. axilar
N. Intercostobraquial

T1 e T2

N. cutâneo caudal do braço N. radial
N. cutâneo lateral do braço

N. axilar

N. cutâneo lateral do braço

N. radial

N.

cutâneo

caudal

do

antebraço

N. ulnar

Região cutânea do
ombro e superfície
cranial proximal do

N. supraclavicular

C5

braço
Face

cranial

do

antebraço
Face

caudal

lateral

do

medial

antebraço

cranial

do

N.

cutâneo

caudal

do

antebraço
N. Intercostobraquial

do

antebraço
Face

cutâneo

antebraço

antebraço
Face

N.

N.

cutâneo

N.

cutâneo

antebraço

N. ulnar
T1 e T2

lateral

do

medial

do

antebraço
do

N. axilar

N. radial
N. musculocutâneo

O N. axilar ao surgir do plexo braquial, aprofunda-se caudalmente a articulação do
ombro e emite ramos para os músculos: redondo maior, redondo menor, deltoide e porção
caudal do subescapular. Emite o N. cutâneo cranial lateral do braço, que segue entre a cabeça
lateral do M. tríceps braquial e o M. deltoide escapular para a inervação cutânea da região lateral
do braço. Emite o N. cutâneo cranial do antebraço que passa entra as fibras do M. deltoide
acromial e segue na face cranial do M. braquiorradial até o dorso da mão. Este nervo é
responsável pela inervação sensitiva da face cranial do antebraço, e a porção medial do dorso
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da mão, formando o N. digital dorsal próprio do dedo I abaxial e o N. digital dorsal comum I,
podendo receber contribuição do N. cutâneo medial do antebraço nesta composição. Em
conjunto com o N. radial forma o N. digital dorsal comum II (Figura 3), portanto, contribui para
a inervação da face dorsal do primeiro, segundo e terceiro dígitos.
O N. torácico longo emerge da superfície lateral da parte cranial do plexo braquial
por tronco único que se divide em quatro ramos seguindo orientação caudal. O primeiro ramo
(único componente do plexo a receber contribuição de C5) penetra entre as fibras da porção
cervical do M. serrátil ventral. Segue em sentido caudal enviando três ramos para a porção
torácica deste músculo. O n. toracodorsal surge da superfície lateral do plexo braquial, corre na
face medial do M. grande dorsal, no sentido caudal, distribuindo suas fibras para a inervação
desse músculo. O N. torácico lateral deixa do plexo braquial em conjunto com o N. peitoral
caudal. Ao separar desse nervo, segue em direção à parede torácica. Inerva a pele da parede
ventrolateral torácica e o M. cutâneo do tronco, com a contribuição de ramos provenientes dos
nervos espinhais torácicos e lombares.
Além dos nervos originados do plexo braquial, o membro torácico também recebe
fibras nervosas de nervos que não se originam deste plexo. O ramo ventral T1 emite uma
derivação que cruza a primeira costela em sentido cranial para participar da formação deste
plexo. Neste trajeto, emite caudalmente um ramo que forma o N. intercostobraquial, que inerva
a superfície caudal do braço e antebraço, e ainda pode receber contribuição do N. radial ou T2.
Um segundo ramo de T1 segue entre o M. tensor da fáscia do antebraço e a cabeça longa do M.
tríceps para inervar a face lateral do braço. O N. supraclavicular contribui com a inervação
cutânea do ombro e superfície cranial proximal do braço. Fibras provenientes de C3 alcançam
os músculos omotransverso e as porções cervical e torácica do M. trapézio. Os ramos laterais
dos nervos intercostais contribuem com a inervação do M. grande dorsal e M. serrátil ventral,
e as fibras originadas dos ramos dorsais dos nervos espinhais cervicais e torácicos contribuem
na inervação dos músculos romboide, grande dorsal e dorsoepitroclear.
4. DISCUSSÃO
Este trabalho traz como grande diferencial uma abordagem ampla da inervação do
membro torácico, algo absolutamente raro na literatura anatômica dos animais silvestres. A
distribuição dos nervos do plexo braquial foi abordada em poucas espécies de animais
silvestres, as quais foram utilizadas para comparação e discussão dos resultados no presente
estudo, com foco naquelas que também apresentam cinco dígitos. Dentre os xenartras, foi

