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RESUMO 

 

Estudos paleopatológicos em fósseis influenciam dramaticamente inferências 

relacionadas à Paleobiologia, Tafonomia e Paleontologia Sistemática. Apesar de sua 

grande relevância, tais análises têm sido pouco exploradas. No Brasil tais estudos são 

escassos, destacando-se o registro de doenças em mamíferos pleistocênicos. Neste 

trabalho, feições paleopatológicas em ossos de mamíferos pleistocênicos procedentes 

das cavernas do Lajedo da Escada (Formação Jandaíra, Bacia Potiguar), município de 

Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte são identificadas e interpretadas, bem como 

são diferenciadas de feições tafonômicas. Foram inspecionados macroscopicamente 422 

espécimes, dos quais 18 foram submetidos a exame radiológico. Apenas 17 espécimes 

apresentaram feições paleopatológicas, a saber: (i) oito ossos de Glyptotherium sp., com 

feições relacionadas à osteoartrite; (ii) cinco espécimes com feições de osteomielite, 

sendo três de Eremotherium laurillardi, um de Pachyarmatherium brasiliense e um 

osso indeterminado; (iii) um espécime de E. laurillardi com osteocondrite dissecante; 

(iv) um elemento de Xenorhinotherium bahiense e outro de E. laurillardi apresentando 

sinais de necrose óssea inespecífica; e (v) uma falange de Toxodon sp. com sinais de 

periostite. A presença de neoformação, remodelagem e esclerose óssea permitiu 

diferenciar feições paleopatológicas de feições tafonômicas nos 17 espécimes, enquanto 

a forma e localização dessas feições permitiu atribuir uma causa, mesmo que não 

totalmente específica. Diversos espécimes apresentaram assinaturas tafonômicas 

(abrasão, corrosão, compactação, incrustação e fratura) que simulavam verdadeiras 

lesões patológicas (pseudopaleopatologias), cuja diferenciação foi realizada pela 

ausência de características tipicamente relacionadas a processos patológicos 

(neoformação, remodelagem e esclerose óssea). 

 



 
 

PALAVRAS-CHAVE: Paleopatologia, exame radiológico, mamíferos pleistocênicos, 

Lajedo da Escada, Rio Grande do Norte, pseudopaleopatologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Paleopathological studies on fossils have a dramatical influence on the inferences 

related to Paleobiology, Taphonomy and Systematic Paleontology. However, despite 

their great relevance, paleopathological analyses of fossil material are still scarce. In 

Brazil, few paleopathological studies have been conduced. Among these, the study of 

diseases on Pleistocene mammals stands out. In this work paleopathological features 

were identified and interpreted on fossils of Pleistocene mammals collected in caves 

deposits at Lajedo da Escada site (Jandaíra Formation, Potiguar Basin), at Baraúna 

municipality, State of Rio Grande do Norte, Brazil. Additionally, these signatures were 

differentiated from taphonomic features. Four hundred twenty two specimens were 

inspected macroscopically and 18 were submitted to radiologic examinations. 

Paleopathological features were identified in 17 specimens: (i) eight bones of 

Glyptotherium sp. with signs of osteoarthritis; (ii) five specimens with osteomyelitis, 

three assigned to Eremotherium laurillardi, one to Pachyarmatherium brasiliense and 

one indeterminate bone; (iii) one specimen of E. laurillardi with osteochondritis 

dissecans; (iv) one bone of Xenorhinotherium bahiense and other of E. laurillardi both 

showing unspecific bone necrosis; and (v) one phalanx of Toxodon sp. with signs of 

periostitis. The presence of neoformation, bone remodeling and bone sclerosis allow 

differentiating between paleopathological and taphonomic features on the 17 specimens. 

In addition, the shape and location of the pathologies allowed the identification of their 

likely causes. Several specimens show taphonomic features (abrasion, corrosion, 

compaction, incrustation and breakage) simulating true pathological lesions 

(pseudopaleopathologies). They were differentiated from true pathologies based on the 

absence of characteristics typical of pathological processes (neoformation, bone 

remodeling and bone sclerosis). 

 

Keywords: Paleopathology, radiologic examination, Pleistocene mammals, Lajedo da 

Escada, State of Rio Grande do Norte, Pseudopaleopathology.
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CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS ESTUDOS PALEOPATOLÓGICOS 

Muitas das patologias hoje conhecidas são registradas desde a antiguidade, 

estendendo-se no tempo geológico por vários milhões de anos (Moodie, 1917). O 

estudo das evidências de doenças em humanos e não humanos do passado é chamado 

paleopatologia, termo proposto primeiramente por Ruffer (1914). Há várias maneiras de 

se investigar sinais paleopatológicos, como através do estudo de textos médicos, ou por 

ilustrações, artefatos e coprólitos. No entanto a inspeção dos restos físicos é a forma 

mais direta de estudo (Waldron, 2009). 

Testes bioquímicos, história médica do paciente e várias outras técnicas que 

auxiliam no diagnóstico e tratamento de condições patológicas em humanos e animais 

atuais não são disponíveis para fósseis, já que normalmente tecidos moles, órgãos, 

células e fluidos corporais não são disponíveis, o que torna o estudo paleopatológico 

limitado. Assim, a interpretação de dados na paleopatologia depende, 

fundamentalmente, de um diagnóstico diferencial a partir de sinais de doenças aparentes 

em restos ósseos (Ortner, 2003a), os quais são relativamente limitados devido à 

quantidade diminuta de enfermidades que acometem o tecido ósseo.  

A forma como os ossos respondem aos agentes estressores é também muito 

restrita, manifestando-se através de mudanças na formação, destruição, 

descontinuidades, densidade, tamanho, integridade ou reação cortical (Ortner, 2003b; 

Rothschild & Martin, 2006). Desta forma, não é possível estabelecer uma 

sintomatologia, nem seguir o progresso das doenças (Pfeiffer, 1991). Essas 

modificações na morfologia normal dos ossos são decorrentes de distúrbios nas 

populações de osteoblastos e osteoclastos, ou de mudanças na taxa metabólica dessas 

células (Schinz et al., 1951-1952). Além disso, as feições observáveis às vezes são 

muito similares entre as diferentes doenças, o que torna difícil definir a causa específica 

da anormalidade (Ortner, 2003b). Soma-se a isso, o fato das doenças que causam a 
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morte dos indivíduos serem expressas, geralmente, de forma aguda, não havendo tempo 

suficiente para que os ossos sejam afetados, sendo as doenças crônicas as mais 

prováveis de deixarem alguma assinatura. Por esta razão, em geral, é impossível 

determinar a causa mortis a partir de análises puramente osteológicas (Waldron, 2009). 

Diante de tais dificuldades, a determinação de um diagnóstico preciso torna-se 

uma tarefa difícil em análises paleopatológicas, pois não é possível obter detalhes sobre 

os principais sinais e sintomas dos indivíduos, além das assinaturas tafonômicas (i.e 

alterações anormais post-mortem) associadas poderem induzir a erros de interpretação, 

especialmente tratando-se de doenças erosivas (Waldron, 2009). No entanto é 

importante salientar que antes de tentar identificar uma causa específica, é necessário 

realizar descrições cuidadosas, pois tal procedimento é atemporal e permite que outros 

pesquisadores possam analisar e chegar a suas próprias conclusões, corroborando as 

análises prévias ou propondo conclusões alternativas (Ortner, 2003b). 

O processo de mimetização de paleopatologias por feições tafonômicas é 

denominado pseudopatologia. Pseudopaleopatologias resultam de duas condições 

básicas: o ambiente de soterramento imediato e os problemas durante ou após a 

escavação (Schultz, 2003; Aufderheide & Rodríguez-Martín, 1998). Várias condições 

podem afetar os ossos produzindo pseudolesões, incluindo larvas de insetos, roedores, 

raízes de plantas, fungos, variações microambientais no pH do solo, água, pressão e 

temperatura (Ortner, 2003b). Portanto, o primeiro passo na identificação de 

enfermidades nos fósseis é diferenciar alterações anormais post-mortem das alterações 

anormais ante-mortem.  

Poucos são os estudos que buscam diferenciar feições ante-mortem de post-

mortem. Ortner (2003b) propôs dois critérios para separar essas feições: a) verdadeiros 

processos destrutivos tendem a apresentar bordas suaves ou arredondadas, enquanto 

alterações post-mortem exibem bordas agudas, irregulares e denteadas; b) a maioria das 

lesões destrutivas ante-mortem evidenciarão indícios de atividade osteoblástica em 

algum lugar da lesão, sendo normalmente expressa como arredondamento das bordas 

destruídas ou proliferação de osso reativo nas bordas da lesão. Waldron (2009) também 

discutiu essa questão e sugeriu que destruição cortical, bordas erodidas, trabéculas 

expostas, cristas afiadas ou boleadas e assoalho escavado são os principais aspectos 

diagnósticos de verdadeiras lesões. Além disso, Waldron (2009) afirma que qualquer 
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orifício em que o córtex esteja intacto não pode ser uma erosão patológica e sugere que 

danos post-mortem apresentarão coloração distinta do córtex danificado, sendo mais 

claro que o resto do osso. Em exames de raios-X, erosões patológicas frequentemente 

deixaram margens escleróticas, mostrando que alguma reação de remodelagem ocorrera 

durante a vida. Outro estudo que buscou diferenciar verdadeiras lesões de feições 

tafonômicas foi realizado por Mello (1999). Esse autor apresenta uma extensa lista de 

critérios avaliáveis, porém considera que resposta/reação óssea é o critério básico na 

identificação de verdadeiras feições paleopatológicas. 

Após identificar uma alteração óssea como ante-mortem, o passo seguinte é 

reconstruir, na medida do possível, o processo patológico e a provável causa da 

anormalidade. Fundamentalmente, há quatro possíveis fontes de informação relevantes 

para esse fim: análise macroscópica do esqueleto em si; inspeção radiológica; análises 

ósseas por microscopia; e os estudos químicos (Ortner, 2003b). Microscopia e análises 

químicas ainda são técnicas pouco usadas por se tratar de processos destrutivos. Por 

outro lado, a inspeção macroscópica e radiológica são amplamente utilizadas. Em se 

tratando de investigações radiológicas, nem sempre os paleopatologistas são capazes de 

ler e interpretar as imagens geradas (e.g. raios-X, Tomografia computadorizada), 

tornando-se necessário que esta tarefa seja realizada em conjunto com um especialista 

em exames de imagem.  

 

1.1.1 Importância e Aplicações 

É importante considerar que as marcas deixadas pelas enfermidades nos fósseis 

foram geradas dentro de um contexto ecológico, onde se inseriam os animais, e podem 

estar diretamente ligadas às características ecológicas particulares da espécie 

(autoecologia) ou as suas relações tróficas com os demais componentes do ecossistema 

(sinecologia). Como exemplos podemos citar alterações provocadas por patógenos, 

como bactérias, vírus e fungos (integrantes do ecossistema ou exóticos), ou pela relação 

presa-predador, disputas por território ou por parceiros sexuais (Braunn, 2004). Assim, 

a identificação e descrição precisa de feições paleopatológicas pode constituir uma útil 

ferramenta para fundamentar e corroborar hipóteses paleoecológicas prévias, 

fundamentadas em outras classes de evidência. Além dos fatores bióticos, mudanças em 

parâmetros ambientais podem levar a distúrbios sistêmicos capazes de produzir feições 
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paleopatológicas. Melo (2007), por exemplo, interpretou a presença de hipoplasia de 

esmalte em dentes de Toxodon como sendo decorrente de carência nutricional, o que 

seria compatível com as mudanças climáticas hipotetizadas para o Pleistoceno final.  

Evidências diretas de enfermidades no registro fóssil podem proporcionar 

evidências relevantes para o maior entendimento sobre causas que levaram à extinção 

de organismos pretéritos. Ferigolo (1999), por exemplo, sugeriu que infecções geradas 

pela introdução de patógenos trazidos por mamíferos norte-americanos teriam 

provocado à extinção da megafauna sul-americana. A constatação de agentes 

infecciosos ou das lesões deixadas por eles nos fósseis auxiliaria na corroboração dessa 

hipótese. Além disso, a paleopatologia pode contribuir para o entendimento de 

múltiplos aspectos paleobiológicos dos indivíduos, tais como: comportamento geral, 

problemas nutricionais e metabólicos e características morfofuncionais, além de auxiliar 

na melhor compreensão de aspectos evolutivos, na história das doenças em geral e como 

uma ferramenta importante para evitar erros em taxonomia (Ferigolo, 2007). 

Finalmente, estudos paleopatológicos são importantes na interpretação da história 

tafonômica de assembleias fossilíferas, pois a diferenciação entre feições 

bioestratinômicas/diagenéticas e paleopatológicas nem sempre é evidente, 

especialmente tratando-se de paleopatologias com características erosivas, onde 

desgastes provenientes de algumas doenças (infecções, doenças degenerativas 

articulares) podem ser confundidos com diversas feições tafonômicas. 

 

1.1.2 A Paleopatologia no registro fóssil: Brasil 

 Apesar dos primeiros trabalhos em paleopatologia tratarem de doenças em 

mamíferos pleistocênicos, Esper (1774) descreveu osteosarcama em um fêmur de urso 

carvernícola (Figura 1), atualmente poucos são os trabalhos que tratam de estudos em 

fósseis. No Brasil, quando comparado a outras partes do mundo, publicações em 

paleopatologia são ainda mais escassas.  

Entre os relatos patológicos em mamíferos pleistocênicos brasileiros destacam-

se os registros de doença articular degenerativa em vértebras de preguiça terrícola 

Megatheriidae (Ferigolo, 1985), fratura em vértebra de Lestodon armatus (Mello et al., 

1992), osteoartrite em Panochthus (Henriques, et al., 1998), osteomielite crônica 

associada à osteoartrite em uma tíbia de preguiça Mylodontidae (Ferigolo, et. al, 2004), 
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sinais de senilidade, sobrecarga na coluna vertebral e deformação congênita em 

elementos ósseos de Lestodon armatus (Cabral & Henriques, 2007), hipoplasia de 

esmalte em dentes de Toxodon (Ferigolo, 1987; Melo, et al. 2007), patologias em 

vértebras de Eremotherium laurillardi (Cruz, et al., 2008), fraturas ante-mortem em 

vértebras de Eremotherium laurilardi (Barbosa et al., 2012) e osteomielite em fêmur de 

Notiomastodon platensis (Barbosa, et al., 2013). 

