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Introdução 

Anatomia é o ramo do conhecimento que se ocupa com a forma, a disposição e a estrutura dos tecidos e órgãos que 

compõem o organismo. O termo, que é de origem grega, literalmente significa “cortar fora”, daí a dissecção do cadáver 

tornar-se o método tradicional de estudá-la, além de ser o primordial [1]. A anatomia dos animais domésticos descreve 

os aspectos funcional e estrutural relativos ao aparelho locomotor e aos órgãos internos de animais domésticos, 

demonstrando sua íntima relação com os sistemas circulatório e nervoso. Essa abordagem abrangente inclui também os 

sistemas linfático e endócrino, bem como os órgãos sensoriais, a pele e seus anexos [2]. 

O aparelho locomotor é um sistema orgânico complexo, cuja função prioritária é o trabalho mecânico. Os elementos 

constitutivos originais do aparelho locomotor – o esqueleto e os músculos – servem para a formação e a conservação de 

corpos individuais, para a movimentação de segmentos do corpo ou de todo o organismo [2]. 

O sistema esquelético pode ser dividido em duas grandes porções: uma mediana, formando o eixo do corpo, 

composta pelos ossos da cabeça, pescoço e tronco, o esqueleto axial; outra, apensa a esta, forma os membros e constitui 

o esqueleto apendicular. A união entre estas duas porções se faz por meio de cinturas: escapular (ou torácica), 

constituída pela escápula e clavícula e pélvica constituída pelos ossos do quadril [3]. 

O esqueleto axial é composto de: esqueleto da cabeça, coluna vertebral e esqueleto torácico [2]. 

A coluna vertebral sustenta o corpo e assume a função central como parte do sistema locomotor ao formar uma ponte 

entre os membros torácicos e pélvicos. Além disso, a coluna vertebral desempenha a função de manter a postura 

corporal, já que o movimento entre cada vértebra é limitado. A coluna vertebral compõem-se de uma série de ossos 

ímpares, as vértebras, cuja quantidade varia entre os mamíferos domésticos. As vértebras das diferentes regiões 

(cervical, torácica, lombar, sacral e caudal) cumprem diferentes funções e apresentam características próprias [2]. 

A coluna vertebral forma um eixo contínuo que vai da cabeça à cauda. Teoricamente, em equinos, ela é formada por 

sete vértebras cervicais que corresponde ao pescoço, 18 dorsais que vão da cernelha aos rins e tendo cada uma um par 

de costelas, seis lombares na altura dos rins, cinco sacrais formando a parte superior da bacia, 15 a 18 coccigeanas, 

sustentando a cauda toda. (Fig. 1). Todos esses elementos formadores incluem cada um uma massa óssea (corpo 

vertebral), mais ou menos volumosa conforme a região considerada, perfurada (canal raquidiano) para a passagem da 

medula espinhal, marcada por bases (apófises superiores e laterais) de dimensões variáveis. Elas estão separadas entre si 

por discos fibrosos, elásticos, para facilitar seus deslocamentos e dar flexibilidade ao conjunto de movimentos ou 

amortecer os choques . As vértebras coccigeanas formam o esqueleto da cauda [4].  

O tamanho das vértebras caudais diminui gradualmente da primeira à última vértebra. Elas apresentam uma 

simplificação progressiva quanto ao seu formato ao perder aspectos vertebrais característicos, como arcos e processos. 

As últimas vértebras caudais se parecem com bastões cilíndricos cujo tamanho se reduz paulatinamente [2]. 

Este trabalho tem como objetivo comparar as diferenças anatômicas entre as vértebras caudais de equinos, 

carnívoros domésticos (cão e gato), visando complementar a avaliação da disciplina de Anatomia Topográfica dos 

Animais Domésticos. 

