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ESTUDO COMPARATIVO MORFOMÉTRICO DOS 
CORPOS DAS VÉRTEBRAS DA REGIÃO LOMBAR 
DA COLUNA DE CÃES (CANIS DOMICILIARI) E 
HUMANOS (HOMO SAPIENS) 

RESUMO 

A coluna vertebral é formada pela sobreposição de ossos denominados 
de vértebras. Nos vertebrados as características gerais das vértebras são 
próximas e, sua nomenclatura anatômica semelhante. A postura e 
locomoção dos animais influenciaram diretamente na conformidade da 
coluna vertebral, aumentando o número de vértebras regionais, 
diferenciando curvaturas ou a configuração óssea. Foi realizado um 
estudo comparativo morfométrico do corpo das vértebras lombares do 
cão e humano. Foram utilizadas 120 vértebras lombares, sendo 70 de 
cães e 50 humanas da região lombar. O paquímetro digital foi utilizado 
para as medidas da altura e largura do corpo vertebral. As vértebras do 
cão não apresentam um aumento gradual na largura dos corpos das 
vértebras, sendo que no humano ocorre o aumento gradual. 
Encontramos semelhanças nas regiões transicionais entre cães e 
humanos, em se tratando da altura dos corpos das vértebras lombares. 

Palavras-Chave: anatomia; anatomia comparada; vértebras lombares; cão; 
morfometria; humano. 

ABSTRACT 

The spine is formed by superimposing so-called bone vertebrae. In 
vertebrates the general characteristics of the vertebrae are close, and 
their similar anatomical nomenclature. The posture and locomotion of 
animals directly influenced the compliance of the spine, increasing the 
number of vertebrae regional, differing curvatures or bone setting. We 
conducted a comparative morphometric study of the body of the 
lumbar vertebrae of the dog and human. Lumbar vertebrae were used 
120, 70 dogs and 50 human lumbar region. The digital caliper was used 
for the measurements of height and width of the vertebral body. The 
vertebrae of the dog does not show a gradual increase in width of the 
vertebral bodies, and in humans is a gradual increase. We found 
similarities in the transitional regions between dogs and humans, in the 
case of the height of the lumbar vertebral bodies. 

Keywords: anatomy; comparative anatomy; lumbar vertebrae; dog; 
morphometry; human. 
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1. INTRODUÇÃO 

A coluna vertebral, formada pelas vértebras, faz parte do esqueleto axial (KONIG; 

LIEBICH, 2004) e já foi descrito em várias espécies animais domésticos e de laboratório 

(SISSON; GROSMAN, 1986; BAUMEL et al., 1973). 

As vértebras são ossos irregulares medianos e ímpares, estendendo-se do crânio 

até a ponta da cauda (DYCE et al., 2004). Atua como um forte eixo do corpo, mantendo a 

postura por flexão e extensão alternada e, também por torção (TESTUT; LATARJE, 1947; 

DYCE et al., 2004). Abriga e protege a medula espinal e nervos espinais, sendo um eixo 

rígido e flexível para o corpo. Seu papel na postura e locomoção é fundamental (MOORE ; 

DALLEY, 2007). 

De acordo com Dyce et al (2004), as vértebras obedecem a um padrão comum e 

estão distribuídas em várias regiões; cervicais (pescoço), torácicas (dorso), lombares 

(lombo), sacrais (garupa), e coccígeas (cauda) em números que podem variar de espécie 

para espécie. 

No animal adulto, algumas vértebras se fundem para formar uma massa óssea 

simples (sacro), que irá se articular com o cíngulo inferior (pélvico). Essas vértebras assim 

fundidas são denominadas 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 (SYSSON; 

GROSMAN, 1986). 

2. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi comparar as dimensões do corpo das vértebras lombares, por 

meio da morfometria, de cães (Canis domiciliari) e humanos (Homo sapiens). 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

Para o presente estudo utilizamos 20 vértebras lombares, sendo 10 vértebras lombares de 

cão, e 10 vértebras lombares de humanos adultos. 