58

estudada em T. tetradactyla9, B. tridactylus6 e B. torquatus7, D. novemcinctus texanus8, e P.
maximus19 todavia, como em outras espécies, a abordagem se restringe, em geral, até o
antebraço, ignorando a inervação da mão. Isto ocorre possivelmente pela dificuldade de acesso
aos pequenos ramos distais dos nervos. Por consequência, os resultados da inervação da mão
do M. tridactyla foi comparada somente com a inervação do cão, cujo conhecimento é bem
estabelecido.
No M. tridactyla, o plexo braquial é formado essencialmente por ramos ventrais de
cinco nervos espinhais: C5; C6; C7; C8 e T110. A origem do plexo braquial pode variar
significativamente dentre as diferentes espécies de mamíferos, de acordo com o gênero20 e ainda
pode haver assimetria entre os antímeros12. Porém, em M. tridactyla, não foram encontradas
diferenças entre os antímeros ou sexo10.
O plexo de M. tridactyla consistiu principalmente de dois troncos e dois fascículos
que derivaram os nervos10, igualmente ao observado em B. tridactylus9 e B. torquatus7, contudo,
no M. tridactyla não se observou tronco comum. Em T. tetradactyla9, espécie da família
Myrmecophagidae, o plexo braquial originou-se a partir de três troncos, em contraste com os
dois troncos observados neste estudo.
De forma geral, observou-se no presente estudo que os nervos do plexo braquial do
M. tridactyla são proporcionalmente mais espessos ao exame visual direto quando comparado
aos nervos dos mamíferos domésticos. Tal achado pode estar relacionado à grande massa
muscular dos membros torácicos desta espécie, bem como pelo fato de a maioria dos nervos do
M. tridactyla apresentarem contribuição de um número maior de segmentos medulares do que
observado em espécies não primatas10. Esta característica foi importante para que tivéssemos o
êxito na dissecação de um satisfatório território de inervação.
O N. supraescapular em M. tridactyla supre os músculos supraespinhoso e
infraespinhoso, similarmente ao que ocorre nos animais domésticos21, H. hydrochaeris11, A.
paca12 e B. torquatus7, contudo em M. tridactyla este nervo também inerva a capsula articular
do ombro, enquanto em T. tetradactyla esse nervo supre apenas o M. supra-espinhoso9.
O N. subescapular inerva o M. subescapular, semelhante ao encontrado em T.
tetradactyla9, B. torquatus7, A. paca12, H. hydrochaeris11, L. geoffroyi13 e diferente do
observado em Canis familiaris22, no qual, há emissão de ramos para o M. grande dorsal.
O N. musculocutâneo supre os músculos coracobraquial, bíceps braquial e braquial
semelhante ao encontrado em T. tetradactyla9, L. geoffroyi13, e diferentemente do encontrado
em Capricornis crispus23, H. hydrochaeris11 e B. torquatus7, onde este nervo forma um tronco
único com o N. mediano em todo o seu trajeto (N. mediano musculocutâneo). Em Chacma
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baboon24 e H. cristata14, a maior parte do N. musculocutâneo segue com o N. mediano
formando também um tronco comum, porém separando-se no terço distal do braço, em M.
tridactyla N. musculocutâneo emite um ramo de união para o N. mediano, mas, segue como
um nervo distinto. O N. musculocutâneo também contribui para a inervação cutânea do
antebraço, dando origem ao N. cutâneo medial do antebraço, como nos animais domésticos21,22,
contudo em B. torquatus7, T. tetradactyla9, D. novemcinctus texanus8, P. maximus19 não foram
encontradas descrições de contribuições deste nervo para a região cutânea.
O N. axilar em M. tridactyla supre os músculos redondo maior, redondo menor,
deltoide, e a parte caudal do M. subescapular, semelhante ao encontrado em outros mamíferos,
como a A. paca12, L. geoffroyi13, assim como o descrito em animais domésticos17. Alguns
xenartras como o T. tetradactyla9 e a B. torquatus7 apresentam diferenças sutis, como por
exemplo, não possuem o M. subescapular inervado pelo N. Axilar, além disso nestas espécies
o N. axilar distribui-se para o M. infraespinhoso e porção acessória do bíceps, respectivamente.
Em outras espécies o N. axilar chega a inervar o M. braquiocefálico como em Sus scrofa25, C.
crispus23, Bactrian camel26 e Chinchilla lanígera27. Na H. hydrochaeris a área de distribuição
do N. axilar é significativamente menor que a do M. tridactyla e é complementada
principalmente pelo N. radial11. O N. axilar também contribuiu para a inervação cutânea do