 De forma ainda mais escassa, paleopatologias foram registradas em táxons de 

não mamíferos. Por exemplo, Azevedo et al. (1995), Kellner & Tomida (2000), Vega et 

al. (2004), Ferigolo et al. (2005), Ferigolo & Carrilho (2007), Cabral et al. (2008) e 

Cabral et al. (2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: a) Johann Friedrich Esper, naturalista alemão, um dos primeiros 

pesquisadores a identificar corretamente uma paleopatologia e b) Fratura e calo ósseo 

em fêmur de urso cavernícola pleistocênico. Prancha XIV, figura 2 de seu livro de 1774 

(ver referência). 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

 O objetivo geral desta dissertação é a análise e interpretação de feições 

paleopatólogicas em fósseis de mamíferos pleistocênicos do Lajedo da Escada, 

município de Baraúna, Rio Grande do Norte, de modo a contribuir com o mapeamento 

das paleopatologias na megafauna sul-americana e com o melhor entendimento da 

paleobiologia e ecologia das espécies.  
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1.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar e interpretar feições paleopatológicas macroscópicas e radiológicas 

em elementos esqueletais que compõe a associação fossilífera do Lajedo da Escada; 

 Diferenciar as feições geradas por verdadeiras patologias (alterações ósseas 

ante-mortem) daquelas geradas em um contexto tafonômico (alterações ósseas post-

mortem). 
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CAPÍTULO II: CONTEXTO GEOLÓGICO 

 

2.1 BACIA POTIGUAR 

A Bacia Potiguar localiza-se a leste da Margem Equatorial Brasileira, 

compreendendo uma área emersa e outra submersa. Distribui-se em sua maior extensão 

no Estado do Rio Grande do Norte, e uma pequena porção situada no Estado do Ceará. 

Possui área aproximada de 48,000 Km
2
, sendo 21,500 Km

2
 (45%) na parte emersa e 

26,500 Km
2 

(55%)
 
na área submersa (Figura 2). Geologicamente, limita-se a sul, a leste 

e a oeste pelo embasamento cristalino da Província Tectônica Borborema. O Alto de 

Fortaleza define seu limite oeste, com a Bacia do Ceará, enquanto o Alto de Touros 

demarca seu limite leste com a Bacia da Paraíba (Pessoa Neto, 2007). 

É uma bacia do tipo rifte, formada a partir da porção final do Jurássico , durante 

a separação das placas sul-americana e africana. Sua gênese está ligada a formação do 

oceano Atlântico Sul e relacionada a uma série de bacias do Cretáceo Inicial, intra-

continentais (Figura 3), que compõem o Sistema de Riftes do Nordeste Brasileiro 

(Matos, 1992). 

Segundo Pessoa Neto et al. (2007), o registro estratigráfico da Bacia Potiguar 

inclui três supersequências: 

 Supersequência Rifte: Corresponde ao preenchimento da bacia durante as fases 

Rifte I e Rifte II. Na fase Rifte I (Barremiano inicial - Barremiano final) houve o 

preenchimento de calhas tectônicas por depósitos lacustres, flúvio-deltáico e 

fandeltáicos, o que corresponde a Formação Pendência. Na fase Rifte II (Barremiano 

final - Aptiano inicial) o preenchimento se deu por sistemas deposicionais continentais, 

dominados por leques aluviais e sistemas fluviais de alta energia, com bancos 

carbonáticos restritos, correspondendo a Formação Pescada. 

 Supersequência Pós-Rifte: Sedimentação dominada por sistemas deposicionais 

flúvio-lacustres, cujos depósitos encontram-se assentados sobre uma forte discordância 

angular no topo da seção rifte durante o Aptiano/Albiano. O registro litológico é 
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representado pelos sedimentos transicionais da Formação Alagamar, depositados em 

regime de relativa quietude.  

 Supersequência Drifte: Corresponde a toda sedimentação marinha ocorrida a 

partir do início do Albiano . Ela é dividida em dois conjuntos de sequências, as 

Sequências Marinhas Transgressivas (Albiano inicial - Campaniano inicial) e as 

Sequências Marinhas Regressivas (Campaniano final - Holoceno). Nas Sequências 

Transgressivas ocorreu a implantação de uma sedimentação carbonática de borda de 

plataforma e um sistema de talude/bacia marcado pela formação de cânions submarinos 

com sedimentação turbidítica associada. O sistema foi gradativamente afogado pela 

grande transgressão do Cretáceo Final, resultando em empilhamento vertical de 

sistemas fluviais, com sistemas entrelaçados na base, passando a meandrantes grossos, 

meandrantes finos e estuarinos no topo. As Sequências Transgressivas que registram 

este período tiveram início com a deposição da seção fluvial a marinha representada 

pelos sedimentos siliciclásticos proximais (Formação Açu) e marinhos distais 

(Formação Quebradas), bem como depósitos carbonáticos marinho raso (Formação 

Ponta do Mel). O máximo transgressivo (Cenomoniano/Turoniano) foi marcado pela 

deposição de uma seção de folhelhos contínuos na porção submersa da bacia, e pelo 

afogamento dos sistemas fluvial e estuarino na porção emersa. Segue-se a implantação 

de uma plataforma/rampa carbonática dominada por maré (Formação Jandaíra), cujos 

sedimentos mais novos apresentam idade campaniana. As Sequências Regressivas 

representam o registro estratigráfico na bacia entre o final do Campaniano e os dias 

atuais. Caracterizam-se por sistemas mistos compostos por leques costeiros, sistemas de 

plataformas rasas com borda carbonática e sistemas de talude/bacia. Os correspondentes 

litoestratigráficos dessas sequências são as rochas definidas nas Formações Barreiras, 

Tibau, Guamaré e Ubarana.  

De acordo com Araripe & Feijó (1994), as rochas sedimentares da Bacia 

Potiguar estão arranjadas em três grupos: Grupo Areia Branca, que reúne as formações 

Pendência, Pescada e Alagamar, de conteúdo predominantemente clástico; Grupo 

Apodi, designado primeiramente por Oliveira & Leonardos (1943), reunia as Formações 

Açu e Jandaíra, a qual posteriormente teve sua definição ampliada para englobar 

também as formações Ponta do Mel e Quebradas; Grupo Agulha, que reúne as 

formações Ubarana, Guamaré e Tibau, compostas por clásticos e carbonatos de alta e 

baixa energia. 
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Figura 2: Mapa geológico da Bacia Potiguar, parte emersa (Modificado de Santos et al., 1994). 
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Figura 3: Distribuição das Bacias que compõe o Sistema de Riftes do Nordeste do 

Brasil (Modificado de Matos, 1992). 
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2.1.1 Formação Jandaíra 

A Formação Jandaíra corresponde a uma sequência de sedimentação carbonática 

ocorrida durante o Cretáceo Final (Turoniano - Maastrichtiano), representada 

especialmente por sedimentos de laguna rasa e planície de maré (Sampaio & Shaller, 

1968; Tibana & Terra, 1981), com águas rasas e bem agitadas (Beurlen, 1967). Em sua 

parte inferior há evidências de pelo menos duas fases transgressivas e na parte superior 

há evidências de plataforma rasa aberta (Tibana & Terra, 1981). 

De acordo com Sampaio & Shaller (1968) os afloramentos da Formação 

Jandaíra, em superfície, se estendem por aproximadamente toda a Chapada do Apodi, 

exceto na zona litorânea, onde são cobertos por sedimentos terciários, aluviões e dunas 

quaternárias (Figura 2). Em subsuperfície possui uma espessura média da ordem de 

250-300 metros, chegando a atingir espessuras superiores a 500 metros.  

 Está sobreposta estratigraficamente a Formação Açu, o que pode ser bem 

observado em afloramentos. De acordo com Sampaio & Shaller (1968) a base da 

unidade assenta-se, em contato gradacional, sobre os sedimentos da Formação Açu. 

Topograficamente, o contato inferior é bem demarcado por uma escarpa de cuesta, ao 

longo do qual se superpõe aos sedimentos da Formação Açu.  O contato superior 

caracteriza-se por uma superfície erosional, com uma parte exposta em afloramentos, e 

outra coberta por clastos terciários ou por aluviões quaternários (Sampaio & Shaller, 

1968). 

Litologicamente Sampaio & Shaller (1968) caracterizaram a Formação Jandaíra 

a partir de afloramentos da parte central da bacia, e a leste e a oeste deste ponto central. 

Nos afloramentos da parte central, bem como em poços, predominam dolomitos creme-

acastanhados, microcristalinos a recristalizados, em parte impuros e com intercalações 

de coquina e arenitos calcíferos, gradacionais a calcários clásticos e dolomíticos. Por 

vezes, ocorrem pequenas inclusões de anidrita azul-celeste. A oeste dessa litofácies, 

tanto em afloramento quanto em poço, há um predomínio de calcários creme-claros a 

esbranquiçados, com textura detrítica, variando de calcarenítica a oolítica. Ocorre 

também calcários microcristalinos, em parte nodulosos, coquinoidais, com diversos 

bancos fossilíferos. Intercalados, ocorrem horizontes arenosos com estratificação 

cruzada bem desenvolvida. Em parte, o calcário se torna margoso, e localmente 

observam-se intercalações de folhelho preto e carbonoso. Por fim, a leste da litofácies 

dolomítica, tanto em afloramentos quanto em poços, à seção mostra-se composta 
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preponderantemente de arenitos argilosos cinzentos e calcíferos, contendo abundantes 

fragmentos de conchas de moluscos. 

 

2.1.2 Lajedo da Escada 

O Lajedo da Escada está situado do município de Baraúna, Rio Grande do Norte 

(Figura 4). É constituído por dois afloramentos em forma de pavimentos cársticos 

distando 200 m entre si, perfazendo uma área aproximada de 5 Km
2
, formados por 

rochas carbonáticas da Formação Jandaíra. Esses afloramentos são circundados por uma 

caatinga arbórea cerrada, e caracterizados pela presença de feições cársticas como 

lapiás, sulcos, furos, grutas e galerias com dezenas de metros, as últimas funcionando 

como escoadouro da drenagem, o que não é observado em superfície (Carvalho et al., 

1966; Oliveira et al. 1985, 1986). 

Carvalho et al., (1966), durante a década de 1960, exploraram os dois 

afloramentos denominando-os de lajedos A e B. Nesses dois lajedo cinco cavernas 

foram investigadas, as quais receberam como registro a sigla F seguida do número da 

ordem de exploração. Carvalho et al, (1966) descreveram essas cavidades da seguinte 

forma: 

 Lajedo A: Abriga as cavernas F1 e F2. A F1 é composta por duas grutas 

verticais, ligadas por um túnel horizontal. A primeira gruta mede 17 m de comprimento, 

16 m de largura e 10 m de profundidade. A segunda possui 8 m de comprimento, 7 m de 

largura e 13 m de profundidade. O túnel, por sua vez, tem 10 m de comprimento, entre 2 

e 3 m de largura, e 1 a 1,5 m de altura, situado a 9 m de profundidade. Apenas a 

primeira gruta e o túnel possuem conteúdo paleontológico, com uma grande quantidade 

de blocos desabados recobrindo o solo. O conteúdo sedimentar é constituído por uma 

argila calcária, amarela clara a ocre, contendo concreções calcárias e limoníticas. O 

conteúdo fossilífero é representado por uma grande quantidade de mandíbulas e ossos 

diversos de roedores, didelfídeos e répteis, osteodermos de gliptodontes e fragmentos de 

cúspides de molares pertencentes a mastodonte. 

  



13 
 

Figura 4: Localização do Lajedo da Escada e vista geral. (A) Mapa de localização do 

Lajedo da Escada, Baraúna, Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil; (B) Visão do 

Lajedo da Escada. 

 

 

A F2 (Figura 5) é composta por uma furna maior, medindo 5,30 m de 

comprimento, 4,20 m de largura e 6,50 m de profundidade, comunicando-se a noroeste 

com uma chaminé de 1,80 m de diâmetro, a qual dá acesso à furna através de um túnel 

irregular e de altura variável, e a sudeste com uma pequena galeria de 5,70 m de 

B 
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comprimento e 3,50 m de largura. O sedimento é semelhante ao da F1, porém não 

ocorrem concreções limoníticas. Paleontologicamente, a F2 é especialmente rica em 

dentes de felinos, roedores, artiodáctilos, além de fragmentos ósseos variados, até então 

não identificados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Interior da furna F2. Foto tirada durante a escavação. Fonte: Acervo 

fotográfico do Setor de Conservação e Restauro do MCC/UFRN. 

 Lajedo B: Inclui as cavernas F3, F4 e F5. A caverna F3 (Figura 6) apresenta um 

salão principal com profundidade variando de 11 à 15m, com o teto perfurado por uma 

chaminé, aproximadamente circular, de 1,5 m de diâmetro. Mede 12 m de extensão e 

alonga-se ligeiramente no sentido norte-sul. Dele partem duas galerias, sendo uma 

grosseiramente orientada SE-NO, possuindo 10 m de extensão e 3,50 m de largura, suas 

paredes são regulares e aparentemente sem saída, a outra galeria é orientada em sentido 

quase inverso, com extensão idêntica e altura variável, terminando em dois sumidouros 

cuja profundidade não pode ser estimada devido à absoluta falta de luminosidade e da 

inacessibilidade dos mesmos. Seus sedimentos consistem da mesma argila da F1 e F2, 

apoiando-se superficialmente sobre outra argila escura, quase olivácea, a qual repousa 

em um conglomerado brechoide de calcário, por vezes intercalando-se a ela. Indícios de 

desabamentos intensos são evidentes pela presença de blocos de calcário de várias 

toneladas. O conteúdo fossilífero da F3 é significativo, representado por restos de, 

carapaça de um gliptodonte associada à cintura escapular,  membros anteriores, restos 

do tubo caudal, vértebras e outros ossos, além de osteodermos distintos, pertencentes a 

diferentes espécies de Cingulata, além de restos de proboscídeos (fragmento de defesa e 
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ossos dos membros anteriores) e felinos (fragmentos de dentário com dentes). Na 

primeira galeria também foram encontrados ossos de morcego na argila negra. 