Todas as vértebras se encontravam articuladas, pertencentes aos esqueletos (cães 

e humanos). Observamos a integridade do corpo vertebral, as vértebras que apresentaram 

desgastes por manipulação ou acondicionamento, não fizeram parte da nossa amostra. As 

vértebras que não possuíam essas características foram descartadas do estudo. 
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As vértebras lombares humanas foram avaliadas em esqueletos pertencentes aos 

Laboratórios: Anatomia Humana do Instituto Básico de Biociências da Universidade de 

Taubaté e, Laboratório de Anatomia Topográfica do Departamento de Morfologia da 

Universidade Federal de São Paulo. 

As vértebras lombares de cão foram avaliadas em esqueletos pertencentes ao 

Museu de zoologia da Universidade de São Paulo (USP) – Setor de Mastozoologia. 

Para adquirir as medidas utilizamos um paquímetro digital (Mitutoyo-

Digimatic®). As medidas foram realizadas com as seguintes referências: 

Altura do corpo da vértebra, ou comprimento do corpo da vértebra (para os 

cães): estabelecemos como ponto de referência as margens superior (ou cranial) e inferior 

(ou caudal), na região anterior e mediana da vértebra, distância A-B (Figura 1a). 

Largura do corpo vertebral: os pontos de referência são as porções laterais, 

direita e esquerda, mais salientes, na altura da metade do corpo vertebral, distância C-D 

(Figura 1b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Laboratório de Anatomia do Instituto Básico de Biociências da Universidade de Taubaté. 

Figura 1a e 1b. Vértebra lombar humana. (A) Margem superior, (B) margem inferior da vértebra e altura do 
corpo da vértebra (distância A-B). (C) Porção proeminente lateral esquerda, (D) porção proeminente lateral 

direita e largura do corpo da vértebra (distância C-D). 

As medidas de cada distância foram realizadas três vezes, sempre pelo mesmo 

examinador. Utilizamos a média de cada uma das distâncias para os nossos resultados. 

Para avaliar a relação entre as medidas utilizamos o teste de Mann-Whitney (p < 0,005). 

4. RESULTADOS 

Apresentaremos os resultados divididos em subitens, com as características 

morfométricas das vértebras lombares do cão e humano, respectivamente. 

Posteriormente, compararemos os dados. 

1(a) 

1(b) 
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4.1. Características morfométricas das vértebras lombares do cão (Canis 
domiciliari) 

Utilizando o paquímetro digital e os pontos de referências indicados, obtivemos as 

medidas das vértebras lombares do cão. 

A altura (comprimento) e largura do corpo das vértebras lombares de LI - LVII são 

demonstradas na Tabela 1. 

Tabela 1. Dados morfométricos da largura e altura (comprimento) do corpo das vértebras lombares  
do cão (Canis domiciliari), LI - LVII. Dados em milímetros. 

  LI LII LIII LIV LV LVI LVII 

Amostra 1 
Largura do corpo da vértebra 22,05 19,45 19,68 20,41 20,87 21,11 26,38 
Altura do corpo da vértebra 27,43 26,01 28,12 29,54 30,75 28,51 24,38 

Amostra 2 
Largura do corpo da vértebra 18,98 21,45 17,98 18,21 18,68 26,26 22,98 
Altura do corpo da vértebra 23,86 27,52 26,75 27,93 29,31 31,65 22,68 

Amostra 3 
Largura do corpo da vértebra 19,84 19,74 19,01 19,15 19,24 19,54 19,84 
Altura do corpo da vértebra 25,57 25,87 28,12 27,34 28,57 24,62 17,02 

Amostra 4 
Largura do corpo da vértebra 16,25 21,16 15,78 15,98 16,02 21,14 19,25 
Altura do corpo da vértebra 21,08 26,12 24,13 24,47 28,67 28,12 16,11 

Amostra 5 
Largura do corpo da vértebra 19,08 18,11 18,32 18,41 18,62 18,71 19,08 
Altura do corpo da vértebra 24,93 24,97 26,10 26,74 27,58 25,68 16,93 