braço e antebraço, dando origem aos Nn. cutâneo cranial/lateral do braço e N. cutâneo cranial
do antebraço, respectivamente. Não foram encontradas descrições de contribuições deste nervo
para a região cutânea em mamíferos xenartras7-9,19. Em A. paca12 são descritos ramos sensoriais
para o antebraço, porém em H. hydrochaeris11 estes dois nervos são descritos igualmente ao
encontrado em M. tridactyla.
A inervação da musculatura torácica é realizada pelos Nn. torácico longo, N.
toracodorsal e N. torácico lateral que inervam respectivamente os músculos serrátil ventral do
tórax, grande dorsal e M. cutâneo do tronco, juntamente com a região cutânea lateroventral do
tronco. Apesar de serem comuns semelhanças entre espécies da mesma família, o N. torácico
longo e o N. torácico lateral não foram descritos em T. tetradactyla9 e B. torquatus7,
respectivamente. Em D. novemcinctus texanus nenhum destes três nervos foi descrito, contudo,
relatou-se a presença do N. torácico anterior, como sendo o responsável pela inervação do M.
panniculus carnosos, M. peitoral abdominal e M. peitoral maior8. Pela localização, relação com
o M. platisma e representação figurativa há a semelhança necessária para se afirmar que o M.
panniculus carnosos é compatível com o M. cutâneo do tronco. Logo, o N. torácico anterior
descrito em D. novemcinctus texanus parece-nos correspondente ao N. torácico lateral
encontrado em M. tridactyla.
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Algumas variações são encontradas em diferentes espécies, em H. hydrochaeris11 e
L. geoffroyi13 o N. toracodorsal inerva o M. grande dorsal. Em A. paca12 o M. grande dorsal é
inervado tanto pelo N. torácico longo quanto pelo N. toracodorsal. Em S. scrofa25 estes nervos
inervam uma maior área e quantidade de músculos, o N. toracodorsal inerva o M. grande dorsal
e redondo maior, o N. torácico longo inerva o M. serrátil ventral do tórax e o N. torácico lateral
inerva o M. cutâneo do tronco e cranial prepucial. Apesar das variações encontradas para a
inervação da musculatura do tronco parece não haver relação entre a quantidade de nervos e
área de inervação com a exigência motora do membro, ao contrário do que ocorre distalmente.
A inervação da musculatura peitoral é realizada exclusivamente pelos Nn. peitorais
cranial e caudal, que inervam os músculos peitoral superficial e profundo, semelhante ao
observado em T. tetradactyla9, A. paca12, L. geoffroyi13, S. scrofa25, B. torquatus7. Porém,
apesar desta semelhança observada em diversas espécies, em Myocastor coypus28 não foram
descritos Nn. peitorais cranial e caudal, mas sim N. peitoral lateral e N. peitoral medial com
ramos que inervam uma infinidade maior de músculos dentre estes o M. peitoral superficial, M.
peitoral maior, M. peitoral menor, M. peitoral abdominal, M. escaleno e M. cutâneo máximo.
O N. mediano apresenta origem comum com o N. ulnar e seguiu para o antebraço
sem emitir ramos para o braço, da mesma forma como o observado em C. lanígera27, H.
cristata14, Arctocephalus australis29 e T. tetradactyla9. No M. tridactyla o N. mediano inerva a
maioria dos músculos flexores do carpo e dígitos e pronadores, semelhante ao descrito em
outras espécies como M. coypus28, S. scrofa25, L. geoffroyi13. O N. mediano emite um ramo
comunicante até o N. ulnar para formação do terceiro N. digital comum palmar, diferentemente
do observado em outras espécies em que o N. mediano emite ramos comunicantes para o N.
musculocutâneo como no B. torquatus7, C. familiaris22, H. hydrochaeris11 e A. paca12.
O N. ulnar em M. tridactyla emite ramos para o braço, antebraço e mão,
diferentemente do encontrado em B. torquatus7 e C. lanígera27, onde o N. ulnar inerva o
antebraço e mão, porem não emite ramos para o braço. Apesar da contribuição para a inervação
do braço ser restrita, uma vez que inerva apenas a cabeça medial do M. tríceps braquial tal
descrição corrobora com o descrito em T. tetradactyla9, e semelhantemente ao descrito em D.
novemcinctus texanus, pois o N. ulnar inerva parte do M. tríceps ancôneo interno8, além da
limitada área de inervação deste nervo nesta espécie, tal músculo não é descrito em M.
tridactyla. Em T. tetradactyla9 a inervação para a musculatura do antebraço corrobora com o
descrito em M. tridactyla, porém não foram encontradas informações de que o N. ulnar se
ramifique e inerve a região cutânea do antebraço, conforme descrito neste estudo para o M.
tridactyla.