 

Figura 6: a) Detalhe da entrada da furna F3. b) Detalhe do interno da furna F3. Fonte: 

Acervo fotográfico do Setor de Conservação e Restauro do MCC/UFRN. 

 

 A quarta caverna, F4 (Figura 7), mede 7,50 m de profundidade, apresentando 

uma entrada aproximadamente orientada de norte para sul, enquanto a maior dimensão 

do fundo (5,90 m) orienta-se quase perpendicularmente a ela. Apesar dos desabamentos 

ocorridos no local, o que dificultou sua exploração, ainda foi possível resgatar dentes, 

ossos longos e um fragmento mandibular de réptil, todos de pequeno porte. A última 

caverna explorada, F5, possui 10 m de profundidade, 7 m de comprimento no fundo e 

largura de 3, 1,5 a 4 m. Essa caverna apresentou uma grande quantidade de 

desabamentos, o que tornou sua exploração bastante difícil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Detalhe da entrada da furna F4. Fonte: Acervo fotográfico do Setor de 

Conservação e Restauro do MCC/UFRN. 
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De acordo com Carvalho et al. (1966) o carste do Lajedo da Escada encontra-se 

estagnado em sua evolução. A dissolução não atua tão significativamente quanto no 

passado, observando-se atualmente o predomínio de desabamentos nas cavernas 

estudadas. As estalactites parecem também ter cessado seu processo de formação, e em 

superfície a recristalização do calcário e a silicificação incipiente interrompem os 

processos de escultura em detalhe. Esse retardamento na evolução do carste pode ser 

interpretado como consequência da diminuição na taxa pluviométrica da região. Quanto 

às cavernas, nos período anterior ou contemporâneo a acumulação fossilífera, parece 

que sofreram mais intensamente com a ação das águas, do que atualmente é observado. 

O sistema cárstico da região parece existir pelo menos desde o Pleistoceno Final, o que 

é sugerido pela composição taxonômica predominantemente composta por mamíferos 

atribuíveis a essa idade. 
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CAPÍTULO III: MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAL 

O material estudado corresponde a 422 elementos ósseos pós-cranianos, 

completos e fragmentados, pertencentes a diversos taxa, coletados em cinco cavernas 

situadas na localidade Lajedo da Escada, município de Baraúna, Estado do Rio Grande 

do Norte. Encontram-se sob a guarda do Museu Câmara Cascudo/Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (MCC/UFRN), fazendo parte da Coleção de Paleontologia de 

Vertebrados Onofre Lopes. Estes fósseis foram coletados durante explorações realizadas 

por pesquisadores do Instituto de Antropologia Câmara Cascudo, hoje Museu Câmara 

Cascudo/UFRN, durante a década de 1960, sob a orientação do seu diretor à época, o 

Professor José Nunes Cabral de Carvalho (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Coleta de fósseis no Lajedo da Escada pela equipe do “Instituto de 

Antropologia Câmara Cascudo”. Fonte: Acervo fotográfico do Setor de Conservação e 

Restauro do MCC/UFRN. 
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3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Análise macroscópica 

 Todos os 422 elementos ósseos foram analisados individualmente em busca de 

alterações paleopatológicas observáveis a olho nu (Figura 9). Identificadas às feições 

macroscópicas os espécimes foram separados entre os elementos com possíveis lesões 

paleopatológicas macroscópicas e outros sem lesões macroscópicas detectáveis. A 

descrição das alterações ósseas foi baseada em Aufderheide & Rodrígues-Martín 

(1998), Ortner (2003), Rothschild & Martín (2006) e Waldron (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Análise macroscópica de mamíferos pleistocênicos do Lajedo da Escada. 

3.2.2 Análise radiológica 

 Os elementos ósseos com alterações macroscópicas foram submetidos a exame 

de raios-X, com o intuito de corroborar ou descartar a análise macroscópica prévia. Nos 

espécimes com alterações semelhantes apenas um exemplar foi submetido esse 

procedimento. 

3.2.2.1 Imagem de Raios-X 

As imagens de Raio-X são utilizadas para diferentes propósitos em pesquisas 

bioarquelógicas, como: identificação de estruturas anatômicas que permitem a 

determinação da estatura, o gênero, e o estágio ontogenético por ocasião da morte; 
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identificação de doenças nos restos ósseos; e o estudo de restos fósseis inclusos em uma 

matriz sedimentar (Chhem & Ruhli, 2004). O presente trabalho, de foco paleontológico, 

adota esses propósitos para análises em fósseis de animais. Assim, a técnica de Raios-X 

é aqui utilizada para identificar feições patológicas não observáveis a olho nu e auxiliar 

na possível identificação de uma causa específica. 

 Após análise macroscópica, 18 espécimes foram submetidos a exames de raios-

X (Tabela 1), em clínica particular de Raios-X e Ultra-Som, utilizando-se aparelho de 

Raios-X Siemens Heliophoes 4S, com corrente de 500 Ma e voltagem de 125 Kv 

(Figura 10). Em geral, as imagens foram obtidas na posição anteroposterior e lateral. A 

leitura e interpretação das imagens foram realizadas por um especialista em radiologia, 

o Dr. Fernando José Vieira de Sousa em colaboração com o autor deste trabalho. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Exame de raios-X em espécimes fósseis do Lajedo da Escada. 
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Tabela 1: Relação de espécimes submetidos a exame radiológico. 

NÚMERO ESPÉCIME TÁXON FEIÇÃO PATOLÓGICA 

MCC 144-V Cuneiforme Eremotherium laurillardi Presente 

MCC 156-V Lunar Eremotherium laurillardi Ausente 

MCC 198-V Astrágalo Eremotherium laurillardi Presente 

MCC 325-V Fragmento de tíbia ? Eremotherium laurillardi ? Ausente 

MCC 407-V ? ? Ausente 

MCC 426-V Falange média Toxodon sp. Presente 

MCC 430-V Navicular Eremotherium laurillardi Ausente 

MCC 473-V Patela  Glyptotherium sp. Presente 

MCC 481-V Rádio direito Glyptotherium sp. Presente 

MCC 482-V Fragmento de rádio Glyptotherium sp. Presente 

MCC 491-V Ulna direita Glyptotherium sp. Presente 

MCC 815-V Cabeça de fêmur Eremotherium laurillardi Ausente 

MCC 823-V ? ? Presente 

MCC 977-V Fragmento de fêmur Pachyarmatherium brasiliense Ausente 

MCC 1094-V ? ? Ausente 

MCC 1141-V Fragmento de fêmur Pachyarmatherium brasiliense Ausente 

MCC 1145-V Fragmento de fêmur Pachyarmatherium brasiliense Presente 

MCC 1560-V Fêmur Glyptotherium sp. Presente 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos nesta dissertação serão apresentados na forma de três artigos 

científicos, a saber: 

 Artigo 1: Paleopatologias em mamíferos pleistocênicos do Lajedo da Escada, Brasil 

 Artigo 2: Arthrites em um Gliptodonte (Mammalia, Xenarthra, Cingulata)  

 Artigo 3: Paleopatologia versus tafonomia: um estudo de caso sobre 

pseudopaleopatologias em mamíferos pleistocênicos do Nordeste do Brasil. 
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ABSTRACT- Diversos estudos têm sido conduzidos em relação aos grandes mamíferos do 

Pleistoceno brasileiro, entretanto a documentação de patologias nesses animais é pouco expressiva. 

Neste trabalho uma análise paleopatológica em mamíferos pleistocênicos de grande porte de uma 

única assembleia fossilífera (Lajedo da Escada, Rio Grande do Norte, Brasil) é realizada. O material 

utilizado compreende 422 espécimes coletados de sedimentos quaternários em quatro cavernas do 

Lajedo da Escada. Entre esses, 18 ossos apresentaram lesões paleopatológicas, as quais foram 

associadas à infecção, desordens circulatórias e periostite. Eremotherium laurillardi, 

Pachyarmatherium brasiliense, Xenorhinotherium bahiense e Toxodon sp. foram os táxons que 

apresentaram lesões ósseas, além de um espécime incertae sedis. Este é o primeiro trabalho em que 

um conjunto de fósseis de diversas espécies de uma única assembleia é realizado na América do Sul. 

 

 

INTRODUÇÃO 
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O registro fossilífero de vertebrados quaternários do Brasil é caracterizado pela presença marcante 

de mamíferos de grande porte (biomassa acima de 100 kg, ver Paula-Couto, 1956 e Araújo-Júnior, 

Porpino e Ximenez, 2011). Estudos dessas associações faunísticas têm abordado diversos aspectos, 

como distribuição geográfica (e.g. Bergqvist e Almeida, 2004; Porpino et al., 2004; Viana et al., 2007; 

Araújo-Júnior e Porpino, 2011), paleoecologia (e.g. Viana et al., 2011; Dantas et al., 2013), tafonomia 

(e.g. Bergqvist et al., 1997; Santos et al., 2002; Santos et al., 2011; Araújo-Júnior e Marinho, 2013; 

Araújo-Júnior, et al., 2013) e geocronologia (e.g. Auler et al., 2006; Dantas et al., 2011). Entretanto, 

análises em que o objetivo seja reconhecer a presença de doenças nesse conjunto de organismos tem 

sido sub-representadas quando comparada a outros tipos de estudos realizados (e.g. Ferigolo, 1985, 

1987; Henriques et al., 1998; Barbosa, et al., 2013). 

Os relatos de doenças em fósseis de mamíferos do Quaternário brasileiro, além de escasso, incluem 

apenas descrições de espécimes individuais ou de alguns poucos espécimes. Nesse contexto destaca-se 

o registro de lesões como: patologias dentárias (Melo et al., 2007), osteoartrite (Ferigolo, 1985; 

Henriques et al., 1998), lesões infecciosas (Cabral e Henriques, 2007; Barbosa et al., 2013) e 

anomalias congênitas (Cabral e Henriques, 2007). No entanto, uma investigação paleopatológica 

considerando uma associação fossilífera completa inexiste, impossibilitando a identificação de padrões 

mais amplos, como a distribuição de doenças existentes e a quantidade de táxons afetados. 

Neste trabalho realizamos uma análise paleopatológica em um conjunto de ossos pós-cranianos de 

mamíferos de grande porte do Pleistoceno Final de uma única associação fossilífera preservada em 

depósitos de caverna. Esta representa a primeira análise patológica de uma associação fossilífera de 

mamíferos pleistocênicos para o Brasil e América do Sul. 

 

ÁREA DE ESTUDO 

O material aqui estudado é proveniente de quatro cavernas calcárias. Elas são situadas na 

localidade Lajedo da Escada, município de Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte, Brasil (Fig. 1). 

Lajedo da Escada (UTM 642516, 9424502) é uma área de aproximadamente 5 km
2
composta por dois 

pavimentos cársticos distando 200 m entre si e 
 
formados por rochas carbonáticas da Formação 
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Jandaíra, Cretáceo Superior da Bacia Potiguar (Carvalho et al., 1966). Os espécimes foram coletados 

em sedimentos quaternários depositados no interior das cavernas. 

As cavernas do Lajedo da Escada variam desde pequenas cavidades a grandes salões conectados 

por túneis, com medidas variando de 7,5 m de profundidade e 5 m de comprimento na caverna menor 

a 15 m de profundidade e 12 m de comprimento na caverna maior. Os sedimentos quaternários onde 

os fósseis foram encontrados são compostos, predominantemente, por uma argila calcária de coloração 

amarela clara a ocre (Carvalho et al., 1966). 

De acordo com a associação faunística identificada para o Lajedo da Escada, composta 

essencialmente por mamíferos, o carste foi originalmente considerado como pleistocênico, assim 

como o seu conteúdo fossilífero contido nos sedimentos depositados no seu interior (Carvalho et al., 

1966). De fato, a composição taxonômica da acumulação fossilífera de mamíferos é comparável 

àquelas de outros depósitos de vertebrados quaternários do nordeste brasileiro, as quais têm sido 

tradicionalmente atribuídas ao Pleistoceno Superior (e.g. Cartelle, 1999), idade compatível com a 

maioria das datações realizadas até o momento para depósitos de vertebrados do Quaternário do 

Nordeste do Brasil (e.g. Auler et al., 2006; Dantas et al., 2011). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O material analisado corresponde a todos os elementos fósseis pós-cranianos de mamíferos de 

grande porte (biomassa acima de 100 Kg) coletados durante a década de 1970 nas cavernas do Lajedo 

da Escada (Carvalho et al., 1966). Esses fósseis compõe parte da Coleção Onofre Lopes de 

Paleontologia de Vertebrados, pertencente ao Museu Câmara Cascudo (MCC/UFRN) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN. 

Foi realizada uma inspeção visual de 422 ossos pós-cranianos completos e fragmentados Análise 

de raios-X foi empregada em casos específicos, onde alterações ósseas macroscópicas foram 

observadas. Para o exame radiológico foi utilizado o aparelho de Raios-X Siemens Heliophoes 4S com 

corrente de 500 Ma e voltagem de 125 Kv. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Infecção 

Cinco espécimes pertencentes aos táxons Eremotherium laurillardi, Pachyarmatherium brasiliense 

e Mammalia incertae sedis apresentam lesões compatíveis com processos infecciosos. Um cuneiforme 

esquerdo de Eremotherium laurillardi (MCC 144-V) exibe um orifício superficial na face distal, com 

bordas angulosas medindo 23,2 mm no eixo maior e 12,8 mm no eixo menor, o qual se estende pelo 

interior do osso destruindo o tecido esponjoso (Fig. 2A). Na imagem de raios-X é possível observar 

áreas líticas no interior do osso com esclerose reativa circundando parte das lesões (Fig. 2B). 

Um astrágalo direito de E. laurillardi (MCC198-V) exibe destruição óssea circular na superfície 

articular medial para o calcâneo, medindo 58,9 mm no eixo maior e 51,8 mm no eixo menor (Fig. 2C). 

