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Introdução

A Coluna vertebral é constituída por um conjunto de 
ossos chamados vértebras. Consiste de uma cadeia 
mediana, ímpar e que se estende do crânio à extremi-
dade da cauda. Serve para fortalecer o eixo corpóreo, 
contribuindo, assim, para a manutenção de postura; por 
flexão e extensão alternadas e, ás vezes, torção, de-
sempenha um papel na progressão e em outras ativida-
des. A coluna vertebral envolve e protege a medula 
espinhal e estruturas acessórias dentro do canal central; 
de um modo geral, resguarda as estruturas do pescoço, 
tórax, abdome e pelve. É subdividida em cinco partes, 
de acordo com a região em que as vértebras estão loca-
lizadas – cervicais, torácicas, lombares, sacrais e cau-
dais (coccígeas). (DYCE, SACK & WENSING, 2004)

As vértebras são ossos irregulares, pertencentes ao 
esqueleto axial e que compõem a coluna vertebral. São 
denominados de acordo com a região da coluna verte-
bral onde estão situadas. No animal adulto, algumas 
vértebras se fundem para formar uma massa óssea 
simples (sacro), que irá se articular com o cíngulo 
pélvico. Essas vértebras assim fundidas são denomina-
das vértebras falsas ou fixadas, diferenciando-se das 
vértebras verdadeiras ou móveis. O desenvolvimento 
das vértebras se dá pela ossificação da cartilagem que 
circunda a notocorda e forma os lados do canal neural. 
Há três centros primários de ossificação, um para o 
corpo e um para cada lado do arco, além de centros 
secundários em outros pontos da vértebra. (GETTY, 
SISSON & GROSSMAN, 1986)

Todas as vértebras típicas têm um plano estrutural 
comum, sendo formadas por um corpo maciço recober-
to por um arco, que completa o fechamento de um 
forame vertebral; é a soma desses forames que forma o 
canal vertebral. O corpo é uma massa mais ou menos 
cilíndrica, sobre a qual estão inseridas todas as outras 
estruturas. As suas extremidades craniais e caudais se 
unem às outras vértebras por discos fibrocartilaginosos 
intervertebrais, e são normalmente convexas e cônca-
vas, respectivamente. O Arco, situado na face dorsal do 
corpo, consiste em dois pedículos verticais e de cada 
um deles projeta-se uma lâmina medialmente, encon-
trando-se com o seu par e completando, então, o anel 
ao redor da medula espinhal. O arco está cortado crani-

almente e caudalmente pelas incisuras vertebrais que, ao se 
juntarem às incisuras das vértebras adjacentes, formam os 
forames intervertebrais, por onde passam os nervos e vasos 
espinhais, que suprem as estruturas no interior do canal 
vertebral. (GETTY, SISSON & GROSSMAN, 1986)

Cada vértebra apresenta também uma série de processos. 
O processo espinhoso surge da união das lâminas e, em 
geral, é saliente, embora sua forma, seu comprimento e sua 
inclinação variem com a região e com as espécies. Proces-
sos transversos projetam-se para cada lado na junção do 
corpo e do arco; estes processos se originam ao nível dos 
forames intervertebrais, dividindo os músculos do tronco 
em grupos dorsal e ventral. Os processos articulares, dois 
craniais e dois caudais, projetam-se das bordas do arco; 
eles apresentam superfícies articulares adaptadas àquelas
das vértebras adjacentes; a superfície restante é rugosa, 
para inserções muscular e ligamentar. Processos mamilares 
são encontrados, em muitos animais, nas vértebras toráci-
cas caudais e lombares craniais, entre os processos trans-
versos e articulares craniais ou sobre os últimos. Processos 
acessórios, quando presentes, estão situados entre os pro-
cessos transversos e articulares caudais. (DYCE, SACK & 
WENSING, 2004)

Algumas vértebras também apresentam uma crista ven-
tral, tubérculo ventral ou um arco hemal. (GETTY, SIS-
SON & GROSSMAN, 1986)

