
Foi realizada necropsia em nove filhotes de preguiça-comum (Bradypus variegatus), que vieram a 

óbito por causas desconhecidas no Parque Zoobotânico Museu Paraense Emílio Goeldi (Figuras 1B, 

1C e 1D). A observação da presença de organismos produtores de urease foi feita por meio do teste 

Rápido de Urease Uretest® em amostras das porções pré-pilórica II, saco cranial e divertículo. A 

reação foi considerada positiva quando havia alteração da cor de amarelo para magenta em até 60 

minutos. 

PESQUISA DE MICRORGANISMOS 

PRODUTORES DE UREASE EM PORÇÕES 

DO ESTÔMAGO DE PREGUIÇAS-COMUM 

(Bradypus variegatus) 

 

As preguiças-comum (Bradypus variegatus) (Figura 1A) possuem o estômago dividido em sete 

câmaras: saco cranial, saco central, fundo, saco caudal, divertículo, pré piloro I e II. Porém, mesmo 

com um trato gastrintestinal (TGI) adaptado às suas necessidades, apresentam, com frequência, 

distúrbios relacionados a este sistema. Microrganismos produtores de urease 

colonizam o TGI de inúmeros animais domésticos, mas pouco se  

sabe sobre animais silvestres.  

 

Introdução 

Dentre os nove filhotes de preguiça-comum 

(Bradypus variegatus) avaliados, foi observada 

positividade para microrganismos produtores de 

urease, na região pré-pilórica II do estômago, em 

33,3% (n = 3/9) dos casos,  no saco cranial em 

55,5% (n = 5/9) e na região do divertículo em 

77,8% (n = 7/9) (Tabela 1/Gráfico 1). 
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Material e Métodos 

Resultados e Discussão 

Tabela 1: Resultados do Teste Rápido de Urease (TRU) 

das porções pré-pilórica II, saco cranial e divertículo de 

filhotes de preguiça-comum (Bradypus variegatus). 

A região do divertículo do estômago de preguiças-comum (Bradypus variegatus) apresentou o maior 

percentual de positivos para a presença de microorganismos produtores de urease. Mais pesquisas são 

necessárias para correlacionar a presença desses microrganismos e as alterações do TGI nessa espécie. 

 

Conclusão 

Animal Pré-

Piloro 

Saco 

cranial 

Divertículo 

01 Positivo Positivo Positivo 

02 Negativo Negativo Positivo 

03 Negativo Negativo Positivo 

04 Positivo Positivo Positivo 

05 Negativo  Negativo Negativo 

06 Negativo  Positivo Positivo 

07 Negativo  Positivo Positivo 

08 Positivo Positivo Positivo 

09  Negativo  Negativo Negativo 
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Gráfico 1: Representação gráfica das porcentagens dos 

resultados positivos e negativos para o Teste Rápido de 

Urease (TRU) das porções pré-pilórica II, saco cranial e 

divertículo de filhotes de preguiça-comum (Bradypus 

variegatus). 

Figura 1: (A) Exemplares de preguiças-comum 

(Bradypus variegatus)  do Parque Zoobotânico Museu 

Paraense Emílio Goeldi. (B) Realização de necrópsia 

com Incisão longitudinal da pele sobre a linha mediana, 

desde a região mandibular até a cloaca de um filhote de 

preguiça-comum (Bradypus variegatus). (C) Estômago 

na visão dorsal de preguiça-comum (Bradypus 

variegatus. (D) Estômago com abertura evidenciando as 

divisões e subdivisões de preguiça-comum (Bradypus 

variegatus).  
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