Suas bordas são irregulares e não há evidências de neoformação óssea. Em análise de raios-X as 

margens da lesão apresentam uma delgada esclerose óssea (Fig. 2D). 

No espécime (MCC 454-V), uma tíbia direita de E. laurrilardi, a articulação medial para o côndilo 

femoral e parte da borda crâniomedial da diáfise foram perdidas (Fig. 3A). Em face cranial, 

lateralmente, próximo a epífise distal, há um orifício arredondado e profundo com 48,7 mm em seu 

eixo maior e 30 mm no eixo menor, que se estreita internamente (Fig. 3B). Radiologicamente, 

observa-se extensa destruição lítica oval na região entre a metáfise e epífise distal e uma pequena lise 

óssea correspondente à abertura vista macroscopicamente, a qual parece comunicar-se com a lesão 

principal. Ambas as lesões apresentam suave esclerose reacional (Fig. 3C). 

Um fragmento ósseo indeterminado identificado no livro de tombo como mamífero indeterminado 

(MCC 823-V) possui um orifício externo medindo 25,7 mm no eixo maior e 16,7 mm no eixo menor, 

com bordas arredondadas (Fig. 4A). A lesão se estende internamente com destruição do tecido ósseo 

esponjoso. O exame de raios-X evidenciou internamente duas lesões osteolíticas císticas de contornos 

bem definidos com moderada esclerose perilesional, sendo uma delas correspondente a lesão externa 

observada a olho nu (Fig. 4B). 

Um fragmento distal de fêmur esquerdo de Pachyamartherium brasiliense (MCC 1145-V) 

apresenta-se fraturado obliquamente na região medial da diáfise e com achatamento dorso-ventral 
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(Fig. 5A). Na borda medial da tróclea, próximo a epífise distal, há um orifício com bordas lisas e 

arredondadas medindo 17,8 mm no eixo maior e 13 mm no eixo menor (Fig. 5A-B). Em imagem 

radiográfica é possível observar osteoesclerose circundando a margem desse orifício (Fig. 5C).  

Orifícios superficiais associados à esclerose reacional são compatíveis com lesões osteomielíticas. 

Esse tipo de doença consiste em um conjunto de enfermidades que podem ser piogênicas, quando 

causada por bactérias piogênicas, ou seja, produtoras de pus (e.g. Staphylococcus aureus), ou não 

piogênicas, que inclui tuberculose e outras desordens micobacterianas, brucelose e desordens fúngicas 

(Rothschild e Martin, 2006). Embora a forma piogênica represente mais de 90% dos casos 

(Aufderheide e Rodrigues-Martín, 1998), indicar o tipo de osteomielite não é uma tarefa simples 

devido às características semelhantes originadas por seus diferentes tipos (Watts e Lifeso, 1996; Vorha 

et al., 1997). 

O diagnóstico de osteomielite piogênica com base em análise diferencial requer a presença de três 

estruturas (Ortner, 2003; Aufderheide & Rodrigues-Martín, 1998): cloaca (canal para drenagem de 

pus), sequestro (osso necrosado localizado no foco infeccioso) e invólucro (uma capa óssea originada 

da elevação do periósteo que circunda o sequestro).  

Nenhum dos espécimes analisados apresenta todas as características diagnósticas de osteomielite 

piogênica. Uma cloaca evidente é observada apenas na tíbia direita (MCC 454-V), fragmento ósseo 

incertae sedis (MCC 827-V) e no fêmur esquerdo (MCC 1145-V). O cuneiforme (MCC 144-V) e o 

astrágalo (MCC 198-V) apresentam aberturas externas que não podem ser seguramente identificadas 

como cloacas, já que apresentam bordas angulosas, o que é característico de alterações tafonômicas 

(i.e. post-mortem), enquanto que em lesões ante-mortem as bordas são suaves e arredondadas. 

Entretanto, caso constituam quebras tafonômicas, essas podem ter sido facilitadas pelo 

enfraquecimento gerado pela infecção.  

 Nenhum espécime exibe sinais de formação de invólucro. Sequestro também não foi observado, 

embora a ausência dessa feição em fósseis é dificilmente avaliável, já que por ser um fragmento ósseo 

morto, livre no interior do foco infeccioso, pode ser facilmente expelido através da cloaca pelo fluxo 

de material purulento ou ser perdido após a morte através dos processos tafonômicos, ou mesmo 

durante a coleta e preparação (Ferigolo, 2007). 



28 
 

A presença de lesões com bordas suaves e arredondadas associadas à esclerose reativa, evidenciada 

por áreas mais esbranquiçadas (radiopacidade aumentada) no entorno das lesões concorda com a 

presença de infecção como geradora das feições. Tal infecção deve ter sido provavelmente crônica, 

pois infecções agudas geralmente levam os indivíduos afetados à morte sem que haja tempo suficiente 

para a produção de manifestações ósseas (Aufderheide e Rodrigues-Martín, 1998).  

O cuneiforme (MCC 144-V) e o astrágalo (MCC198-V), por apresentarem cavidades que não 

podem ser conclusivamente definidas como verdadeiras cloacas, podem representar um abscesso de 

Brodie. Desta forma, a infecção seria confinada ao tecido esponjoso sem se propagar para o exterior 

do osso (Aufderheide e Rodrígues-Martín, 1998). Assim, a abertura observada seria decorrente de 

processos tafonômicos. Além disso, as evidências radiográficas observadas para os dois espécimes são 

compatíveis com o diagnóstico diferencial proposto para essa condição: uma área oval translúcida com 

margens escleróticas (Aufderheide e Rodrígues-Martín, 1998). 

Outros tipos de infecções poderiam gerar as feições aqui descritas como lesões tuberculósicas e 

fúngicas. A primeira é tipicamente lítica com pouca ou nenhuma reação óssea, geralmente com 

coalescência e afetando principalmente articulações (Rothschild e Martin, 2006). A última, por sua 

vez, ocorre preferencialmente nas metáfises dos ossos longos e no topo do crânio (Resnick, 2002; 

Rothschild e Martin, 2006). Entretanto, a ausência de outros ossos de um mesmo indivíduo 

impossibilita a atribuição de uma causa específica. 

 

4.2 Desordem circulatória 

Uma cabeça de fêmur de E. laurillardi (MCC 817-V) possui, em sua porção central, duas pequenas 

áreas líticas de contornos bem definidos e bordas arredondadas comprometendo a superfície articular 

(Fig. 6A). Na imagem de raios-X, esclerose reacional muito suave é observada no entorno e abaixo da 

lesão superficial (Fig. 6B-C). 

A destruição óssea observada no espécime MCC 817-V é compatível com osteocondrite dissecante, 

uma condição benigna e não inflamatória, que afeta essencialmente adultos jovens (Aufderheide e 

Rodrígues-Martín, 1998). Essa condição produz pequenas áreas necróticas em epífises de superfície 

convexa em articulações sinoviais, o que resulta na perda completa ou parcial de osso subcondral e 
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cartilagem articular (Aufderheide e Rodrígues-Martín, 1998). Adicionalmente, em exame de raios-X 

observa-se uma área bem demarcada com contornos escleróticos (Rothschild e Martín, 2006). Todas 

as alterações ósseas descritas como diagnósticas de osteocondrite dissecante são observáveis na cabeça 

de fêmur (MCC 817-V), apesar da esclerose óssea não ser tão evidente. Além disso, o fato do 

espécime representar um indivíduo jovem, uma vez que a linha epifisária não mostra sinais de fusão, 

suporta o diagnóstico da lesão.   

Osteocondrite dissecante é uma enfermidade associada a danos em vasos sanguíneos embora sua 

etiologia ainda seja controversa, sendo sugerido que trauma crônico de baixo grau, especialmente 

repetitivo, ou microtrauma, tenha um papel de destaque (Aufderheide e Rodrígues-Martín, 1998). 

Alguns autores (e.g. Helms, 1989) acreditam que as evidências existentes não são convincentes para 

determinar sua causa e que a essa condição seja idiopática. Há alguns poucos registros de 

osteocondrite dissecante em mamíferos pleistocênicos brasileiros. Ferigolo (1992) reportou essa 

doença em um rádio esquerdo e uma cabeça femoral esquerda de Toxodon, em um fêmur direito de 

Mylodon e em uma faceta articular de Glypton. Entretanto, Rothschild e Martín (2006) sugerem que as 

alterações descritas por Ferigolo (1992) são mais compatíveis com espondiloartropatia, um tipo de 

lesão artrítica erosiva.  

Outros dois espécimes estudados, um fragmento de tíbia de Xenorhinotherium bahiense (MCC 

347-V) e uma diáfise de fêmur esquerdo de E. laurillardi (MCC 2979-V), exibem uma pequena área 

irregular, deprimida e de contornos bem definidos. No primeiro espécime a lesão localiza-se na 

diáfise, próximo à epífise distal, em vista caudal (Fig. 7A-B), e no segundo espécime, a lesão é 

localizada na porção mais superior da diáfise, próximo à cabeça do fêmur, em vista cranial (Fig. 7C-

D). Essas alterações correspondem a defeitos corticais gerados por necrose óssea, possivelmente em 

função de danos nos vasos sanguíneos, com posterior cicatrização da superfície cortical. Necrose óssea 

resulta de um suprimento sanguíneo irregular, o qual leva o tecido ósseo à morte (Aufderheide e 

Martín, 1998). Diversos processos são capazes de originar isquemia óssea (e.g. infecções, doenças 

autoimunes), sendo necessário que outras feições primárias estejam associadas para determinar sua 

verdadeira causa. Infelizmente, ambos os espécimes não apresentam outras lesões associadas que 

permitam discernir a causa da necrose óssea nos espécimes. 
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4.3 Periostite 

Uma falange média de Toxodon sp. (MCC 426-V) apresenta, em vista dorsal, um espessamento 

cortical bastante irregular em sua diáfise (Fig. 8A). No exame radiológico do espécime nenhuma 

alteração distinta desse espessamento externo foi apontada (Fig. 8B). 

A presença de um espessamento cortical é compatível com uma inflamação do periósteo, ou 

periostite (Aufdeheide e Martín, 1998). Periostite pode ser relacionada a eventos traumáticos, 

hemorrágicos e ulceras crônicas da pele (Aufderheide e Martin, 1998). Desta forma, apresentar uma 

causa específica para o espécime MCC (426-V) não é possível, uma vez que diversos fatores 

independentes podem originar essa lesão, os quais não produzem evidências patológicas específicas 

(Capasso, 1985). 

 

CONCLUSÕES 

18 de 422 ossos de mamíferos pleistocênicos do Lajedo da Escada apresentaram lesões ósseas 

compatíveis com distúrbios patológicos. Infecção óssea foi observável em um cuneiforme, em um 

astrágalo e em uma tíbia de Eremotherium laurillardi, em um fêmur de Pachyarmatherium brasiliense 

e em um fragmento ósseo incertae sedis. Osteocondrite dissecante foi diagnosticada em uma cabeça 

de fêmur de Eremotherium laurillardi, necrose óssea inespecífica foi encontrada em um fêmur de 

Eremotherium laurillardi e em um fêmur de Xenorhinotherium bahiense. Periostite foi observado em 

uma falange média de Toxodon sp. 
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Legendas: 

Figura 01: (A) Mapa de localização do Lajedo da Escada, município de Baraúna, Estado do Rio 

Grande do Norte, Brasil; (B) Vista parcial do Lajedo da Escada.  

Figura 02: (A) cuneiforme de Eremotherium laurillardi (MCC 144-V); (B) radiografia de MCC 144-

V. (C) astrágalo de Eremotherium laurillardi (MCC 198-V); (D) radiografia de MCC 198-V. Setas 

brancas = lesões macroscópicas. Setas pretas = esclerose óssea. Escala = 5 cm. 

Figura 03: (A)Tíbia (MCC 454-V) de Eremotherium laurillardi; (B) detalhe da cloaca; (C) radiografia 

de MCC 454-V. Escala = 5 cm. 

Figura 04: (A) Fragmento ósseo incertae sedis (MCC 823-V). (B) radiografia de MCC 823-V. Setas 

branca fina = destruição tafonômica; seta branca robusta = cloca; setas brancas finas = destruição 

tafonômica; seta preta robusta = cloaca; cabeça de seta = lesão lítica interna sem correspondente 

externo. Escala = 5 cm. 

Figura 05: (A) Fêmur de Pachyarmatherium brasiliense (MCC 1145-V); (B) Detalhe da cloaca; (C) 

radiografia de MCC 1145-V. Escala = 5 cm. 

Figura 06: Cabeça de fêmur de Eremotherium laurillardi (MCC 817-V). (A) Vista superior de MCC 

817-V; (B) radiografia anteroposterior de MCC 817-V; e (C) radiografia lateral de MCC 817-V. Setas 

pretas = lesões ósseas. Círculos = lesões na radiografia anteroposterior. Setas brancas = lesões na 

radiografia lateral. Escala = 5 cm.  

Figura 07: Espécimes com necrose óssea. (A) diáfise de tíbia de Xenorhinotherium bahiense (MCC 

347-V); (B) detalhe da necrose óssea; (C) diáfise de fêmur de Eremotherium laurillardi; (D) detalhe 

da necrose óssea. Escala = 5 cm. 
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Figura 08: Falange de Toxodon sp. (MCC 426-V). (A) vista superior de MCC 426-V; e (B) radiografia 

de MCC 426-V. Setas = espessamento ósseo. Escala = 1 cm. 

 

 

 

 

Figura 01: (A) Mapa de localização do Lajedo da Escada, município de Baraúna, Estado do Rio 

Grande do Norte, Brasil; (B) Vista parcial do Lajedo da Escada.  
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Figura 02: (A) cuneiforme de Eremotherium laurillardi (MCC 144-V); (B) radiografia de MCC 144-

V. (C) astrágalo de Eremotherium laurillardi (MCC 198-V); (D) radiografia de MCC 198-V. Setas 

brancas = lesões macroscópicas. Setas pretas = esclerose óssea. Escala = 5 cm. 
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Figura 03: (A)Tíbia (MCC 454-V) de Eremotherium laurillardi; (B) detalhe da cloaca; (C) radiografia 

de MCC 454-V. Escala = 5 cm. 

