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RUMINANTESRUMINANTES

O que são ruminantes?

- são mamíferos herbívoros;
- possuem vários compartimentos 
gástricos (poligástricos).

estomago tem quatro 
compartimentos: rúmen, 
retículo, omaso e 
abomaso

vacas, cabras, carneiros, camelos, veados, girafas, cervos, 
búfalos, alces, entre outros... 





Regurgitação e Ruminação



FunFunçções do Sistema Digestões do Sistema Digestóóriorio

� fornecer ao organismo, de forma contínua, nutrientes, água e 
eletrólitos;

� armazenar alimentos por um determinado período de tempo e 
liberá-los parcialmente para sofrerem digestão;

� metabolizar o alimento para absorção;

� absorção;

� eliminar os resíduos alimentares (produtos não digeridos).



� Fatores mecânicos - mastigação, deglutição, regurgitação, 
motilidade gástrica e intestinal e defecação.

� Fatores secretórios - atividades das glândulas digestivas.

� Fatores químicos - enzimas, e substâncias químicas (ex: 
HCl), produzida pela mucosa gástrica.

� Fatores microbianos - atividades secretoras dos 
microorganismos (bactérias, protozoários, fungos) presentes 
no estômago e intestino.

Fatores responsFatores responsááveis pela digestãoveis pela digestão



Sistema DigestSistema Digestóório de Ruminantesrio de Ruminantes

Cavidade bucal (lábios, bochechas, língua, dentes)

Faringe

Esôfago

Pré- estômagos:

� rúmen

� retículo

� omaso

Estômago verdadeiro ou glandular: abomaso

Intestino delgado

Intestino grosso

Os órgãos acessórios: glândulas salivares, fígado e pâncreas. 

ANATOMIA:





Sistema DigestSistema Digestóório de Ruminantesrio de Ruminantes

HISTOLOGIA E FISIOLOGIA:

Cavidade bucal
• epitélio estratificado pavimentoso queratinizado;
• lâmina própria da mucosa, geralmente desprovida de glândulas;
• túnica submucosa, essa na qual possui glândulas.

Glândulas podem ser 
mucosas, serosas ou 
mistas

Composta por:

1) Lábios

2) Bochechas

3) Língua

4) Dentes

três tipos de saliva 
(serosa, mucosa e mista)



1) Lábios

• onde ocorre uma junção muco-cutânea;
• queratinizado;
• o eixo do lábio é composto por tecido conjuntivo fibroelástico e por 
músculo esquelético, o lado cutâneo possui uma lâmina própria da 
mucosa e uma túnica submucosa que não diferenciam.

as glândulas labiais dos ruminantes são pequenas, sendo do tipo 
túbulo-alveolar ramificadas

2) Bochecha

• não se diferenciam dos lábios no plano histológico;
• glândulas bucais serosas ou mucosas estão presentes no tecido 
conjuntivo submucoso.



3) Língua

• revestida por uma mucosa com epitélio pavimentoso estratificado;
• possui um eixo de músculo esquelético;
• possui papilas dérmicas que indiretamente formam as papilas 
linguais;
• região caudo-dorsal da língua tem uma membrana mucosa 
espessa.

conferem rigidez a essa estrutura 

I. Papilas Linguais
Papilas Filiformes
Papilas Cônicas
Papilas Fungiformes
Papilas Valadas
Papilas Folheadas

II.    Corpúsculos Gustativos

• Função: superfície da língua áspera, com suas papilas, 
impedem o retrocesso do alimento.

• estruturas intra-epiteliais;

• agrupamentos celulares ovóides;

• se abrem em poros gustativos;

• tipos celulares (de suporte, sensoriais, 

basais);

• responsáveis por parte da gustação dos 

alimentos.





Papilas

• Papilas Filiformes: exercem funções mecânicas. São 
queratinizadas em formas de espinhos de rosa, curvando-se 
para trás.

• Papilas Cônicas: mesma função que as papilas filiformes. 
Também são queratinizadas.

• Papilas Fungiformes: em forma de cogumelos, exercem 
função mecânica e gustativa.

• Papilas Folheadas: são estruturas em forma de folha. 
Possuem corpúsculos gustativos, em que glândulas serosas 
túbulos-alveolares ramificadas da lâmina própria-submucosa 
se abrem.

• Papilas Valadas: são as maiores e menos encontradas. 
Possuem muitos corpúsculos gustativos em suas paredes 
laterais, em que glândulas serosas tubulo-alveolares 
ramificadas se abrem.
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Corpúsculos GustativosCorpúsculos Gustativos



Corpúsculos GustativosCorpúsculos Gustativos



4) Dentes

• componentes básicos: esmalte, dentina, cemento e polpa;
• dentes molares: hipsodontes.

estruturas complexas que estão em constante erupção, esses 
tipos de dentes não possuem coroa, colo ou raiz definitivos, 
considerando-se que são formados apenas por raiz





Faringe

• conexão com o esôfago (orofaringe);
• epitélio pavimentoso estratificado, tendo queratinização variável;
• lâmina própria da mucosa contém tonsilas, nódulos linfáticos 
individuais e leucócitos dispersos;
• camada de fibras elásticas que separa a mucosa da túnica 
submucosa;

glândulas mucosas túbulo-alveolares ramificadas

• túnica muscular  composta por músculo estriado esquelético, ou 
músculo liso, ou ambos

não orientado.