Amostra 6 
Largura do corpo da vértebra 20,21 19,24 19,54 19,87 19,99 20,10 20,21 
Altura do corpo da vértebra 26,09 26,41 27,12 31,68 31,66 27,15 18,23 

Amostra 7 
Largura do corpo da vértebra 19,81 22,78 18,12 18,42 18,74 21,37 19,81 
Altura do corpo da vértebra 24,38 28,83 27,64 28,97 29,00 28,36 17,25 

Amostra 8 
Largura do corpo da vértebra 23,74 21,18 21,78 22,84 23,10 23,45 23,74 
Altura do corpo da vértebra 28,37 28,56 30,08 34,17 34,23 30,16 20,91 

Amostra 9 
Largura do corpo da vértebra 17,42 19,67 16,43 16,78 17,02 19,14 17,42 
Altura do corpo da vértebra 22,81 27,46 25,47 25,65 27,78 24,92 16,09 

Amostra 10 
Largura do corpo da vértebra 20,73 19,75 19,93 20,10 20,24 20,54 20,73 
Altura do corpo da vértebra 25,14 27,44 26,73 31,73 34,06 26,17 17,99 

Obtivemos a média, mínima, máxima e desvio padrão das vértebras lombares de 

LI - LVII (Tabela 2). 

Tabela 2. Dados morfométricos da média, mínima, máxima e desvio padrão, da largura e altura 
(comprimento) do corpo das vértebras lombares do cão (Canis domiciliari), LI - LVII. Dados em milímetros. 

   LI LII LIII LIV LV LVI LVII 

Média 
Largura do corpo da vértebra 19,81 20,25 18,66 19,02 19,30 21,14 20,94 
Altura do corpo da vértebra 24,97 26,92 26,27 28,82 30,16 27,53 18,76 

Mínima 
Largura do corpo da vértebra 16,25 18,11 15,78 15,98 16,02 18,71 16,09 
Altura do corpo da vértebra 36,11 36,41 36,73 36,94 37,08 37,14 37,33 

Máxima 
Largura do corpo da vértebra 23,74 22,78 21,78 22,84 23,10 26,26 26,38 
Altura do corpo da vértebra 28,37 28,83 30,08 34,17 34,23 31,65 24,38 

DP 
Largura do corpo vertebral 2,13 1,35 1,75 1,95 1,98 2,25 2,65 
Altura do corpo da vértebra 2,12 1,24 1,63 3,02 2,44 2,28 2,89 
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O Gráfico 1 ilustra as médias da largura dos corpos das vértebras lombares do 

cão. A largura do corpo das vértebras LI, LII, LVI e LVlI são as maiores (regiões transicionais, 

sendo LI e LII transição toracolombar e LVI e LVII na transição lombossacral). 

 
Gráfico 1. Largura média do corpo das vértebras lombares de LI – LVII. Dados em milímetros. 

O Gráfico 2 ilustra as médias da altura (comprimento) do corpo das vértebras 

lombares do cão. A altura (comprimento) do corpo das vértebras LIv, Lv, LVI são as 

maiores, enquanto que LIII e LVII possuem altura menor. 

 
Gráfico 2. Altura (comprimento) média do corpo das vértebras lombares de LI – LVII. Dados em milímetros. 

4.2. Características morfométricas das vértebras lombares do humano (Homo 
sapiens) 

Utilizando o paquímetro digital e os pontos de referências indicados, obtivemos as 

medidas das vértebras lombares do humano adulto. 

A altura e largura do corpo das vértebras lombares de LI – LV são demonstradas 

na Tabela 3. 
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Tabela 3. Dados morfométricos da largura e altura do corpo das vértebras lombares do  
humano adulto, LI – LV. Dados em milímetros. 