61

O N. radial contribui para a inervação da musculatura distal do braço e para grande
parte da musculatura do antebraço. Além disso inerva parte da região cutânea do braço,
antebraço e do dorso da mão. Em T. tetradactyla9 e em D. novemcinctus texanus8 o território
de inervação do N. radial é significativamente mais restrito, inervando apenas alguns músculos
do braço e antebraço. No T. tetradactyla o N. radial inerva somente os músculos tensor da fáscia
do antebraço, ancôneo e tríceps braquial9, enquanto em D. novemcinctus texanus o N. radial
inerva a cabeça umeral do M. tríceps braquial, parte do M. tríceps anconeu interno e parte do
M. braquial8. Não foram encontradas descrições sobre sua contribuição para a musculatura
extensora do carpo e dígitos, assim como para pele, conforme encontrado no presente estudo.
Em B. torquatus o N. radial inerva as três porções do M. tríceps braquial, ancôneo, alcançando
os músculos do antebraço e mão7, embora não tenha sido descrito sua distribuição precisa para
a mão. Os autores também não apontaram a participação deste nervo na inervação cutânea do
braço e antebraço.
O membro torácico de M. tridactyla recebe fibras nervosas que não passaram pelo
plexo braquial, contudo, em outras espécies de xenartras como o D. novemcinctus texanus8, B.
variegatus5, T. tetradactyla9, B. torquatus7, P. maximus19, não foram encontradas descrições
semelhantes.
Apesar do termo “tridactyla” ter sido empregado para designar esta espécie, a
mesma apresenta cinco dígitos nas mãos. Destes, o terceiro é o mais desenvolvido e apresenta
a maior garra. O segundo dígito também é desenvolvido, e apresenta uma garra relativamente
grande, enquanto o primeiro e o quarto dígitos apresentam garras menores. O quinto dígito não
se projeta, estando suas falanges inseridas no interior do grande coxim palmar, sobre o qual o
animal se apoia. Apesar desta assimetria e pelas características do quinto dígito, todos eles
recebem ramos axiais e abaxiais dorsais e palmares e o perfil da distribuição nervosa remete
aquela dos animais com o mesmo número de dígitos, com os quais, portanto, buscou-se
comparar os resultados.
A inervação sensitiva cutânea da mão do M. tridactyla é realizada pelo N.
musculocutâneo, N. ulnar, N. radial e N. axilar. O N. musculocutâneo inerva a superfície medial
da mão, o N. ulnar é responsável pela inervação sensitiva na face palmar e o dorso da mão é
inervado pelos ramos do N. radial, ulnar e axilar. Em C. familiaris17,21,22, a inervação sensitiva
cutânea da mão é realizada pelos ramos do N. radial, N. mediano, N. ulnar e um ramo
comunicante do N. musculocutâneo que alcança o N. mediano, e inerva a região cutânea até a
altura da região cárpica. Portanto, em C. familiaris o N. axilar não faz parte da inervação
cutânea da mão, enquanto no M. tridactyla o N. mediano não contribuiu com a inervação
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cutânea da mão. Desta forma, em C. familiaris o N. mediano é responsável pela inervação
sensitiva da face palmar juntamente com os ramos do N. ulnar, em M. tridactyla esta função é
realizada somente pelos ramos do N. ulnar.
A inervação motora da mão do M. tridactyla é realizada pelos ramos dos Nn.
musculocutâneo, mediano, ulnar, radial e axilar. Em C. familiaris17,21,22 a inervação motora da
mão é realizada apenas pelos ramos do N. radial, N. mediano e N. ulnar, e diferentemente do
M. tridactyla os ramos dos Nn. musculocutâneo e axilar não alcançam a mão.
Em M. tridactyla a inervação motora para a face palmar dos dígitos I e II é realizada
pelos ramos do N. mediano, o digito III pelos ramos do N. mediano e ulnar, uma vez que houve
entre eles a presença de um ramo comunicante, e, dos dígitos IV e V por ramos do N. ulnar. O
N. musculocutâneo também contribui com um ramo para a inervação do dígito I. Tais
características, diferem-se do descrito em C. familiaris17,21,22, onde a face palmar da mão é
inervada pelos ramos dos N. mediano e ulnar, sendo que o N. mediano inerva a maior parte dos
dígitos, enquanto o N. ulnar inerva apenas o dígito IV e V. Portanto, diferentemente de C.
familiaris verificou-se que além da participação do N. musculocutâneo, a participação do N.
ulnar na inervação da mão é significativamente maior em M. tridactyla.
A inervação dorsal dos dígitos I e II do M. tridactyla é realizada pelos ramos do N.
musculocutâneo, juntamente com ramos do N. axilar. Os ramos do N. radial, juntamente com
os ramos do N. axilar inervam os dígitos II, III e IV, enquanto os ramos do N. ulnar e os ramos
do N. radial inervam os dígitos IV e V. Em C. familiaris, apenas os ramos do N. radial acrescido
de uma pequena contribuição dos ramos do N. ulnar inervam a face dorsal da mão17,21,22. Desta
forma, observou-se que a inervação da face dorsal da mão do M. tridactyla é muito mais
complexa em comparação a inervação desta mesma região em C. familiaris17,21,22.
Tendo em vista a escassez de informações acerca da distribuição distal dos nervos
do plexo braquial em indivíduos não só da ordem xenartras, bem como da maior parte dos
mamíferos silvestres, este se torna um campo vasto para pesquisas na área dos conhecimentos
básicos. Tais informações podem ser importantes para o enriquecimento da anatomia
comparada, bem como para a própria preservação das espécies, tendo em vista o suporte às
áreas aplicadas da Medicina Veterinária de Animais Silvestres.
5. CONCLUSÕES
Os nervos do plexo braquial do M. tridactyla são espessos, quando comparado aos
dos animais domésticos, o que está diretamente ligado aos desenvolvidos membros torácicos
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desta espécie. Os nervos do plexo seguem o padrão morfológico, e sua distribuição remete
àquela observada nos animais que apresentam cinco dígitos na mão. Todavia, alguns aspectos
da distribuição destes nervos apresentam particularidades que distinguem esta espécie tanto dos
carnívoros domésticos, quanto dos demais xenartras, como a maior presença de ramos
comunicantes entre os nervos distais do membro torácico. E ainda a contribuição dos Nn. axilar
e musculocutâneo na inervação da mão, algo absolutamente inédito na literatura anatômica dos
animais silvestres.

