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Da ordem Xenarthra, o bicho-preguiça é
um mamífero silvestre que se caracteriza
por apresentar hábitos e morfologia bem
diferenciados, sendo bastante difundido por
toda a América do Sul. Está incluído no
gênero Bradypus que é composto por
preguiças que possuem três dedos, esses
animais apresentam características
anatômicas e fisiológicas bem
diferenciadas, na espécie variegatus a
extremidade proximal da tíbia se apresenta
anatomicamente lisa e de conformação
triangular e a fíbula se encontra
posicionada completamente separada da
tíbia, localizada lateralmente, articulando-
se proximalmente e distalmente com a tíbia
e comunicando-se distalmente com o
calcâneo e o talus. Acidentes acarretando
traumas são comuns em animais silvestres
de vida livre e nos de cativeiro, e o Bicho-
preguiça está sujeito a vários acidentes,
como atropelamento e ações traumáticas
causadas pelo homem, o que podem
resultar em fraturas esqueléticas. O
objetivo deste trabalho é relatar uma fratura
transversa do terço distal da tíbia em um
bicho-preguiça (B. variegatus) adulto.

Foi possível visibilizar ausência de
continuidade óssea, no 1/3 distal da tíbia
esquerda, com uma linha de fratura; o
radiodiagnóstico foi de fratura transversa
do 1/3 distal da tíbia esquerda, com
presença de 1 esquírola.

CONCLUSÕES

O presente relato foi motivado pela

contribuição que traz para estatística de

fratura nessa espécie, especificamente da

tíbia, bem como para alertar sobre o dano

sofrido pela espécie, a partir do

comportamento humano; o exame

radiográfico foi satisfatório para o

diagnóstico definitivo da lesão.
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