    LI LII LIII LIV LV 

Amostra 1 
Largura do corpo vertebral 39,02 44,40 45,70 46,37 47,91 

Altura do corpo vertebral 26,30 31,62 34,81 34,98 27,75 

Amostra 2 
Largura do corpo vertebral 37,65 40,27 42,40 42,82 47,11 

Altura do corpo vertebral 23,32 26,39 27,38 27,13 25,77 

Amostra 3 
Largura do corpo vertebral 36,45 39,46 40,45 45,88 51,44 

Altura do corpo vertebral 26,12 28,14 31,16 30,70 26,82 

Amostra 4 
Largura do corpo vertebral 41,34 39,75 39,64 44,51 51,07 

Altura do corpo vertebral 25,43 27,87 30,30 29,68 27,13 

Amostra 5 
Largura do corpo vertebral 34,69 35,91 43,82 48,34 52,58 

Altura do corpo vertebral 24,57 25,52 25,29 26,82 27,33 

Amostra 6 
Largura do corpo vertebral 37,54 44,17 45,64 50,32 51,01 

Altura do corpo vertebral 28,36 24,09 26,97 27,91 28,39 

Amostra 7 
Largura do corpo vertebral 39,14 42,77 45,60 48,23 52,11 

Altura do corpo vertebral 26,82 30,87 32,18 36,41 31,11 

Amostra 8 
Largura do corpo vertebral 41,21 39,11 39,62 45,09 50,13 

Altura do corpo vertebral 23,54 26,86 27,35 27,46 25,68 

Amostra 9 
Largura do corpo vertebral 38,47 40,07 42,74 44,85 46,87 

Altura do corpo vertebral 25,14 30,18 33,58 33,41 26,15 

Amostra 10 
Largura do corpo vertebral 40,14 41,75 42,64 44,23 51,33 

Altura do corpo vertebral 22,11 22,85 23,35 25,64 23,28 

Obtivemos a média, mínima, máxima e desvio padrão das vértebras lombares de 

LI - LV (Tabela 4). 

Tabela 4. Dados morfométricos da média, mínima, máxima e desvio padrão, da largura e altura do corpo das 
vértebras lombares do Humano (Homo sapiens), LI – LV. Dados em milímetros. 

   LI LII LIII LIV LV 

Média 
Largura do corpo vertebral 38,57 40,77 42,83 46,06 47,84 

Altura do corpo vertebral 25,17 27,44 30,47 30,01 26,94 

Mínima 
Largura do corpo vertebral 22,11 22,85 23,35 25,64 23,28 

Altura do corpo vertebral 36,11 36,41 36,73 36,94 37,08 

Máxima 
Largura do corpo vertebral 41,34 44,40 45,70 50,32 52,58 

Altura do corpo vertebral 28,36 31,62 34,81 36,41 31,11 

DP 
Largura do corpo vertebral 2,13 1,35 2,38 2,28 2,09 

Altura do corpo vertebral 2,12 1,24 3,74 3,75 2,04 

O Gráfico 3 ilustra as médias da largura dos corpos das vértebras lombares do 

humano adulto. A largura do corpo das vértebras aumenta progressivamente de LI até Lv. 
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Gráfico 3. Largura média do corpo das vértebras lombares de LI – LV. Dados em milímetros. 

O Gráfico 4 ilustra as médias da altura do corpo das vértebras lombares do 

humano adulto. A altura do corpo das vértebras LI e Lv são os menores, desta forma, as 

vértebras lombares próximas as transições toracolombar e lombossacral apresentam 

diminuição na altura do corpo vertebral. 

 
Gráfico 4. Altura (comprimento) média do corpo das vértebras lombares de LI – LV. Dados em milímetros. 

O Gráfico 5 demonstra a comparação entre a largura das vértebras lombares do 

cão e do humano adulto. Observe que a largura das vértebras lombares do humano 

aumenta progressivamente de LI até LV, enquanto que as vértebras lombares do cão 

diminuem sua largura de LIII até LV. 

 
Gráfico 5. Comparação da altura (comprimento) média do corpo das vértebras lombares de LI – LV.  

Dados em milímetros. 
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O Gráfico 6 demonstra a comparação entre a altura das vértebras lombares do 

cão e do humano adulto. Observe que a altura das vértebras lombares próximas as 

transições (toracolombar, vértebra LI) e lombossacral (vértebra LV no humano e vértebra 

LVII no cão), apresentam a menor altura do corpo vertebral. 