64

REFERÊNCIAS
1.

Smith P. Xenarthra – Fauna Paraguay Handbook of the Mammals of Paraguay [online].
2012.
35p.
[acesso
10
fev
2016].
Disponível
em:
http://www.faunaparaguay.com/mamm2axenarthra.pdf.

2.

Mess AM, Favaron PO, Pfarrer C, Osmann C, Melo AP, Rodrigues RF. Placentation in the
anteaters Myrmecophaga tridactyla and Tamandua tetradactyla (Eutheria, Xenarthra).
Reprod Biol Endocrinol. 2012;102(102):1-7.

3.

Knott KK, Roberts BM, Maly MA, Vance CK, Debeachaump J, Majors J. Fecal estrogen,
progestagen and glucocorticoid metabolites during the estrous cycle and pregnancy in the
giant anteater (Myrmecophaga tridactyla): evidence for delayed implantation. Reprod Biol
Endocrinol. 2013;83(11): 1-13.

4.

Nunes DC, Sousa CP, Castro AS. Atropelamento de vertebrados silvestres em um trecho
da rodovia GO-330, no sudeste goiano. In: II Jornada de Iniciação Científica, 2011, Urutaí,
Brasil. Urutaí: Edições Baru; 2011.

5.

Amorim AAJ, Amorim MJAAL, Silva DR, pimentel DS, Araújo FP, Alvim MMS. Origem
do plexo braquial no bicho-preguiça (Bradypus variegatus Shinz, 1825). Int J Morphol.
2003;21(1):45.

6.

Bielik P. Constituição do Plexus Brachialis no Bradypus tridactylus. Arquivos de
Anatomia e Antropologia. 1937;18:1-4.

7.

Cruz GAM, Adami M, Oliveira VL. Características anatômicas do plexo braquial de bichopreguiça-de-coleira (Bradypus torquatus Illiger, 1811). Biotemas. 2013;26(3): 195-201.