Material e métodos 

Esta pesquisa foi desenvolvida no período de 22 a 29 de Outubro de 2013, durante o curso da disciplina de 

Anatomia Topográfica, na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), onde foram realizadas uma pesquisa 
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teórica e averiguação prática, em torno das diferenças entre as vértebras caudais de carnívoros (cães e gatos) e 

herbívoros (equinos), utilizando livros do acervo da Biblioteca Central da UFRPE, com referências encontradas na 

bibliografia deste, e visita ao Museu de Anatomia Comparada da UFRPE, dispondo das peças existentes nele, para 

observar com maior clareza de detalhes as diferenças anatômicas das vértebras caudais das espécies eleitas. Além de 

debates em grupo acerca do que dispúnhamos em material teórico e o observado na prática, coleta de imagens 

fotográficas, com objetivo de ilustrar e compor de forma elucidativa o argumento comparativo em questão. 

 

Resultados e Discussão 

As vértebras caudais (coccígeas) em carnívoros variam de 20-23, sendo integralmente desenvolvidas na parte cranial 

da região. Geralmente, o arco está completo nas primeiras seis vértebras. As primeiras três ou quatro vértebras possuem 

processos articulares bem desenvolvidos em cada extremidade. Os processos transversos das primeiras cinco ou seis 

vértebras são relativamente grandes; caudal a estes eles rapidamente desaparecem [5]. 

No cão e no gato, a face dorsal das vértebras caudais mostra os processos espinhosos, os processos articulares 

craniais que sustentam os processos mamilares, os processos articulares caudais e os processos transversos, todos sendo 

estruturas cujo tamanho diminui na direção do final da cauda [5] (Fig. 2).  

Com relação aos equinos, embora seja muito variável (segundo estudiosos de 15 a 25), o número de vértebras 

caudais, podem ser consideradas 18, em média. Em geral, o tamanho reduz até a ponta da cauda, assim como ocorre 

com os carnívoros, exceto algumas poucas no início da série. De formato achatado dorsoventralmente e contraídos no 

meio, são as três primeiras vértebras, em que as faces articulares formam elipses convexas nas extremidades (Fig. 3). 

Ventralmente observa-se um sulco mediano, onde corre a artéria caudal. Formado por duas lâminas planas prolongadas, 

a formar algo como um processo espinhoso, o arco é pequeno e triangular, frequentemente duplo e de ápice espesso. 

Não ocorrem processos articulares funcionais, porém é comum rudimentos do par cranial. Processos transversos 

projetados para os lados em sentido horizontal são relativamente largos. Em direção à ponta da cauda, nas vértebras 

seguintes, o arco torna-se incompleto até desaparecer, os processos transversos também diminuem, bem como as 

vértebras em si, assumindo formato cilíndrico de tamanhos decrescente, tal que a última apresenta extremidade 

pontiaguda [5]. 

Tal estudo demonstrou que há uma semelhança anatômica entre as vértebras caudais dos equinos e carnívoros 

domésticos, contudo, evidencia-se nos equinos que o processo espinhoso é mais proeminente nas primeiras vértebras 

caudais; com relação ao processo transverso, estes se apresentam mais alargados, assim como o arco dorsal mostra-se 

fechado, isso quando comparados com as vértebras dos carnívoros domésticos (Fig. 4).  

Durante o processo de pesquisa, para a elaboração do presente estudo, verificou-se que embora haja um acervo 

significativo na Biblioteca Central da UFRPE, há uma escassez do assunto específico, ou seja, análise anatômica 

comparativa entre as diferentes espécies, fazendo com que este estudo seja de fundamental importância, visto que irá 

servir como fonte de consulta para profissionais e alunos de Medicina Veterinária e de áreas afins.  

Quanto ao enfoque pedagógico no que concerne aos aspectos avaliativos, este tipo de atividade proporciona um 

melhor entendimento e aprofundamento de assuntos tratados em sala de aula, aproximando o aprendiz de outra realidade 

que não a tradicional. 
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Figura 1. Coluna vertebral de equino: desenho esquemático. 

 

 

 
Figura 2. Vértebras caudais de carnívoro (cão). Museu de Anatomia Comparada da UFRPE. 

 

 
Figura 3. Vértebras caudais de equino. Museu de Anatomia Comparada da UFRPE. 

 

 
Figura 4. Visualização das vértebras caudais de equino e carnívoros (cão e gato). Museu de Anatomia Comparada da UFRPE 