 
Figura 04: (A) Fragmento ósseo incertae sedis (MCC 823-V). (B) radiografia de MCC 823-V. Setas 

branca fina = destruição tafonômica; seta branca robusta = cloca; setas brancas finas = destruição 

tafonômica; seta preta robusta = cloaca; cabeça de seta = lesão lítica interna sem correspondente 

externo. Escala = 5 cm. 
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Figura 05: (A) Fêmur de Pachyarmatherium brasiliense (MCC 1145-V); (B) Detalhe da cloaca; (C) 

radiografia de MCC 1145-V. Escala = 5 cm. 

 

 

Figura 06: Cabeça de fêmur de Eremotherium laurillardi (MCC 817-V). (A) Vista superior de MCC 

817-V; (B) radiografia anteroposterior de MCC 817-V; e (C) radiografia lateral de MCC 817-V. Setas 

pretas = lesões ósseas. Círculos = lesões na radiografia anteroposterior. Setas brancas = lesões na 

radiografia lateral. Escala = 5 cm.  
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Figura 07: Espécimes com necrose óssea. (A) diáfise de tíbia de Xenorhinotherium bahiense (MCC 

347-V); (B) detalhe da necrose óssea; (C) diáfise de fêmur de Eremotherium laurillardi; (D) detalhe 

da necrose óssea. Escala = 5 cm. 

 

Figura 08: Falange de Toxodon sp. (MCC 426-V). (A) vista superior de MCC 426-V; e (B) radiografia 

de MCC 426-V. Setas = espessamento ósseo. Escala = 1 cm. 
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Abstract 

Arthritic lesions have been frequently diagnosed in the fossil record, with 

spondyloarthropathy (a type of erosive and pan-mammalian arthritis) being one of the most 

common types described to date for mammals, though not restricted to this group. Here, we 

identify spondyloarthropathy in fossil bones from the late Pleistocene in Brazil assignable to a 

large glyptodont individual. Bone erosions in the peripheral joints (viz., the ulna, radius, left 

femur and tibiae-fibulae) associated with osteosclerosis allow the diagnosis of 

spondyloarthropathy. The presence of osteophytes in seven bones of the forelimbs (viz., the 

ulna and radius) and hind limbs (viz., the tibiae-fibulae, left femur and patellae) and a 

subchondral cyst in one element (viz., the left femur) indicate secondary osteoarthritis. A 

calcified deposition on the articular surface of the left patella indicates the presence of 

calcium pyrophosphate deposition disease, which, like the observed osteoarthritic alterations, 

likely represents a complication of spondyloarthropathy. This is the first report of 

spondyloarthropathy for xenarthrans. 

 

Introduction 
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Arthritis includes a wide variety of joint diseases, including those in which the 

proliferation of new bone is the main feature (osteoarthritis) and those in which the key 

characteristic is bone erosion [1]. Among the latter type, spondyloarthropathy is one of the 

most common pathologies. It is an inflammatory form of arthritis encompassing several 

diseases that share common morphological and immunological alterations [1,2]. It is 

characterized by the propensity to form new bone, to ossify insertion sites of tendons or 

ligaments, to erode or asymmetrically fuse peripheral joints and to present articular lesions in 

the vertebral column and the sacroiliac joint [1,2,3]. Such alterations are associated with a 

specific histocompatibility antigen, HLA-B27 [1,2,3]. It has been recognized in several 

groups of fossils and living mammals, ranging from marsupials to proboscideans, 

perissodactylans, and primates, among several others [1,4], from the Paleocene to the present 

[5]. However, its earliest appearances in the fossil records are in archosaurs from the Triassic 

and Jurassic periods [6,7].  

 In the Pleistocene in Brazil, arthritics lesions in xenarthrans, a mammalian group formed 

by sloths, anteaters, armadillos, giant armadillos and glyptodonts, have been sparsely 

documented [e.g., 8,9,10], In this paper, we report a case of spondyloarthropathy in a 

glyptodont, one of the most abundant and diversified members of the Pleistocene megafauna 

of South America. This account represents the first documentation of spondyloarthropathy in 

large xenarthrans. In addition, this finding broadens the geographic distribution of 

spondyloarthropathy in extinct mammals, insofar as the previous well-documented reports of 

this disease have been restricted to North America, Europe and Asia [5]. 

Materials and Methods  

Geological Settings 



42 
 

The glyptodontid remains studied here were collected together with bones of other 

mammalian taxa in a limestone cave in the Lajedo da Escada site, Rio Grande do Norte state, 

Brazil (Fig. 1), during expeditions in the late 1960s. The Lajedo da Escada site (UTM 

642516, 9424502) is composed of two karstic pavements formed by carbonate rocks 

belonging to the Jandaíra Formation (Apodi Group, Potiguar Basin) with a total area of 5 km
2 

[11]. In these pavements, there are several small caves filled with clayish sediment. The fossil 

accumulations in these sediments are composed mostly of mammalian remains belonging to 

species typical of the Quaternary of the Brazilian Intertropical Region [12]. Comparable 

findings known from other continental fossil accumulations in deposits in northeastern Brazil 

(viz., in caves and tank deposits [13]) have traditionally been dated as late Pleistocene [12]. 

This inferred age concurs with most absolute age estimations of bones collected in caves and 

tank deposit accumulations from this region [14,15].  

Specimens studied 

The material studied is housed in the Onofre Lopes Vertebrate Paleontology Collection of 

the Museu Câmara Cascudo, Natal, Rio Grande do Norte state, Brazil, and was released for 

this study by the curator in charge of this collection (M.F.C.F. Santos). It includes twenty-six 

postcranial bones that were found in association with elements of an exoskeleton during the 

original excavation [11]. The elements of the exoskeleton are composed of osteoderms from 

the dorsal carapace and caudal rings that were later assigned to the Glyptodontinae genus 

Glyptotherium [16]. Unfortunately, the current identification of Glyptotherium [17] and a 

recent cladistic analysis of the Glyptodontinae relied little on postcranial characters, 

precluding the identification of potential classifying features in the studied exemplars. 

However, the morphology of the postcranial bones here studied is compatible with that of 

Pleistocene Glyptodontinae genera and contrasts with the morphology of representatives of 

other genera found in the Pleistocene deposits of northeastern Brazil, such as Panochthus and 
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Hoplophorus, by presenting features such as comparatively short metapodials, a calcaneus 

with the peroneal tubercule being absent and a short, wide sulcus for the calcaneal tendon of 

the gastrocnemious muscle [see 18,19]. Because there are no other remains of glyptodonts at 

the Lajedo da Escada site and because all glyptodontid material was found in association with 

the aforementioned osteoderms, it appears more parsimonious to assign the postcranial bones 

studied here to the same genus as the osteoderms. Apart from the fact that these postcranial 

elements were collected in association, we believe that they belong to a single individual for 

two additional reasons: a) among them, there are several paired postcranial homologous bones 

presenting comparable dimensions (viz., the right and left patellae, the left and right tibiae-

fibulae, the right and left calcanei, and the right and left radii; see below) and several 

articulating bones forming part of a hind limb (viz., the left patella, left tibia-fibula and left 

femur) and a forelimb (viz., the right radius and right ulna); and b) an examination of the 

epiphysis–diaphysis fusion grade (to the long bones) and the centrum–disk fusion grade (to 

the vertebrae) suggest that all analyzed bones are in the same ontogenetic stage (viz., a mature 

stage).  

The postcranial elements studied include the following: MCC 176-177-178-182-410-415-

V metapodials; MCC 232-237-238-239-240-242-V caudal vertebrae; MCC 337-V fragment 

of a pelvis; MCC 389-V navicular; MCC 464-V right patella; MCC 473-V left patella; MCC 

481-V right radius; MCC 482-V proximal half of a left radius; MCC 485-V right calcaneus; 

MCC 491-V right ulna; MCC 862-V axis; MCC 1087-V proximal half of a right humerus; 

MCC 1515-V left tibia-fibula; MCC 1555-V left calcaneus; MCC 1560-V left femur; and 

MCC 1561-V right tibia-fibula.  

Methods 
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All specimens were analyzed through a visual inspection. Additionally, the specimens 

MCC 473-V (left patella), MCC 481-V (right radius), MCC 482-V (proximal half of a left 

radius), MCC 491-V (right ulna) and MCC 1560-V (left femur) were submitted to a 

radiologic evaluation using an X-ray apparatus (Siemens Heliophos 4 S, 500 Ma, 125 Kv). 

The greater trochanter and a small portion of the diaphysis of the left femur MCC 1560-V, as 

well as the entire fibular portions of the left (MCC 1555-V) and right (MCC 1561-V) tibiae-

fibulae, were restored in plaster. These restored parts were not taken into account in our 

analysis. 

Results 

Among the examined skeletal elements, eight presented pathological lesions: the right 

patella (MCC 464-V), the left patella (MCC 473-V), the right radius (MCC 481-V), the 

proximal half of the left radius (MCC 482-V), the right ulna (MCC 491-V), the left tibia-

fibula (MCC 1515-V), the left femur (MCC 1560-V), and the right tibia-fibula (MCC 1561-

V). 

Forelimb elements 

The right ulna shows bone erosion and remodeling on the lateral surface of the proximal 

epiphysis extending from the most proximal portion of the trochlear notch to the distal margin 

of the radial notch (Fig. 2A). Its medial border also shows some bone growth. The lateral 

border of the articular surface of the radial notch of the ulna in the right radius shows 

remarkable bone erosion and remodeling, which extends medially (Fig. 3A). The eroded 

region shows smooth, rounded edges, with small, shallow, elliptical holes. In the left radius, 

similar alterations are observed in the homologous articulation, but they are less remarkable 

than in the right radius (Fig. 3C). In the X-ray images, it is possible to recognize sclerosis in 
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the affected articular surfaces of both the right radius and ulna, represented by areas with 

increased bone density marked by enhanced radiopacity (Fig. 2B and 3B).  

Hind limb elements 

Cranially, the left femur presents bone growth in almost all margins of the head and of the 

trochlea (Fig. 4A and 4B). Additionally, there is well-marked bone erosion in the medial 

border of the trochlea and small pits on the proximal and lateral portions of its surface (Fig. 

4B). Caudally, bone growth similar to that on the head is observed on the margins of the 

lateral and medial condyles (Fig. 4C), with some differences concerning their extension: in 

the former, the growth is limited to the lateral and proximal borders; in the latter, it is 

observed along all borders except for a small area on the distal border. The radiographic 

evaluation of the left femur reveals a small lytic lesion in the lateral condyle, which likely 

represents a degenerative subchondral cyst (Figs. 4D-E). 

In the patellae, bone growth is present along the margins of the articular surface of the 

femoral trochlea. It is more evident in the right patella than in the left one because, in the 

latter, the borders of the articular surface were strongly eroded by taphonomic processes (Fig. 

5A). In the X-ray images, scleroses are less noticeable (Fig. 5B) in contrast to the 

macroscopic evidence. Additionally, in the left patella (MCC 473-V), there is a small calcific 

deposition on the articular surface of the trochlea next to the lateral border (Fig. 5A). 

In the tibiae-fibulae, erosions and new bone formations are present on the preserved 

borders of the lateral and medial condyles (Fig. 6). On the other hand, the astragalar facets of 

both tibiae-fibulae present no sign of bone alteration. 

Discussion 
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Despite the fact that spondyloarthropathy is a type of arthritis characterized mostly by 

erosive lesions in the vertebral column and the sacroiliac joint, it can be identified by the 

presence of asymmetrical pauciarticular peripheral joint erosion or fusion in cases where there 

are no vertebral or sacroiliitic lesions [2, 20]. We have identified well-marked erosive lesions 

characteristic of spondyloarthropathy on the trochlear notch of the right ulna, the lateral 

border of the articular surface of the right radius for the radial notch of the ulna and on the 

homologous articulation of the left radius, as well as on the borders of the lateral and medial 

condyles of the tibiae-fibulae. On the right ulna and on the right and left radii, these 

degenerative alterations are surrounded by irregular bone growth. Additionally, the X-ray 

images allowed the recognition of bone sclerosis associated with these lesions on the articular 

surfaces of the forelimb, evidencing the occurrence of bone reaction in those elements.  

As previously mentioned, spondyloarthropathy is a type of arthritis that encompass several 

varieties of arthritis: ankylosing spondylitis, Reiter’s syndrome, psoriatic arthritis, arthritis 

associated with inflammatory bowel disease and undifferentiated spondyloarthropathy [1,2]. 

However, to differentiate among the types of spondyloarthropathy is not always possible, 

especially when the evidence is based only on skeletal remains. When the available material is 

limited to bones, as in most paleontological cases, the distinction is based on the observation 

of patterns of bone alterations in the joints of the spine and the sacroiliac joint [1,2]. 

Unfortunately, the only preserved components of the axial skeleton associated with the 

forelimb and hind limb elements described here are the caudal vertebrae, which present no 

noticeable alterations.  

When spondyloarthropathy is not associated with vertebral and sacroiliac lesions, it can be 

confused with rheumatoid arthritis (a polyarticular, erosive arthritis) [2, 20,21]. However, 

bone-reactive sclerosis at the borders of the lesions, as evidenced by the X-ray images of the 

affected skeletal elements studied here (Figs. 2B and 3B), is absent in rheumatoid arthritis [2]. 
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Moreover, subchondral erosion, like that observed in the left femur, is rare in rheumatoid 

arthritis [2], thus allowing us to eliminate it as the cause of the observed lesions. 

Interestingly, all of the specimens analyzed present osteophytes on at least one of their 

articular margins—the sole exceptions were the ulna and radii, where the observed bone 

reactions may not be osteophytes but, instead, the reactive bone typical of 

spondyloarthropathy (Fig. 2 and 3). The presence of osteophytes in synovial joints is 

characteristic of osteoarthritis, a non-inflammatory and non-erosive type of arthritis [2]. 

Moreover, there is a subchondral cyst in the lateral condyle of the left femur (Fig. 4D-E), a 

type of lesion that has been related to complications or an advanced stage of osteoarthritis 

[22]. The absence of grooved and eburnated articular surfaces suggests that the osteoarthritis 

was not severe, and it may have developed as a secondary complication to the 

spondyloarthropathy, which can be clearly differentiated from osteoarthritis by the presence 

of erosive lesions; therefore, spondyloarthropathy can be considered the primary disease in 

the studied case. In addition, it is worth noting that osteoarthritis is quite uncommon in fossil 

and free-ranging living mammals and is apparently more characteristic of artificially 

restrained animals [2,20].  