8.

Miles, S. S. The Shouder of the Armadillo. J Mammal. 1941;22(2): 157-169.

9.

Cruz GAM, Adamim M, Almeida AEFS, Silva EAAC, Faria MMMD, Pinto MGF, Silva
RDG. Características anatômicas do plexo braquial de tamanduá-mirim (Tamandua
tetradactyla Linnaeus, 1758). Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal.
2012;13(3):712-719.
[acesso
10
maio
2016].
Disponível
em:
http://www.scielo.br/pdf/rbspa/v13n3/11.pdf. ISSN: 1519-9940.

10. Souza PR, Cardoso JR, Araujo LM, Moreira PC, Cruz VS, Araujo EG. Gross Anatomy of
the Brachial Plexus in the Giant Anteater (Myrmecophaga tridactyla). Anat Histol
Embryol. 2014;43(5): 341-345.
11. Fioretto ET, Castro MFS, Guidi WL, Mainardi R, Souza RR, Ribeiro AACM. Gross
anatomic organization of the capybara’s (Hydrocharis hydrochaeris) brachial plexus. Anat
Histol Embryol. 2003;32(3): 169-174.
12. Scavone ARF, Machado MRF, Guimarães GC, Oliveira FS, Gerbasi SHB. Análise da
origem e distribuição dos nervos periféricos do plexo braquial da paca (Agouti paca,
Linnaeus, 1766). Ciênc Anim Bras. 2008;9(4):1046-1055. [acesso 10 maio 2018].
Disponível em: https://revistas.ufg.br/vet/article/download/1100/4366
13. Junior PS, Wronski JG, Carvalho NC, Abidu-figueiredo M. Brachial plexus in the
Leopardus geoffroyi. Ciênc Anim Bras. 2018;19: 1-14.
14. Aydin A. Brachial plexus of the porcupine (Hystrix cristata). Vet Med (Praha).
2003;48(10): 301-304.

65

15. Junior, PS, Carvalho NC, Mattos K, Santos ALQ. Origens e ramificações do plexo
braquial no cachorro-do-mato Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766). Pesqui Vet Bras.
2014;34(10): 1011-1023.
16. Araujo Jr HN, Oliveira GB, Costa HS, Lopes PMA, Oliveira REM, Bezerra FVF, Moura
CEB, Oliveira MF. Anatomy of the brachial plexus in the Mongolian gerbil (Meriones
unguiculatus Milne-Edwards, 1867). Vet Med (Praha). 2018;63(10): 476–481.
17. Nomina Anatômica Veterinária. 16 ed. Columbia: Committee Hannover; 2017. 177p.
18. Cruz GAM, Adami M, Oliveira VL. Características anatômicas do plexo braquial de bichopreguiça-de-coleira (Bradypus torquatus Illiger, 1811). Biotemas. 2013;26(3): 195-201.
19. Fernandes MMP, Domingos SCBR, Souza MB, Medeiros LS, Carvalho YK. Descrição
anatômica do plexo braquial de tatu-canastra (Priodontes maximus – Kerr, 1792) - Estudo
de caso. Enciclopédia Biosfera. 2015;11(22): 849.
20. Melo SR, Gonçalves AFN, Sasahara THC, Fioretto ET, Gerbasi SH, Machado MR,
Guimarães GC, Ribeiro AACM. Sex-related macrostructural organization of the deer’s
brachial plexus. Anat Histol Embryol. 2007;36(4): 295-299.
21. Dyce JM, Sack WO, Wensing CIG. Tratado de anatomia veterinária. 4. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan; 2010. 856p.
22. Evans HE, de Lahunta A. Spinal nerves. In: Evans HE. Miller ́s Anatomy of the Dog. 4th
ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2013. p.620-632.
23. Atoji Y, Suzuki Y, Sugimura M. The brachial plexus of the Japanese serow (Capricornis
crispus). Anat Anz. 1987;163(1): 25-32.
24. Booth, KK, Baloyi, FM, Lukhele, OM. The brachial plexus in the chacma baboon (Papio
ursinus). Journal of Medicine Primatology. 1997;26(4):196–203.
25. Santos LA, Silva FOC, Ribeiro LA, Borges TRJ, Silva DCO, Lizardo FB, Sousa GC,
Carvalho-barros RA. Origin and distribution of the brachial plexus in wild boar (Sus scrofa
Linnaeus, 1758). Biosci J. 2015;31(6):1816-1825.
26. Wang J. Anatomical study on the formation of the brachial plexus and course and
distribution of its few braches in the Bactrian camel. Indian Vet J. 1996;73: 169-175.
27. Gamba CO, Castro TF, Rickes EM, Martinez MAP. Sistematização dos territórios nervosos
do plexo braquial em chinchila (Chinchilla lanigera). Braz J Vet Res Anim Sci.
2007;44(4): 283-289.
28. Taketani M. Comparative anatomy of the brachial plexus in Coypu (Myocastor coypus;
Rodentia). Naturalistae. 2017;22: 17-22.
29. Souza DAS, Castro TF, Franceschi RC, Silva Filho RP, Pereira MAM. Formação do plexo
braquial e sistematização dos territórios nervosos em membros torácicos de lobos marinhos
Arctocephalus australis. Braz J Vet Res Anim Sci. 2010;47:168-174.