Esôfago

• órgão tubo muscular;
• divide-se:

1.Túnica Mucosa:
•epitélio pavimentoso estratificado queratinizado;
•muscular da mucosa formada por fibras musculares dispersas.

2.Túnica Submucosa:
•constituída por numerosas glândulas mucosas tubulo-alveolares 
ramificadas;
•dobras longitudinais permitem a expansão do esôfago.

3.  Túnica Muscular:
•formada inteiramente por músculo estriado.

4.  Túnica Serosa:
•túnica típica;
•relacionada a regurgitação.



Estômago Composto      Pré-Estômago

Estômago Verdadeiro ou Glandular





1.Pré-Estômago
rúmen, retículo e omaso

1.1 Rúmen
• papilas cônicas projetadas para a luz;
• epitélio é pavimentoso estratificado
queratinizado;
• espessura variável e camadas não 
muito bem definidas
• lâmina própria da mucosa se mescla à túnica submucosa;
• túnica muscular e túnica serosa: típicas;
• dividido em 4 áreas ou sacos;

estruturas musculares: pilares ruminais

movem o alimento pelo rúmen

• reservatório e câmara fermentativa dos alimentos ingeridos;
• a digestão ou fermentação é garantida por enzimas produzidas 
por microorganismos, que não são secretadas, mas ficam aderidas 
a parede celular.















1.2  Retículo
• ocupa uma posição não completamente separado do rúmen;
• diferença: membrana mucosa possui numerosas pregas primárias 
anastomosadas;

surgem as papilas secundárias e terciária

• lâmina própria da ponta das dobras primárias: aglomerado de 
músculo liso da camada muscular da mucosa;
• não secreta nenhuma enzima;
• apresenta um movimento constante;

em sintonia com do rúmen

• participa do processo de ruminação;
responsável pela contração 
que leva a regurgitação. 

















1.3 Omaso

� membrana mucosa queratinizada com numerosas pregas 
primárias folheadas (papilas menores);

� camada muscular da mucosa contínua;

forma uma lâmina dupla de músculo liso

� lâminas própria e a submucosa, a túnica muscular e a túnica 
serosa são típicas;       

• localiza-se do lado direito do retículo-rúmen, apresenta um 
formato esférico;

• contêm em seu interior lâminas musculares;

• responsável pela absorção de água, de minerais, e reduz 
partículas alimentares;

• órgão selecionador;

• o material semi-líquido do retículo entra no omaso pelo orifício 
retículo-omasal;

• contrações omasais comprimem e trituram o alimento.

























2. Estômago Verdadeiro ou Glandular: Abomaso

• região glandular do estômago dos ruminantes;

• tubo dilatado;

os alimentos que permanecem nesse compartimento são 
submetidos a ação enzimática e hidrolítica do suco gástrico

• mucosa e parte da submucosa têm dobras tortuosas;

• restante da túnica submucosa, assim como as túnicas muscular e 
serosa são típicas.

• possui uma mucosa mais úmida com pregas longas e altas;

• com suas ondas de contração peristáltica o alimento parcialmente 
digerido é enviado para o duodeno;

• principais produtos secretados pelas glândulas são: enzimas 
(pepsina e pepsinogênio), hormônios (gastrina), ácidos (ácido 
clorídrico - HCl) e água.



Intestino Delgado

• mucosa possui vilosidades com microvilosidades;

aumenta a superfície de absorção

• local onde a maior parte das substâncias alimentares é degradada;

• intensa atividade metabólica;

• três tipos celulares principais:

1. Células de revestimento:

� prismáticas epiteliais típicas;

� numerosos microvilos.

� 2. Células caliciformes:

� típicas;

� maior quantidade quanto mais se aproxima ao reto.



3.Células Argentafins:
� grande afinidade pela prata;
� pequenas e piramidais;
� secretam material para a lâmina própria e são secretoras de 
hormônios.

• glândulas intestinais;
se abrem na base dos vilos
túbulo-acinosas simples e ramificadas
epitélio: células colunares, caliciformes, argentafins, e 

células de Paneth           
piramidais com função desconhecida

• lâmina própria da mucosa: tecido conjuntivo reticulo-areolar;
• nódulos linfáticos; 
• muscular da mucosa típica em que feixes de músculos liso se 
interdigitam com as glândulas, penetrando nos vilos;
• submucosa típica, com glândulas;
• túnica muscular típica;

contração responsável pelo peristaltismo
• túnica serosa típica.