The presence of calcific concretions on the joint surface of the left patella (Fig. 5A) is 

compatible with calcium pyrophosphate deposition disease (CPPD). This disease is a type of 

crystalline arthritis recognized by the presence of a calcified sheet deposited on the articular 

surface, radiocarpal articular surface indentation and calcific concretions on the joint surface 

[2,23]. In the present case, CPPD, like the osteoarthritis, seems to be a secondary 

phenomenon—i.e., such alterations represent a complication of spondyloarthropathy.    

In recent human literature, the presence of arthritic lesions in general has been directly 

related to being overweight, although several other factors are related to its development 
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[1,3]. At first glance, being overweight due to large body mass is an appealing explanation for 

the presence of arthritis in large extinct animals, such as the large Pleistocene glyptodonts. 

However, despite the fact that an association between arthritis and being overweight occurs in 

human osteoarthritis [1,3], a similar association does not seem to be supported for other 

mammals, including large ones [5,20]. In the specific case of spondyloarthropathy, a study on 

Perissodactyla indicated that spondyloarthropathy was common in giant taxa (e.g., 

Brontotheriidae and Chalicotheriidae), suggesting an association with large body mass [20]. 

Nevertheless, as the authors of the aforementioned study recognize, an appreciation of the full 

record of this disease in several other mammalian groups seems to suggest that the occurrence 

of spondyloarthropathy is independent of body mass in mammals [see 4]. 

Concerning previous arthritis in large Xenarthrans and other representatives of the South 

American megafauna, there are some previous identifications, such as osteoarthritis in the 

vertebrae of Megatheriidae [8], in a right humerus of Mylodon [9] and metacarpals of 

Panochthus [10] as well as osteocondritis dissecans in a left radius and left femoral head 

of Toxodon, a right femur of Mylodon and a pelvis fragment of Glyptodon [9]. In some of 

these previous reports [8,9], subchondral erosions on facets joints are described as one of the 

main lesions identified. This type of lesion is more compatible with spondyloarthropathy than 

with osteoarthritis (which is a non-erosive disease) [2] or osteochondritis dissecans. Although 

spondyloarthropathy may be the likely diagnosis for some of the aforementioned reports of 

arthritic lesions, a more detailed analysis of the referenced material would be crucial for a 

sound conclusion. Thus, the spondyloarthropathy case reported in this paper is, to our 

knowledge, the first formal description of this disease for large Xenarthrans and for the South 

American megafauna. 

Conclusions 
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Visual examination and radiologic analysis of several postcranial bones assignable to a 

single individual of Glyptotherium from Lajedo da Escada site, northeastern Brazil, evidenced 

three types of arthritis: two types of degenerative arthritis (spondyloarthropathy and calcium 

pyrophosphate deposition disease) and one proliferative arthritis (osteoarthritis). 

Spondyloarthropathy, considered the primary disease, is diagnosed by the presence of bone 

erosions in a right ulna, a right and left radius, a left femur and both right and left tibiae-

fibulae and is associated with bone sclerosis (in the right ulna and radii). Calcium 

pyrophosphate deposition disease was diagnosed by the presence of calcium deposition 

observed on the articular surface of the left patella. Finally, osteoarthritis was identified by the 

presence of osteophytes in the left femur, in the right and left patellae, and in both tibiae-

fibulae. This represents the first case of spondyloarthropathy formally reported in 

Xenarthrans.      
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Legends: 

Figure 1: A location map of Lajedo da Escada site in Baraúna municipality, Rio Grande do 

Norte state, Brazil. 

Figure 2:  The right ulna of Glyptotherium (MCC 491-V). (A) A detail of the trochlear notch 

in a cranial view; (B) Radiography of the right ulna. The large black arrows indicate bone 

erosion, the smaller arrow indicates bone growth and the smaller gray arrow indicates 

sclerosis. Scale bar (A) = 1cm; scale bar of the ulna = 5 cm. 

Figure 3: The right radius and a fragment of left radius of Glyptotherium (MCC 481-V and 

MCC 482). (A) A detail of the right radial notch of the ulna; (B) Radiography of the right 

radius; (C) A detail of the left radial notch of the ulna. Scale bar (A-C) = 1 cm; scale bar of 

the radius = 5 cm.  

Figure 4: The left femur of Glyptotherium (MCC 1560-V). (A) A detail of the femoral head, 

B) a detail of the trochlea and (C) a detail of the condyles. (D) Cranio-caudal radiography of 

the femur. (E) Lateral radiography. The black arrows indicate osteophytes, the arrowhead 

indicates bone erosion and the gray arrows indicate subchondral cysts. Scale bar = 5 cm. 

Figure 5: (A) The right and left patellae of Glyptotherium. (B) Radiography of the left patella. 

The black arrows indicate osteophytes, and the arrowhead indicates calcium deposition. Scale 

bar = 5 cm. 
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Figure 6: Articular surfaces for the femoral epicondyles of the left and right tibia-fibula of 

Glyptotherium. (B). The black arrows indicate bone erosion, and arrowheads indicate 

osteophytes. Scale bar = 5 cm. 

Figure 1: A location map of Lajedo da Escada site in Baraúna municipality, Rio Grande do 

Norte state, Brazil. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2:  The right ulna of Glyptotherium (MCC 491-V). (A) A detail of the trochlear notch 

in a cranial view; (B) Radiography of the right ulna. The large black arrows indicate bone 

erosion, the smaller arrow indicates bone growth and the smaller gray arrow indicates 

sclerosis. Scale bar (A) = 1cm; scale bar of the ulna = 5 cm. 
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Figure 3: The right radius and a fragment of left radius of Glyptotherium (MCC 481-V and 

MCC 482). (A) A detail of the right radial notch of the ulna; (B) Radiography of the right 

radius; (C) A detail of the left radial notch of the ulna. Scale bar (A-C) = 1 cm; scale bar of 

the radius = 5 cm. 
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Figure 4: The left femur of Glyptotherium (MCC 1560-V). (A) A detail of the femoral head, 

B) a detail of the trochlea and (C) a detail of the condyles. (D) Cranio-caudal radiography of 

the femur. (E) Lateral radiography. The black arrows indicate osteophytes, the arrowhead 

indicates bone erosion and the gray arrows indicate subchondral cysts. Scale bar = 5 cm. 

 

 

 

 

 

Figure 5: (A) The right and left patellae of Glyptotherium. (B) Radiography of the left patella. 

The black arrows indicate osteophytes, and the arrowhead indicates calcium deposition. Scale 

bar = 5 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: Articular surfaces for the femoral epicondyles of the left and right tibia-fibula of 

Glyptotherium. (B). The black arrows indicate bone erosion, and arrowheads indicate 

osteophytes. Scale bar = 5 cm. 
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ABSTRACT-PALEOPATHOLOGY VERSUS TAPHONOMY: A CASE STUDY ON 

PSEUDOPALEOPATHOLOGIES IN PLEISTOCENE MAMMALS FROM NORTHEAST 

OF BRAZIL. Distinguishing between paleopathological (ante-mortem) and taphonomic (post-

mortem) features is not always a trivial task. Therefore, in this paper we evaluate some 

taphonomic signatures (abrasion, compaction, corrosion, fracture and incrustation) that could 

be potentially confused with real pathological lesions, i.e.  pseudopathology. Eight 

Pleistocene mammals specimens found in Rio Grande do Norte caves were macroscopically 

analyzed to illustrate criteria for differing between processes. Our analysis of these specimens 

shows that: abrasion without polish, fractures with exposure of the bone trabeculae and 
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corrosion can be mistakenly interpreted as pathologic bone erosion; abrasion with polish 

simulates eburnation; incrustation mimics bone growth; compression can suggests trauma by 

crushing; and post-mortem fractures can be confused with drilling ante-mortem fractures.  

However, a careful consideration of the morphology of the purported lesions and the absence 

of bone reaction provide the basic criteria to discard an ante-mortem origin for those features. 

In addition, we noted that specimens strongly affected by taphonomic processes still allow the 

recognition of true paleopathological features and they should not be excluded from 

paleopathological studies. 

Keywords: Paleopathology, Pseudopaleopathology, Taphonomy, Pleistocene, mammals 

RESUMO – Diferenciar feições paleopatológicas (ante-mortem) e tafonômicas (post-mortem) 

nem sempre é um tarefa simples, especialmente em análises de destruição óssea. Assim, neste 

trabalho avaliamos algumas assinaturas tafonômicas (abrasão, compactação, corrosão, fratura 

e incrustação) as quais podem ser confundidas com verdadeiras lesões patológicas, 

(i.e.pseudopatologias).  Oito espécimes de mamíferos pleistocênicos encontrados em cavernas 

do Rio Grande do Norte foram analisados macroscopicamente para exemplificar critérios de 

distinção entre os processos. A análise desses espécimes mostra que: abrasão sem polimento, 

fraturas com exposição das trabéculas ósseas e corrosão podem ser equivocadamente 

interpretados como erosão óssea patológica; abrasão com polimento simula eburnação; 

incrustação mimetiza crescimento ósseo; compactação pode sugerir trauma por esmagamento; 

e a fratura post-mortem é susceptível de erro em relação a fraturas ante-mortem por 

perfuração.   No entanto, uma consideração detalhada da morfologia das feições e a ausência 

de reações ósseas são os principais fatores que permitem descartar uma origem ante-mortem 

para as feições observadas. Observamos também que mesmo espécimes bastante alterados por 

processos tafonômicos podem ainda exibir feições paleopatológicas reconhecíveis. 
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Palavras-chave: Paleopatologia, Pseudopaleopatologia, Tafonomia, Pleistoceno, mamíferos 

 

INTRODUÇÃO 

Apesar da grande diferença no contexto de formação das feições paleopatológicas e 

tafonômicas é essencial considerar problemas potenciais no reconhecimento dessas duas 

classes de feições, pois modificações ósseas ante-mortem podem gerar feições análogas às 

alterações post-mortem (Ortner, 2003). Assim, qualquer estudo paleopatológico de ossos e 

dentes antigos deve ser precedido por análises tafonômicas (Pérez, 2006). 

Diferentemente do que ocorre após a morte, os ossos, em vida, são sujeitos a diversos tipos 

de enfermidades, sendo capazes de responder de forma específica a elas, deixando marcas do 

efeito negativo da doença ou da resposta positiva do processo de cura. Com a morte dos 

organismos, esses se tornam incapazes de responder as injúrias sofridas durante a vida, 

ficando a partir de então, sujeitos aos processos tafonômicos, com a perda dos tecidos moles 

(necrólise), desarticulação, fragmentação, soterramento e diagênese. Durante todos esses 

estágios, e incluindo o manuseio do fóssil em uma coleção, marcas são originadas nos ossos, e 

é essencial que um paleontólogo lidando com alterações paleopatológicas e/ou tafonômicas 

seja capaz de reconhecer as diferenças entre elas. Geralmente esse reconhecimento não é uma 

tarefa fácil, especialmente quando se compara, por exemplo, destruição óssea tafonômica com 

paleopatologias erosivas (Waldron, 2009). Essa capacidade das feições tafonômicas 

simularem feições paleopatológicas é denominada de pseudopaleopatologia (do grego: 

pseudés = falso; palaiós = doença e lagos = princípio da inteligibilidade) (Aufderheide & 

Martín, 1998; Rothschild & Martin, 2006) e é reconhecida como uma especialidade da 

paleopatologia, embora possa ser estudada no contexto da tafonomia (Mello, 1999). 
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Poucos estudos buscam discriminar pseudopaleopatologias e paleopatologias verdadeiras 

(Ortner, 2003). Isso ocorre devido a problemas nos processos de fossilização, que podem 

mascarar essas evidências, bem como a falta de estudos detalhados diferenciando feições 

patológicas de feições tafonômicas com as quais eventualmente ocorre ambiguidade. Lopes 

(2009) descreveu processos post-mortem (pseudopaleopatologias) em mamíferos 

pleistocênicos, porém não deu detalhes quanto à diferenciação entre processos tafonômicos e 

paleopatológicos. Assim, o principal objetivo deste trabalho é descrever alguns casos de 

pseudopaleopatologias em restos de mamíferos pleistocênicos de depósitos cavernícolas, 

discutindo efetivamente critérios de distinção entre processos tafonômicos (post-mortem) e 

alterações paleopatológicas (ante-mortem). 

 

GEOLOGIA DA ÁREA DE ESTUDO 

O material aqui estudado foi coletado durante expedições paleontológicas realizadas na 

década de 1960 a cinco cavernas, situadas na localidade Lajedo da Escada, município de 

Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte (Figura 1). O Lajedo da Escada compreende dois 

pavimentos cársticos distando 200 m e perfazendo uma área total de aproximadamente 5 km
2
,
 

compostos por rochas carbonáticas da Formação Jandaíra, (Grupo Apodi,  Bacia Potiguar). 

Essa formação é constituída, principalmente, por calcarenito com bioclastos de moluscos, 

algas verdes, briozoários e equinoides, calcarenito com miliolídeos, calcilutito bioclástico e 

calcilutito com “birdseyes” (Tibana & Terra, 1981), apresentando fácies de planície de maré, 

laguna rasa, plataforma rasa e mar aberto, depositados no Neocretáceo (Turoniano a 

EoMaestrichtiano; Souza, 1982). 

As cavernas variam desde pequenas cavidades a grandes salões conectados por túnel, com 

medidas variando de 7.5 m de profundidade e 5 m de comprimento na caverna menor a 15 m 
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de profundidade e 12 m de comprimento na caverna maior (Carvalho et al.,1966). Os fósseis 

de mamíferos aqui estudados foram coletados em sedimentos quaternários depositados no 

interior dessas cavernas, representados, predominantemente, por um calcário amarelo claro a 

amarelo queimado (Carvalho et al.,1966) .  