O objetivo deste trabalho é, portanto, distinguir as dife-
renças anatômicas existentes entre as vértebras lombares
pertencentes aos diferentes espécimes estudados, do MAC 
(Museu de Anatomia Comparada), da Universidade Federal
Rural de Pernambuco-Recife-PE-Brasil (UFRPE), e ofere-
cer dados anatômicos pertinentes ao esqueleto contribuindo 
para o estudo comparado de animais domésticos e selva-
gens, para os estudantes das diversas turmas da Área de 
Anatomia e profissionais que tenham interesse pelo assunto 
em pauta.

Material e Método
   
    No Museu de Anatomia Comparada da Área de Anato-
mia do Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal 
da Universidade Federal Rural de Pernambuco-Recife-PE-
Brasil, analisou-se as vértebras lombares, dos seguintes
esqueletos: 01 eqüino, 01búfalo, 01 gato, 01 cão, 01 leão, 
01 capivara e 01 tamanduá.O estudo baseou-se na anatomia 
comparada, quanto ao  número de vértebras, e característi-



cas anatômicas nos diferentes esqueletos dos animais 
supracitados. Pesquisou-se em Atlas e livros de Ana-
tomia, Embriologia, Biologia e consulta a Internet.
Tomaram-se fotos para documentação dos resultados.

Resultados e Discussão

A. Cavalo (Equus caballus)

Segundo DYCE, SACK & WENSING, o cavalo 
possui, geralmente, seis vértebras lombares, podendo 
apresentar cinco em algumas raças, como o cavalo 
Árabe. Apresentam corpos semi-elípticos em seção 
tansversal, alargando em direção caudal. Os arcos, nas 
três primeiras vértebras, são quase iguais em tamanho, 
assemelhando-se a ultima vértebra torácica. Deslocan-
do-se caudalmente, aumentam em largura e altura. As 
chanfraduras caudais são mais profundas que as crani-
ais. Nos esqueletos estudados observou-se que as vér-
tebras lombares semelhantes ao descrito por GETTY, 
SISSON & GROSSMAN, 1986 apresentam conforme 
a fig.01/A as seguintes características anatômicas: os 
processos espinhosos são menores que os das vértebras 
torácicas, dirigidos para cima e para trás; apresentando 
altura uniforme e aumentando em largura nas três últi-
mas; os processos transversos, também denominados 
processos costais, são longos e direcionam-se para as 
laterais, sem nenhuma curvatura, e se torna mais grosso 
na última vértebra lombar (L6), para se articular com a 
primeira vértebra sacral; processos articulares apresen-
tam faces articulares côncavas para se articularem com 
as vértebras adjacentes.

B. Cão (Canis familiaris)

O cão apresenta sete vértebras lombares, que se as-
semelham muito às vértebras torácicas. (ANDERSON 
& ANDERSON, 1994) O esqueleto estudado apresen-
tou algumas diferenças marcantes (Fig.01/B): ausência 
de facetas articulares para a cabeça e o tubérculo da 
costela; processos transversos longos e curvados em 
direção à cauda; espaços interarqueados pequenos, o 
que dificulta o acesso a esta parte do canal vertebral 
com uma agulha (DYCE, SACK & WENSING, 2004). 
Apresentam processo espinhoso; processos acessórios 
mais bem desenvolvidos nas quatro primeiras vérte-
bras, se estendendo caudo-lateralmente; processos 
espinhosos aumentando da L1 para L4, mantendo-se na 
mesma altura da L4 a L5 e diminuindo na L6 e proces-
sos articulares craniais mantendo processos mamilares 
sobre eles. 

C. Gato (Felis domestica)

O Gato estudado (Fig. 01/C) apresentou vértebras 
lombares semelhantes às do cão e do leão, entretanto 
são menores, com processos acessórios menos proemi-
nentes.

