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O Coendou prehensilis é um mamífero do filo

Chordata, da ordem Rodentia e família

Erethizontidae. Essa espécie, de hábito

noturno, possui as partes superiores cobertas

por espinhos farpados e de coloração branca

ou amarelo pálida nas pontas e sua cauda

com a parte anterior espinhosa e posterior

nua.

INTRODUÇÃO RElATO DE CASO

CONCLUSÃO

O exame radiográfico mostrou-se eficiente para estudo

do sincranio do coendou (Coendou prehensilis),

possibilitando identificação e descrição do processo nasal

incisivo, processo nasal, frontal e o parietal, bem como dos

aspectos regionais referentes às densidades visibilizadas; esse

trabalho se faz importante especialmente pela carência de

literatura referente a esse tema.

Radiografou-se o sincranio de um coendu adulto, aparentemente

saldável, em duas projeções. Na imagem obtida da projeção

látero-lateral pode-se observar que o processo nasal se encontra

relacionado na sua proximidade caudal com o osso nasal,

seguido do frontal e com o parietal, mais caudalmente. O

processo nasal apresenta-se como uma lâmina radiopaca, de

maior densidade do que o processo nasal incisivo e do que o

osso nasal e frontal, projetando-se cranialmente, exibindo

bordas côncavas na sua extremidade final. Visibilizou-se que a

região que abrange esses ossos apresenta-se mais radiolucente

do que o osso parietal, demonstrando a presença de ar local; o

osso parietal mostrou-se muito radiopaco, exibindo maior

radidoensidade do que os demais ossos anteriormente citados.

Na projeção ventro-dorsal visibilizou-se o processo nasal que foi

descrito como dois pontos mais radiopacos projetados

cranialmente à face, com aspecto analógico de dois chifres.

Àreas bastante radiolucentes, pela presença de ar, foram

visibilizadas sobrepostas por outras estruturas cranianas, como

dentes, por exemplo, que se mostraram muito radiopacos

O crânio dessa espécie apresenta vários

caracteres muito particulares, o osso nasal, o

osso frontal e, em menor grau, o parietal,

apresentam uma extensa pneumatização, isso

porque a espécie possui seios aéreos

desenvolvidos que facilitam seu aspecto

inflado A realização de exame radiográfico

para descrição anátomo-radiográfica auxilia

pesquisadores na definição das estruturas

avaliadas e possíveis diferenciações

características da espécie. Esse resumo tem

por objetivo descrever aspectos anatomo-

radiográficos do sincranio do Coendou

prehensilis
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