Os fósseis de mamíferos coletados no carste do Lajedo da Escada foram originalmente 

considerados como pleistocênicos a partir da associação faunística encontrada na localidade 

(Carvalho  et al.,1966). De fato, a composição taxonômica da fauna local de mamíferos é 

comparável àquelas de outros depósitos de vertebrados quaternários do nordeste brasileiro, as 

quais têm sido tradicionalmente atribuídas ao Pleistoceno tardio (e.g. Cartelle, 1999), idade 

compatível com a maioria das datações realizadas para depósitos de vertebrados do 

Quaternário do Nordeste do Brasil (ver Auler, 2006; Dantas et al., 2013). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para o presente estudo analisou-se oito espécimes fósseis, representados por elementos 

pós-cranianos pertencentes às espécies Eremotherium laurillardi e Pachyarmatherium 

brasiliense, depositados na coleção Onofre Lopes de Paleontologia de Vertebrados do Museu 

Câmara Cascudo (MCC-V), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN.  

Foi realizada uma inspeção visual para a identificação de feições macroscópicas geradas 

pelos processos tafonômicos, as quais foram posteriormente comparadas com alterações 

ósseas decorrentes de paleopatologias. As feições tafonômicas analisadas foram abrasão, 

fratura, corrosão, incrustação e compactação, identificadas de acordo com a metodologia 

proposta por Shipman (1981), Behrensmeyer (1991), Holz & Simões (2002), Eberth et al. 

(2007). Para uma melhor interpretação das marcas observadas, três espécimes foram 
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submetidos a exame radiológico no aparelho de Raios-X Siemens Heliophoes 4S de 500Ma e 

125Kv. 

Embora exista um número elevado de feições tafonômicas passíveis de estudo, nem todas 

são capazes de simular alterações ósseas originadas por paleopatologias (e.g. trampling). 

Portanto, aqui são consideradas apenas as feições potencialmente sujeitas a erros de 

interpretação encontradas em alguns elementos ósseos pós-cranianos do Lajedo da Escada, 

sendo elas: abrasão, corrosão, fratura, incrustação e compactação. A abrasão foi subdividida 

em dois tipos, abrasão com polimento e sem polimento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Entre os oito elementos da amostra, quatro espécimes apresentam sinais de abrasão, sendo 

um metacarpo IV (MCC 335-V), uma cabeça de fêmur (MCC 817-V), e um navicular (MCC 

878-V), todos pertencentes à Eremotherium laurillardi, e sem sinais de polimento. Um 

navicular de Eremotherium laurillardi (MCC 430-V) apresenta abrasão com evidência de 

polimento. O espécime MCC 845-V, uma falange média de Eremotherium laurillardi, 

apresenta corrosão, e o espécime MCC 977-V, um fêmur de Pachyarmatherium brasiliense 

apresenta uma fratura, assim como espécime MCC 878-V (Figura 02). Os espécimes MCC 

1141-V e MCC 1145-V, que compõem fragmentos distais de fêmur de Pachyarmatherium 

brasiliense, apresentam sinais de incrustação e esmagamento por compactação, 

respectivamente (Figura 03). As alterações post-mortem identificadas, assim como as feições 

paleopatológicas mimetizadas por cada uma, estão sintetizadas na tabela 1.  

INSERIR TABELA 1 

Os ossos, quando submetidos a agentes estressores, respondem alterando sua densidade, 

tamanho, forma e integridade cortical (Rothschild & Martín, 2006), através da interrupção da 



63 
 

formação e destruição óssea normal (Ortner, 2003), cuja ação é mediada pelos osteoblastos e 

osteoclastos (Schinz et al., 1951-1952). Essas reações em vida podem gerar alterações 

específicas, as quais fornecem critérios para diferencia-las de alterações tafonômicas. Ortner 

(2003), Mello (2009) e Waldron (2009), por exemplo, apresentaram listas de critérios 

diferenciadores, e embora divirjam em alguns aspectos (e.g. diferenças quanto à quantidade 

de critérios), é consenso entre eles que bordas arredondadas associadas à resposta/reação 

óssea (e.g. neoformação óssea e osteoesclerose) são à base da identificação de verdadeiras 

lesões.   

As marcas de abrasão sem polimento em MCC 335-V, MCC 817-V, MCC 878-V, e MCC 

977-V (Figura 02) e fratura em MCC 878-V com exposição das trabéculas ósseas, com sinais 

de erosão podem ser equivocadamente interpretadas como erosões ósseas decorrentes, por 

exemplo, de doenças onde ocorra lise óssea das superfícies articulares como osteoartrite e 

artrite reumatoide (Rothschild & Martín, 2006). No entanto, nessas peças não é observável 

qualquer evidência de resposta osteoblástica ao redor das alterações evidenciadas. Desse 

modo, não é possível atribuir uma origem ante-mortem para essas feições. Abrasão com 

polimento em MCC 430-V (Figura 02) é semelhante à eburnação, feição gerada pelo atrito de 

ossos adjacentes após a degeneração da cartilagem articular, gerando polimento e sulcos 

(Ortner, 2003; Rothschild & Martín, 2006). A eburnação é geralmente relacionada à 

osteoartrite severa, embora outras feições devam estar relacionadas, pois a presença única 

dessa feição indica somente que houve degeneração da cartilagem o que origina contato entre 

os ossos subcondrais (Rothschild & Martín, 2006). Assim, embora tenha sido observado 

polimento, outras características auxiliares que confirmem a presença da patologia (e.g. 

osteofitose) estão ausentes. Além disso, o exame radiográfico de MCC 430-V não mostra 

evidência de reação esclerótica, reforçando a conclusão de alteração post-mortem (Figura 04). 

Curiosamente, os processos tafonômicos que levam a erosão óssea são mais comuns nas 



64 
 

regiões mais salientes dos ossos, como as epífises dos ossos longos (Shipman, 1981; 

Behrensmeyer, 1991), o que também é observado em enfermidades como osteoartrite e 

osteocondrite dissecante que afetam essencialmente superfície articulares, as quais se 

localizam, geralmente, nas extremidades ósseas, podendo assim induzir a erros de 

interpretação.  A corrosão apresentada por MCC 845-V, assim como abrasão, pode ser mal 

interpretada como erosão óssea (desgaste ou orifícios no tecido ósseo) decorrente de 

enfermidades degenerativas, pois se encontra em uma região articular. Contudo, da mesma 

forma que a abrasão, nenhuma ação osteoblástica é evidente.  

O espécime MCC 977-V exibe uma abertura na diáfise na região próxima à epífise distal, 

similar a trauma por perfuração resultante da penetração parcial ou completa de um objeto no 

osso cortical (ver Lovell, 1997). Todavia nenhum sinal de reação óssea é observado no 

exemplar, sugerindo que o trauma observado possivelmente tenha sido produzido pela entrada 

de um objeto após a morte do indivíduo, sendo então considerada uma fratura post-mortem 

(vide Figura 02). No contexto em que o material foi encontrado, uma possível causa dessa 

perfuração poderia ser a queda de um bloco rochoso com arestas pontiagudas, evento que 

parece ter sido comum no interior das cavernas do Lajedo da Escada. No entanto, não 

podemos descartar a possibilidade da fratura ser peri-mortem, situação na qual o indivíduo 

teria morrido pouco tempo após o evento traumático gerador da fratura, não havendo assim 

tempo suficiente para que ocorresse resposta óssea.  Neste mesmo exemplar, sinais de abrasão 

são evidentes nos epicôndilos, mas assim como os espécimes anteriormente descritos, não há 

nenhum sinal de remodelagem óssea. Em MCC 1141-V, um fragmento de fêmur de 

Pachyarmatherium brasiliense, a linha de fise (placa de crescimento) mostra-se aberta, com 

pequenos fragmentos ósseos aderidos, simulando crescimento ósseo (Figura 03), que é uma 

feição comum a diversas doenças (e.g. cicatrização pós-traumática, osteomielite piogênica, 

osteoartrite, neoplasias, etc.). Contudo, com auxílio de lupa e ferramentas manuais de preparo, 
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constatou-se que sedimento unia os pequenos fragmentos ósseos na região da linha de fise, 

sendo então descartada a potencial evidência de crescimento ósseo. Além disso, o espécime 

foi radiografado e nenhuma evidência pôde ser interpretada como associada a uma fratura 

ante-mortem.  

O fêmur MCC 1145-V apresenta-se achatado dorsoventralmente e com diversas fraturas ao 

longo do osso unidas por sedimento incrustante, evidenciando sinais de esmagamento (Figura 

03). As feições de esmagamento observadas em fósseis do Lajedo da Escada foram 

originalmente atribuídas por Carvalho et al. (1966) a queda de blocos. Isso explicaria a 

ocorrência de um baixo percentual de ossos esmagados, considerando a totalidade da 

assembleia. Eventos como queda de blocos são pontuais, incidindo sobre parte da assembleia, 

especialmente os elementos mais próximos da superfície. Por outro lado, é possível que a 

sobrecarga sedimentar possa ter contribuído para estas feições, embora seja difícil avaliar essa 

possibilidade com base nas poucas informações disponíveis sobre as condições observadas in 

situ durante a coleta. Macroscopicamente, a alteração observada é susceptível a erros de 

interpretação por semelhança à fratura por esmagamento originada em contexto ante-mortem 

(Lovell, 1997). Contudo, nenhum sinal de remodelação foi observado, os quais seriam 

esperados em uma fratura em vida. Esse mesmo espécime foi submetido a exame de raios-X, 

corroborando a análise macroscópica, uma vez que internamente nenhuma evidência de 

reação óssea relacionada à fratura foi encontrada.  

É importante destacar que mesmo fósseis com notável ação tafonômica ainda podem ser 

avaliados do ponto de vista paleopatológico. Dois dos espécimes aqui estudados – MCC 817-

V e MCC 1145-V – são particularmente emblemáticos nesse sentido por apresentarem várias 

assinaturas tafonômicas que não foram capazes de mascarar verdadeiras lesões patológicas. O 

espécime MCC 817-V possui pequenas áreas líticas na superfície articular, podendo 

corresponder a osteocondrite dissecante e MCC 1145-V apresenta um pequeno orifício com 
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sinais de remodelagem compatível com uma cloaca, comum em lesões osteomielíticas (Figura 

03, C-D).  

 CONCLUSÕES 

Este trabalho salienta a dificuldade em diferenciar paleopatologias de feições tafonômicas, 

propondo alguns critérios para uma melhor delimitação de alguns tipos de feições que podem 

gerar confusões interpretativas, utilizando elementos fósseis de mamíferos pleistocênicos 

encontrados em cavernas do Rio Grande do Norte. Todos os espécimes analisados apresentam 

algum tipo de alteração óssea decorrente de processos tafonômicos ou post-mortem que 

podem equivocadamente ser interpretados como sendo produzidos dentro de um contexto 

paleopatológico (ante-mortem), estando entre as mais comuns à abrasão, corrosão, 

incrustação, compactação e fratura.  

Ao menos nos casos aqui estudados, a abrasão sem polimento pode ser equivocadamente 

interpretada como erosões ósseas geradas por enfermidades degenerativas, enquanto que a 

abrasão com polimento pode ser confundida com eburnação, feição produzida pelo atrito entre 

superfícies articulares adjacentes, após um severo desgaste da cartilagem articular. A 

incrustação simula crescimento ósseo, e ao contrário da abrasão, está sempre relacionada a 

processos ante-mortem. A compactação pode sugerir trauma por esmagamento e a fratura 

post-mortem é susceptível de erro em relação a fraturas ante-mortem originadas por 

perfuração. Desta forma, torna-se essencial que paleopatologistas e tafônomos sejam capazes 

de diferenciar corretamente as feições próprias de suas respectivas áreas de pesquisa,  

evitando assim equívocos nas interpretações, sejam estas, paleobiológicas, paleoecológicas ou 

de contexto deposicional. Por fim, destacamos que até mesmo ossos profundamente afetados 

por processos tafonômicos podem reter evidências de alterações ante-mortem e, portanto não 

devem ser excluídos a priori das investigações peleopatológicas em função da má 

preservação. 
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Legendas: 

Figura 01: (A) Mapa de localização do Lajedo da Escada, município de Baraúna, 

Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. 

Figura 02: Espécimes estudados. A: metacarpo IV (MCC 335-V); B: cabeça de fêmur 

(MCC 878-V); C: navicular (MCC 817-V); D: navicular (MCC 430); E: falange média 

do dedo IV (MCC 845-V), todos pertencentes à Eremotherium laurillardi; F: 

fragmento distal de fêmur de Pachyarmaterium brasiliense (MCC 977-V). Seta média 

= abrasão sem polimento; seta pequena = abrasão com polimento; seta grande = 

corrosão; seta robusta = fratura. Escalas = 7.0 cm. 

Figura 03: Espécimes estudados. (A) fragmento distal de fêmur de 

Pachyarmatherium brasiliense (MCC 1141-V); (B) radiografia anteroposterior de 

MCC 1141-V; C, fragmento distal de fêmur de Pachyarmatherium brasiliense (MCC 

1145-V); D, radiografia anteroposterior de MCC 1141-V. Escala = 7,0 cm.  

Figura 04: Espécimes estudados. MCC 430-V. (A) navicular; (B) radiografia em vista 

anteroposterior; (C) radiografia em vista medial. Nenhuma alteração óssea 

paleopatológica é evidente, corroborando a ideia de modificação post-mortem. Seta 

= abrasão com polimento. Escala = 7,0 cm. 

 

 

Tabela 1: Descrição do material, feições tafonômicas evidentes e feições 

paleopatológicas mimetizadas. 
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Figura 01: (A) Mapa de localização do Lajedo da Escada, município de Baraúna, Estado do 

Rio Grande do Norte, Brasil. 
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Figura 02: Espécimes estudados. A: metacarpo IV (MCC 335-V); B: cabeça de fêmur (MCC 

878-V); C: navicular (MCC 817-V); D: navicular (MCC 430); E: falange média do dedo IV 

(MCC 845-V), todos pertencentes à Eremotherium laurillardi; F: fragmento distal de fêmur 

de Pachyarmaterium brasiliense (MCC 977-V). Seta média = abrasão sem polimento; seta 

pequena = abrasão com polimento; seta grande = corrosão; seta robusta = fratura. Escalas = 

7.0 cm. 