D. Felino (Pantera leo)

No Esqueleto avaliado (Fig. 01/D), as vértebras 
lombares são em número de sete, achatadas dorsoven-

tralmente e aumentam de largura da primeira para a última. 
Os processos transversos são semelhantes a placas e estão
direcionados cranial e ventralmente. Seu comprimento
aumenta até a sexta vértebra e na sétima vértebra são me-
nores, mais espessos, ponteagudos e mais encurvados cra-
nialmente. O arco das vértebras lombares aumenta progres-
sivamante em altura à medida que se distancia na região. 
Os processos articulares craniais são tuberosos, grandes e 
suas facetas são côncavas estando voltadas para o plano 
mediano. Projetando-se da face lateral de cada processo 
articular cranial nota-se uma pequena saliência pontiaguda, 
o processo mamilar, que se dirige craniolateralmente e 
decresce de tamanho da primeira para a última vértebra. Os 
processos articulares caudais emergem da base do arco, 
suas facetas articulares são convexas ventralmente e côn-
cavas dorsalmente apresentando o perfil em “S”. Os pro-
cessos espinhosos são largos ventralmente, mais estreitos 
dorsalmente e, com exceção da última, inclinam-se um 
pouco cranialmente. Sua altura diminui caudalmente à 
quarta vértebra.

E. Búfalo (Bubalus bubalis)

O esqueleto do búfalo se assemelha em muito ao do bo-
vino. Entretanto, apresenta ossos mais pesados, o que di-
minui em muito a movimentação da região. As vértebras 
analisadas, que estavam em número de seis, mostraram as 
seguintes características principais: são mais longas que as 
do cavalo; o corpo apresenta crista ventral rudimentar; 
quata e quinta vértebras são mais longas; processos articu-
lares grandes; os processos transversos curvados cranial-
mente, não se articulando uns com os outros e nem com o 
sacro, aumentando de tamanho da L1 até L4 e diminuindo 
da L4 para L6; processos espinhosos reativamente baixos e 
largos, com o da L6 sendo o menor de todos.

F. Tamanduá (Mymercophaga spp.)

O tamanduá, animal do gênero Mymercophaga, caracte-
riza-se por se alimentar de formigas. Possui somente três 
vértebras lombares, que se assemelham muito às torácicas. 
As vértebras estudadas (fig. 01/F) apresentam: Processo 
espinhoso com extremidade dorsal apresentando sulco 
mediano; processo transverso longo, apresentando extre-
midade lateral circular; processo acessório surgindo próxi-
mo ao processo articular caudal e processo mamilar sobre o 
processo articular cranial.

G. Capivara (Hydrochoerus hydrochaeris)

A Capivara é o maior roedor do mundo, e apresenta seis 
vértebras lombares (WOODS, C. A.; KILPATRICK, 
2005). As vértebras da capivara (Fig. 01/G) apresentaram 
processo transverso longo, porém pouco direcionado crâ-
nio-caudalmente, ao contrário dos carnívoros. Observaram-
se processos espinhosos cuja altura aumenta nas últimas 
vértebras; ausência de processos acessórios; incisuras cra-
niais e caudais do arco bem pronunciadas, caracterizando 
forames intervertebrais bem pronunciados e processos 
articulares bem definidos e direcionados dorsocaudalmen-
te, com pequenas faces articulares.
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Figura 01. Vértebras Lombares dos animais estudados. A: Vértebras lombares do cavalo; B: Vértebras lombares do cão; C: Vérte-
bras lombares do gato; D: Vértebras lombares do leão; E: Vértebras lombares do búfalo; F: Vértebras lombares do tamanduá; G: 
Vértebras lombares da capivara. 1. Processo Espinhoso, 2. Processo Articular Cranial 3. Processo Articular Caudal. 4. Processo 

transverso 5. Corpo 6. Última vértebra torácica 7. Última costela 8.Fêmur 9.Ílio 10. Sacro 11.Processo acessório.