66

CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo é um dos vários projetos conduzidos pelo mesmo grupo de
pesquisa, com o intuito de aprofundar o conhecimento em morfologia de animais silvestres. O
M. tridactyla foi a espécie de escolha para esta pesquisa, tendo sido realizado anteriormente
dois outros trabalhos com esta mesma espécie, que resultou em outras duas teses de doutorado.
O fato de terem sido abordados dois sistemas distintos, permitiu uma maior compreensão da
morfologia geral do M. tridactyla.
O tamanduá bandeira é considerado ameaçado de extinção e inúmeros fatores são
tidos como causa, dentre eles a diminuição do seu habitat natural, mortes por incêndios,
atropelamentos, caça, inundações, dentre outras. Neste sentido, é notório que a sobrevivência
deste espécime depende de atividades compensatórias, destacando-se o papel das pesquisas
cujos resultados possam ser utilizados na área de Medicina Veterinária de Animais Silvestres.
Vários aspectos da ecologia, reprodução e padrões nutricionais de M. tridactyla são encontrados
na literatura, no entanto, muitas características anatômicas permanecem desconhecidas. Neste
sentido, os dados obtidos por intermédio de estudos anatômicos, macro ou microscópicos,
podem auxiliar no conhecimento e na determinação de características específicas desta espécie.
Os sistemas orgânicos apresentam características gerais comuns a maioria dos
mamíferos, contudo alguns sistemas são altamente especializados ao modo de vida dos animais.
Este estudo demonstrou que tanto o tegumento, quanto a distribuição do plexo braquial são
adaptados aos hábitos comportamentais do M. tridactyla.
Pode-se inferir que além de apresentar uma pele altamente espessa, os tamanduás
bandeira apresentam uma arquitetura e coloração da pelagem particulares. Porém,
histologicamente seu tegumento apresenta-se semelhante ao tegumento dos mamíferos em
geral, exceto pelo fato de todas as camadas da pele serem bem demarcadas nas regiões
estudadas. Além disso, o tamanduá bandeira apresentou maiores medidas de espessura da pele
em machos.
A compreensão sobre a anatomia dos nervos do plexo braquial do M. tridactyla
permitiu identificar caraterísticas peculiares totalmente distintas de outros animais, tanto
domésticos quanto silvestres. Verificou-se, por exemplo, que os nervos são mais espessos, em
comparação aos animais domésticos, e ainda, que há contribuição dos nervos axilar e
musculocutâneo na inervação dos dígitos, algo ainda não descrito na literatura, tanto para os
animais domésticos, quanto para as espécies silvestres estudadas até o momento.
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Acreditamos que estes resultados possam servir de referência às diversas áreas da
Medicina Veterinária de Animais Silvestres. Por exemplo, o conhecimento sobre a inervação
do membro torácico de M. tridactyla poderá permitir avanços no diagnóstico e tratamento de
lesões presentes neste membro, assim como, o conhecimento sobre os aspectos
anatomofisiológicos e histológicos da pele podem subsidiar estudos que permitam a adequada
adaptação de tratamentos utilizados em pequenos animais. Portanto, a compreensão sobre a
morfologia do M. tridactyla poderá evitar que possíveis erros decorrentes da extrapolação do
conhecimento acerca dos animais domésticos possam ocorrer, o que aumenta as chances de
animais tratados retornarem ao seu habitat natural e desta forma, contribuir para a preservação
desta espécie.
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ANEXO A. – Parecer da comissão de ética no uso de animais/CEUA-UFG.
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