 
Gráfico 6. Comparação da altura média dos corpos vertebrais de cães e humanos adultos.  

Dados em milímetros. 

5. DISCUSSÃO 

Os quadrúpedes se locomovem com os quatros membros apoiados no substrato, assim 

aliviando a coluna vertebral de cargas gravitacionais e transferência de peso. O peso do 

corpo do quadrúpede é transferido para as articulações proximais de suas patas anteriores 

e posteriores (articulações dos cíngulos escapular e pélvico), desta maneira, quadrúpedes 

terrestres ganham versatilidade na sua locomoção, podendo andar em baixa velocidade, 

ou aumentá-la de forma incrível. A região cervical da coluna vertebral do cão é 

extremamente solicitada para manter a posição da cabeça, enquanto que as demais 

regiões não sofrem estresse de carga devido ao peso do animal. A região lombar é cifótica 

com arco predominante na região média (FARLEY; TAYLOR, 1991). Essas características 

apontadas são fundamentais para o desenvolvimento do animal e da postura adotada. 

Nossa amostra demonstrou que as vértebras lombares de LIII até LV apresentam a menor 

largura do corpo vertebral, em contra partida, de LV até LVI observamos que a altura 

(comprimento) é o maior. Esse fato pode estar associado com a não distribuição de peso 

na coluna e a maior curvatura cifótica na região. 

A postura bípede é considerada um marco evolutivo e determinante para o 

homem. Apesar do bipedismo tornar-nos os mamíferos mais lentos, diversas vantagens 

foram criadas como a liberação da mão para manipulação, vantagens comportamentais 
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como reprodução, alimentação e segurança (AIELLO; DEAN, 1990). O alinhamento entre 

o crânio e a coluna vertebral proporcionou adaptação para a postura bípede. Para o 

processo de aquisição da verticalização foi preciso o aperfeiçoamento do equilíbrio 

corporal, como a diminuição da região lombar, alargamento da pelve e o aparecimento 

das curvaturas fisiológicas da coluna vertebral, cifoses e lordoses, garantindo a 

distribuição adequada do peso (ROSENBERG; TREVATHAN, 1996). Em nosso trabalho, o 

corpo das vértebras lombares do homem aumentam progressivamente sua largura de LI 

para LV. O corpo da vértebra é o responsável pela transferência adequada do peso 

(TESTUT; LATARJET, 1947; SISSON; GROSMAN, 1986; GARDNER et al., 1988; 

WILLIANS et al., 1995; PETROIANU, 1999; DYCE; SACK;WENSING, 2004; MOORE; 

DALLEY, 2007). Observamos que quanto mais próxima ao sacro, maior é a largura do 

corpo da vértebra do humano. 

A altura do corpo da vértebra de cães e humanos é menor nas regiões de 

transições como toracolombar e lombossacral, por ter características de vértebras torácicas 

e sacrais respectivamente. 

Poucos artigos na literatura são encontrados relacionado a postura quadrúpede 

terrestre (no caso o cão) com o bípede (humano). Muitos trabalhos descrevem o 

mecanismo da locomoção de quadrúpedes arbóreo, devido ao interesse evolutivo. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossos dados demonstram que as o corpo vertebral sofre alterações em suas dimensões 

devido à postura adotada pelo animal. Desta forma, concluímos que: 

 No cão a largura dos corpos das vértebras LI, LII, LVI e LVII são maiores. 

 No cão a altura (comprimento) do corpo das vértebras LIV, LV, LVI são as 
maiores, enquanto que LIII e LVII possuem altura menor. 

 No homem adulto A largura do corpo das vértebras aumenta 
progressivamente de LI até LV. 

 No homem adulto a altura do corpo das vértebras lombares LI e LV 
(regiões de transição). 

 A comparação entre as espécies demonstrou que as regiões de transição 
(toracolombar e lombossacral) apresentam semelhanças na altura do 
corpo das vértebras, sendo os menores da região. 

 Poucos trabalhos são encontrados na literatura para anatomia 
comparativa da coluna vertebral. 
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