Aumento da superfície da mucosa

Pregas

Microvilosidades Glicocálice

Vilosidades

INTESTINO DELGADO



INTESTINO DELGADO



Prega

Vilosidade

INTESTINO DELGADO



MUCOSA: epitélio simples cilíndrico - enterócito (célula absortiva), células 
caliciformes, células endócrinas.

INTESTINO DELGADO



Células de 
Paneth

Célula 
Tronco

INTESTINO DELGADO



INTESTINO DELGADO



Células caliciformes: diferença regional

Duodeno

Jejuno/íleo

INTESTINO DELGADO



Célula absortiva → Enterócito
INTESTINO DELGADO



Células endócrinas

Secretina e ColecistoquininaSecretina e Colecistoquinina

Célula Caliciforme - muco



Regiões: 

1. Duodeno: 
• vilos e pregas circulares;
• glândulas intestinais proeminentes;
• nódulos linfáticos espaçados.

2. Jejuno:
• semelhante ao duodeno;
• vilos pequenos e em menor quantidade;
• mucosa e submucosa com nódulos linfáticos;
• o resto é típico.

3. Íleo: 
• semelhante ao jejuno;
• possui em especial células caliciformes em maior quantidade;
• mucosa e submucosa com grande quantidade de tecido linfóide;



SUBMUCOSA

Glândulas duodenais → Secretoras de muco e urogastrona

Duodeno

DIFERENÇAS HISTOLÓGICAS: DUODENO, JEJUNO E ÍLEO



SUBMUCOSA: sem glândulas

Jejuno/íleo

DIFERENÇAS HISTOLÓGICAS: DUODENO, JEJUNO E ÍLEO



DUODENODUODENO

Cripta de 
Lieberkühn

Cripta de 
Lieberkühn

DIFERENÇAS HISTOLÓGICAS: DUODENO, JEJUNO E ÍLEO



JEJUNOJEJUNO

DIFERENÇAS HISTOLÓGICAS: DUODENO, JEJUNO E ÍLEO
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ÍLEOÍLEO

Células MCélulas M

Placa de 
Payer
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DIFERENÇAS HISTOLÓGICAS: DUODENO, JEJUNO E ÍLEO
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Intestino Grosso

• compreende o ceco, cólon, reto e ânus;

• função principal: absorção de água e eletrólitos;

• o suco entérico secretado pela mucosa do ceco e cólon

fluído desprovido de enzimas

meio levemente alcalino e anaeróbico

• início na junção íleo-cecal e termino no ânus;

• não possui vilos;

• glândulas intestinais se abrem na superfície da borda luminal;

• células caliciformes evidentes; 

• possui dobras;

• muitos nódulos linfáticos e tecido linfóide difuso.



INTESTINO GROSSO



INTESTINO GROSSO



INTESTINO GROSSO



INTESTINO GROSSO



Regiões:

1.Ceco: 
• características gerais do intestino grosso;
• nódulos linfáticos proeminentes nessa região;

2. Cólon:
• muito maior que todo o intestino delgado;
• mucosa lisa;
• túnicas iguais as demais divisões desse intestino.

exceto a muscular
camada externa formada por feixes espessados 

de músculo liso e fibras elásticas orientadas longitudinalmente

3. Reto:
• semelhante às outras porções;
• túnica muscular mais espessa que no cólon;
• muitas células caliciformes;
• túnica adventícia substituindo a túnica serosa;
• demais elementos murais típicos.



4. Ânus: 
• junção muco-cutânea (junção reto-anal);
• transição do epitélio prismático para epitélio pavimentoso 
estratificado;
• epitélio da mucosa semelhante ao da cavidade bucal;
• ao nível da junção reto-anal: término da membrana mucosa 
e da camada externa da túnica muscular;
• camada interna da muscular se continua, terminando no 
esfíncter anal interno;
• túnica adventícia presente se mesclando ao tecido conjuntivo 
circundante.



1) Microbiana (no rúmen):

- Bactérias        50% atividade proteolíticas

- Protozoários

2) Enzimática:

- Abomaso       Suco gástrico

- Intestino       Suco pancreático (proteases)

Enzimas intestino

Digestão de Proteínas nos Ruminantes



� carboidratos que constituem a fibra vegetal são um grande 
recurso alimentar;

� herbívoros tem dificuldade na degradação dessas fibras

METABOLISMO 
Os ruminantes e as fibras

evolução do rúmen-retículo

+

simbiose com microorganismos

Fatores que possibilitaram essa degradação:



Produção de Metano em Bovinos

• produção evoluiu com a espécie;

• é necessária para evitar a intoxicação do animal;

• fermentação entérica (no rúmen).

• emissões de metano pelos ruminantes contribuem com 22% de todo o 

gás produzido pela humanidade.



Obrigado!Obrigado!
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