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                 Tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) (figura 1A) é um mamífero nativo 
das Américas, sendo o maior mamífero insetívoro do mundo. Pelo seu hábito alimentar, são 
animais com importante função no controle de insetos e pragas. Apesar de serem grandes, são 
alvos fáceis, pois são animais lentos, de audição ruim e os olhos não refletem a luz dos faróis. 

CONCLUSÕES

A necropsia foi fundamental para caracterizar as lesões encontradas nesses animais e ……………… 
confirmar a causa mortis. A vigilância e o monitoramento são muito importantes para a preservação da 
espécie, devido esses animais serem alvos fáceis de ataques de outros animais e atropelamento em rodovias.
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Figura 1: Alterações observados em  
Tamanduás-bandeira. A) decúbito 
lateral para identificação do cadáver. 
B) Hemoperitoneo acentuado.  C) 
Lesão em vértebra associada a 
hemorragia acentuada. D) Laceração 
e hemorragia em musculatura 
esquelética de membro anterior.  E) 
Lesão perfurocontusa em membro 
posterior. F) Lesão perfurocontusa 
em membro anterior direito. 

Agradecimentos

Quatro animais com lesões de atropelamento: (1) hemoperitônio (figura 1B) por ruptura esplênica e 
politraumatismo (figura 1C), (2) hemoperitônio por laceração hepática, (3) herniação e encarceramento das 
alças intestinais com laceração perineal e (4) laceração da musculatura esquelética (figura 1D) do membro 
torácico direito. Lesões de ataques de cães: (1) lesões cutâneas perfurocontusas (figura 1E)  principalmente 
em região de cauda e (2) múltiplos abscessos em membros torácicos associado a lesões perfurocontusas 
(figura 1F). Um animal apresentou lesão ulcerativa em toda a circunferência abdominal e um animal com 
hipoplasia medular. 
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