73 
 

 

Figura 03: Espécimes estudados. (A) fragmento distal de fêmur de Pachyarmatherium 

brasiliense (MCC 1141-V); (B) radiografia anteroposterior de MCC 1141-V; C, fragmento 

distal de fêmur de Pachyarmatherium brasiliense (MCC 1145-V); D, radiografia 

anteroposterior de MCC 1141-V. Escala = 7,0 cm. 

 

Figura 04: Espécimes estudados. MCC 430-V. (A) navicular; (B) radiografia em vista 

anteroposterior; (C) radiografia em vista medial. Nenhuma alteração óssea paleopatológica é 
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evidente, corroborando a ideia de modificação post-mortem. Seta = abrasão com polimento. 

Escala = 7,0 cm. 

 

ESPÉCIME 
ELEMENTO 

ÓSSEO 
TÁXON 

ALTERAÇÃO 

TAFONÔMICA 

FEIÇÃO 

MIMETIZADA 

 MCC 335-V Metacarpo IV 
Eremotherium 

laurillardi 
Abrasão sem polimento Erosão óssea 

 MCC 430-V Navicular 
Eremotherium 

laurillardi 
Abrasão com polimento Eburnação 

MCC 817-V Cabeça de fêmur 
Eremotherium 

laurillardi 
Abrasão sem polimento Erosão óssea 

MCC 845-V 

Falange média 

do dedo IV da 

mão 

Eremotherium 

laurillardi 
Corrosão Erosão óssea 

 MCC 878-V Navicular 
Eremotherium 

laurillardi 

Fratura e abrasão sem 

polimento 
Erosão óssea 

MCC 977-V 
Fragmento distal 

de fêmur 

Parchyamatherium 

brasiliensis 

Fratura e abrasão sem 

polimento 

Trauma e Erosão 

óssea 

MCC 1141-V  
Fragmento distal 

de fêmur 

Parchyamatherium 

brasiliensis 
Incrustação 

Crescimento ósseo 

desordenado 

MCC 1145-V 
Fragmento distal 

de fêmur 

Parchyamatherium 

brasiliensis 
Compactação 

Trauma ante mortem 

(compressão) 

 

Tabela 1: Descrição do material, feições tafonômicas evidentes e feições paleopatológicas 

mimetizadas. 
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CAPÍTULO V: DISCUSSÃO 

As análises realizadas nesta dissertação foram direcionadas para a identificação de 

feições paleopatológicas em ossos da paleofauna de mamíferos de grande porte do 

Pleistoceno Tardio coletados em sedimentos quaternários de quatro cavernas do Lajedo da 

Escada, Rio Grande do Norte e, quando possível, essas feições foram relacionadas às 

enfermidades ósseas específicas (ver artigos 1 e 2). Além disso, também foi estudado o modo 

como alterações ósseas decorrentes de verdadeiras patologias podem ser diferenciadas de  

feições geradas por processos tafonômicos (ver artigo 3). 

Em uma amostragem de 422 ossos pós-cranianos foram identificados 18 ossos com as 

seguintes desordens ósseas: processos infecciosos, osteocondrite dissecante, necrose óssea 

inespecífica,,periostite, espondiloartropatia, osteoartrite e doença de deposição de pirosfosfato 

de cálcio. Tais alterações foram distribuídas em cinco táxons, a saber: Eremotherium 

laurillardi, Xenorinotherium bahiense, Pachyarmatherium brasiliense, Toxodon sp, 

Glyptotherium sp. 

Lesões infecciosas estão presentes em cinco espécimes, um cuneiforme esquerdo 

(MCC 144-V), um astrágalo direito (MCC198-V) e uma tíbia direita (MCC 454-V) de 

Eremotherium laurillardi; um fragmento distal de fêmur de Pachyarmatherium brasiliense 

(MCC 1145-V); e em um espécime indeterminado (MCC 823-V) (ver artigo 1). Todos os 

espécimes exibem lesões em formato de abscesso subperiosteal, o que é confirmado pela 

presença de osteoesclerose nas imagens de raios-X. Tais características permitem apontar 

osteomielite como o processo gerador mais provável para essas feições. Infelizmente não é 

possível afirmar qual o tipo específico dessa de infecção é presente nos ossos afetados, pois 

não dispomos de outros elementos ósseos pertencentes ao mesmo indivíduo para uma análise 

sistêmica, a fim de observar padrões de distribuição, os quais são importantes na 

determinação de uma causa particular. 

No cuneiforme (MCC 144-V) e no astrágalo (MCC198-V) quebras angulosas são 

observadas na borda de aberturas sugestivas de cloacas, embora não tenha sido possível 
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descartar se essas últimas sejam decorrentes de processos tafonômicos. Desse modo, a 

alteração infecciosa representaria um abscesso de Brodie, alteração na qual o processo 

infeccioso encontra-se confinado ao tecido esponjoso sem haver propagação para o exterior 

do osso (Aufderheide & Rodrígues-Martín, 1998). 

Osteocondrite dissecante, uma condição benigna e não inflamatória que afeta 

essencialmente adultos jovens (sem evidências de fusão óssea na epífise), foi observada em 

uma cabeça de fêmur (MCC 817-V) de Eremotherium. laurillardi (ver artigo 1). Essa 

patologia produz pequenas áreas necróticas em epífises de superfície convexa em articulações 

sinoviais, além de esclerose (Aufderheide & Rodrígues-Martín, 1998). Sua etiologia ainda é 

controversa, havendo pesquisadores que defendem trauma crônico de baixo grau, 

especialmente repetitivo, como o principal agente (Aufderheide & Rodrígues-Martín, 1998), e 

outros que acreditam ser uma condição idiopática (Helms, 1989). 

Um fragmento de tíbia de Xenorhinotherium bahiense (MCC 347-V) e um fêmur 

esquerdo de E. laurillardi (MCC 2979-V) apresentam necrose óssea (ver artigo 1). Essa 

alteração resulta de um suprimento sanguíneo irregular levando à morte do tecido ósseo. Não 

é possível determinar a origem da isquemia, pois diversos processos são capazes de originá-la. 

Além disso, nenhuma outra feição adicional que sugira uma doença específica está presente. 

Periostite foi observada em uma falange média de Toxodon sp. (MCC 426-V) com 

base na presença de espessamento ósseo irregular (ver artigo 1). Radiologicamente nenhuma 

outra feição importante foi observada. Essa alteração representa uma inflamação do periósteo, 

porém, neste caso não é possível indicar uma causa mais específica em virtude da grande 

quantidade de fatores capazes de originá-la (e.g. infecção, trauma) e de não haver feições 

adicionais que possam ser usadas para uma investigação mais minuciosa. 

Espondiloartropatia, osteoartrite e doença de deposição de pirosfosfato de cálcio foram 

identificadas em ossos atribuídos a um único indivíduo Glyptotherium sp. Tais doenças 

apresentam-se distribuídas em oito espécimes (ver artigo 2). O diagnóstico de 

espondiloartropatia foi realizado com base na presença de lesões articulares erosivas 

associadas à esclerose óssea observada em análise de raios-X. Osteoartrite foi identificada 

pela presença de osteófitos em articulações sinoviais de todos os ossos atingidos por 

alterações paleopatológicas. E a doença de deposição de pirosfosfato de cálcio foi 

determinada pela presença de uma concreção calcifica em uma patela esquerda. Tanto a 

presença de osteoartrite quanto da doença de deposição de pirosfosfato de cálcio parecem ser 
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fenômenos secundários, ou seja, tais alterações representam complicações da 

espondiloartropatia. 

Na literatura médica humana recente, lesões artríticas em geral têm sido diretamente 

relacionadas ao peso aumentado dos indivíduos, apesar de diversos outros fatores também 

serem importantes na gênese (e.g. fatores genéticos, estágio ontogenético). No entanto, essa 

associação não parece ter suporte em casos em que outros mamíferos são analisados (ver 

discussão do artigo 2). 

No material estudado observam-se modificações ósseas originadas por processos 

tafonômicos que mimetizam verdadeiras lesões patológicas (ver artigo 3). As feições 

simulando lesões ósseas são: marcas de abrasão (com e sem polimento), corrosão, quebras 

ósseas, incrustação e compactação. Marcas de abrasão sem polimento podem ser 

equivocadamente interpretadas como erosões ósseas geradas por enfermidades degenerativas, 

enquanto que a abrasão com polimento pode ser confundida com eburnação, feição produzida 

pelo atrito entre superfícies articulares adjacentes, após um severo desgaste da cartilagem 

articular. A incrustação simula crescimento ósseo, enquanto a compactação pode sugerir 

trauma por esmagamento e a fratura post-mortem é susceptível de erro em relação a fraturas 

ante-mortem. Tais diferenciações foram possíveis, devido à ausência de feições características 

unicamente relacionadas a alterações patológicas, como por exemplo, reação óssea. 

Os dados aqui apresentados e discutidos sobre a identificação das possíveis 

enfermidades com base nas feições presentes nos elementos ósseos da fauna do Lajedo da 

Escada contribuem para uma melhor caracterização e distribuição dessas patologias durante o 

final do Pleistoceno. Além disso, o estudo da presença de doenças em fósseis, apesar de não 

ser um tema recente, é vasto e pouco explorado, rendendo sempre informações importantes, 

especialmente no contexto paleobiológico das espécies.  

 

 

 

 

 



78 
 

 

 

 

CAPÍTULO VI: CONCLUSÕES 

 

1. De uma amostragem composta por 422 espécimes fósseis de mamíferos pleistocênicos do 

Lajedo da Escada, Rio Grande do Norte, 17 apresentam feições paleopatológicas, as quais 

estão relacionadas às seguintes patologias: osteomielite, osteocondrite dissecante, necrose 

óssea, periostite, espondiloartropatia, osteoartrite e doença de deposição de pirosfosfato 

de cálcio; 

2. Osteomielite está presente em um cuneiforme, um astrágalo e uma tíbia de Eremotherium 

laurillardi (Mammalia, Xenarthra), um fragmento distal de fêmur de Pachyarmatherium 

brasiliense (Mammalia, Cingulata) e em um fragmento ósseo indeterminado.  

3. As alterações osteomielíticas foram identificadas com base na presença de destruição 

óssea em forma de abscesso, cloaca e osteoesclerose, indicando uma infecção crônica. 

Dois espécimes apresentaram aberturas ósseas que não puderam ser atribuídas 

conclusivamente a cloacas e, nesses casos, as infecções podem representar abscessos de 

Brodie (infecção óssea confinada ao interior do osso). 

4. Devido à osteomielite consistir em um conjunto de doenças com agentes etiológicos 

distintos, não foi possível atribuir uma causa específica nos espécimes estudados; 

5. Osteocondrite dissecante é observada em uma cabeça de fêmur de E. laurillardi. Necrose 

óssea ocorre em diáfise de tíbia de Xenorhinotherium bahiense (Mammalia, Liptoterna) e 

em uma diáfise de fêmur de E. laurillardi, enquanto periostite é observada em uma 

falange média de Toxodon sp. (Mammalia, Notoungulata). 

6. A presença de depressões arredondadas em uma superfície articular convexa de uma 

articulação sinovial (cabeça do fêmur) associada à esclerose óssea, observada em imagem 

radiológica, permitiu diagnosticar osteocondrite dissecante em Eremotherium laurillardi; 

7. A necrose óssea foi identificada com base na presença de uma pequena área irregular, 

deprimida e de contornos bem definidos.  Essas feições correspondem a defeitos corticais 

provocados por danos a vasos sanguíneos. Não foi possível determinar sua causa, devido 
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à grande quantidade de processos capazes de originá-la, além da ausência de feições 

adicionais que indique uma doença específica como agente causador; 

8. Espessamento cortical irregular foi relacionado à periostite. No entanto, a causa não pode 

ser apontada, em virtude do grande conjunto de fatores capazes de gerá-la.   

9. Espondiloartropatia, osteoartrite e doença de deposição de pirosfosfato de cálcio foram 

identificadas em ossos atribuídos a um único indivíduo Glyptotherium sp. distribuídos 

por oito ossos. 

10. O diagnóstico de espondiloartropatia foi realizado com base na presença de lesões 

articulares erosivas associadas à esclerose óssea observada em análise de raios-X. 

Osteoartrite foi identificada pela presença de osteófitos em articulações sinoviais de todos 

os ossos atingidos por alterações paleopatológicas. E a doença de deposição de 

pirosfosfato de cálcio foi determinada pela presença de uma concreção calcifica em uma 

patela esquerda.  

11. Tanto a presença de osteoartrite quanto da doença de deposição de pirosfosfato de cálcio 

parecem ser fenômenos secundários, ou seja, tais alterações representam complicações da 

espondiloartropatia. 

12. Modificações ósseas originadas por processos tafonômicos (abrasão, corrosão, quebras 

ósseas, incrustação e compactação) foram diferenciadas de verdadeiras lesões 

paleopatológicas, devido à ausência de feições unicamente relacionadas a alterações 

patológicas, especialmente, reação óssea e osteoesclerose. 

13. Ao menos nos casos aqui estudados, a abrasão sem polimento pode ser equivocadamente 

interpretada como erosões ósseas geradas por enfermidades degenerativas, enquanto que 

a abrasão com polimento pode ser confundida com eburnação, feição produzida pelo 

atrito entre superfícies articulares adjacentes, após um severo desgaste da cartilagem 

articular. A incrustação simula crescimento ósseo, e ao contrário da abrasão, está sempre 

relacionada a processos ante-mortem. A compactação pode sugerir trauma por 

esmagamento e a fratura post-mortem é susceptível de erro em relação a fraturas ante-

mortem originadas por perfuração. Desta forma, torna-se essencial que paleopatologistas 

e tafônomos sejam capazes de diferenciar corretamente as feições próprias de suas 
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respectivas áreas de pesquisa,  evitando assim equívocos nas interpretações, sejam estas, 

paleobiológicas, paleoecológicas ou de contexto deposicional. Por fim, destacamos que 

até mesmo ossos profundamente afetados por processos tafonômicos podem reter 

evidências de alterações ante-mortem e, portanto não devem ser excluídos a priori das 

investigações peleopatológicas em função da má preservação. 
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