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ESTUDO ANATOMO-RADIOGRÁFICO 

COMPARATIVO DA 3ª VÉRTEBRA 

LOMBAR (L3) DO BICHO-PREGUIÇA 

(Bradipus variegatus)

Componente ilustre da fauna

brasileira, o bicho-preguiça

possui como principal

diferencial dos demais

mamíferos a presença de

anapófise (processo

xenarthro) que se articula

ventralmente com as

metapófises na última

vértebra torácica, em todas as

vértebras lombares e na

primeira vértebra sacral,

conferindo o domínio de

postura ereta a partir do

suporte de membros

posteriores e cauda. O

Bradipus variegatus, assim

como a maioria dos

representantes da

superordem Xenarthra, possui

significativa variação no

número de vértebras. Ao

exame radiográfico, os corpos

vertebrais da coluna lombar

são caracterizados pela

presença do processo

xenartro em todo segmento e

dos processos espinhosos

alongados cranialmente.
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Figura 2. Projeções látero-laterais do segmento lombar da coluna vertebral de

espécimes 1, 2, 3 e 4 (FONTE: arquivo pessoal).

Foram radiografados quatro Bradipus variegatus em decúbito lateral

direito e na projeção látero-lateral, para estudo anatomo-

radiográfico da coluna, segmento lombar. Observou-se que dois

espécimes (3 e 4) apresentavam o corpo da 3ª vértebra lombar (L3)

de conformação cúbica, uniforme e intercalado pelo espaço articular

intervertebral. Em outros dois espécimes (1 e 2), visibilizou-se

conformação anatômica do corpo de L3 diferenciada na sua face

articular cranial; a medida longitudinal da crista dorsal do referido

corpo vertebral era maior do que a medida longitudinal da face

ventral, conferindo aspecto pontiagudo à face articular cranial,

região dorsal, da mesma.

Conclui-se que essa diferenciação identificada na conformação do

corpo de L3 sugere uma curiosidade que carece de maiores

estudos para sua elucidação, pois não se sabe se é uma variação

anatômica normalmente encontrada ou uma malformação vertebral,

fato que motivou a realização desse relato, já que muito há ainda o

que se estudar e entender sobre o bicho-preguiça (Bradipus

variegatus).
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No entanto, não foi visibilizado qualquer sinal de alteração

patológica na referida vértebra ou segmento lombar; os animais

não apresentavam sinal clínico de afecção vertebral.
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