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Introdução

O estudo da osteologia nos centros acadêmicos de 
anatomia de nossas universidades é de grande valia 
para o médico veterinário competente. Entretanto, este 
estudo se torna resumido, visto que mesmo sendo inú-
meras as espécies a serem estudadas, convencionou-se 
o cavalo (Equus caballus) como espécie modelo para 
todas as outras. Os estudantes mais experientes perce-
bem as diferenças marcantes entre os ossos dos animais 
domésticos, entre eles, a escápula.

A escápula é um osso par plano que se situa lateral-
mente no terço cranial do tronco, em direção caudocra-
nial, e dorsoventralmente é fixado através de músculos 
(sinsarcose) (KÖNIG & LIEBICH, 2002). Faz parte do 
cíngulo escapular, juntamente com o coracóide e a 
clavícula, que nos animais domésticos representam 
ossos rudimentares. A presença desses ossos está rela-
cionada à função do membro torácico. As aves, que o 
utilizam para o vôo, possuem os três ossos; animais 
que cavam, agarram, trepam, escava etc., como os 
macacos, possuem a clavícula e a escápula e os animais 
quadrúpedes em geral, que o utilizam para simples 
movimentação, só possuem a escápula. (GETTY, SIS-
SON & GROSSMAN, 1986)

Apresenta uma margem dorsal, que possui uma car-
tilagem denominada cartilagem escapular; uma borda 
cranial; uma borda caudal; uma face lateral, onde está 
presente uma espinha denominada espinha da escápula; 
uma face medial, que possui uma depressão suave 
(fossa subescapular) e uma extremidade ventral (ângu-
lo ventral), resultante do encontro da borda dorsal e da 
borda ventral, que possui a cavidade glenóide, onde 
está presente a articulação com o fêmur (articulação 
escapulo-umeral). A cavidade glenóide possui um 
tubérculo chamado tubérculo supra-glenoidal. O en-
contro da margem dorsal com a borda cranial resulta 
no ângulo cranial, e o encontro da margem dorsal com 
a borda caudal resulta no ângulo caudal (DYCE, 
SACK & WENSING, 2004).

Cada espécie possui uma particularidade, que pode ser a 
presença (ou ausência) de tubérculos, tuberosidades, pro-
cessos e forames. Todos estes, além das características 
gerais, estão presentes para dar suporte aos músculos ali 
situados, permitindo tanto a inserção do membro no corpo 
(nos animais que não possuem clavícula, como o cavalo) 
como o movimento do membro (GRASSÉ, 1954), (E-
VANS & CHRISTENSEN 1979), (ANDERSON & AN-
DERSON, 1994).

O objetivo do trabalho é, portanto, diferenciar anatomi-
camente as escápulas dos esqueletos encontradas no Museu 
de Anatomia Comparada da Área de Anatomia do Depar-
tamento de Morfologia e Fisiologia Animal da UFRPE, e 
utilizar estas informações nas aulas de osteologia.

Material e Métodos

No Museu de Anatomia Comparada da Área de Anato-
mia do Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal 
da Universidade Federal Rural de Pernambuco-Recife-PE-
Brasil, analisou-se as escápulas dos seguintes esqueletos: 
01 eqüino, 01 búfalo, 01 gato, 01 cão, 01 leão, 01 capivara, 
01 tamanduá e 01 ganso. O estudo baseou-se na anatomia 
comparada e características anatômicas nos diferentes 
esqueletos dos animais supracitados. Pesquisou-se em 
Atlas e livros de Anatomia, Embriologia, Biologia e con-
sulta a Internet. Tomaram-se fotos para documentação dos 
resultados.

Resultados

A. Cavalo (Equus caballus)

No espécime estudado (fig 01/A) a escápula, bem desen-
volvida, apresentou o osso coracóide fusionado formando o 
processo coracóide, acima da cavidade glenóide e próximo 
ao tubérculo supra-glenóide. A espinha da escápula dimi-
nui de tamanho caudalmente, até desaparecer próximo à 
cavidade glenóide; divide a face lateral em duas porções: 
fossa supra-escapular (menor) e infra-escapular (maior). A 
fossa sub-escapular ocupava a maior parte da face ventral. 



As outras características se assemelham às gerais des-
critas na introdução.

B. Cão (Canis familiaris)

O cão estudado (fig 01/B) apresentou escápula divi-
dida em duas partes pela espinha da escápula: fossa 
supra-escapular (maior) e infra-escapular (menor); a 
espinha apresentou uma protuberância em sua extremi-
dade caudal denominada acrômio; acima do acrômio, 
possuia um processo denominado processo hamato, 
pouco desenvolvido. Apresenta borda cranial arredon-
dada, e fossa sub-escapular rasa.

C. Gato (Felis domestica)

O Gato estudado (Fig. 01/C) apresentou escápula
semelhante à do cão, entretanto possuía um processo 
acima do hamato, denominado processo supra-hamato, 
pouco desenvolvido; a espinha da escápula é bem de-
senvolvida e, entre a borda cranial e a cavidade glenói-
de, aresenta incisura bem desenvolvida que destaca 
bem o formato circular da cavidade acima desenvolvi-
da.

D. Felino (Pantera leo)

No Esqueleto avaliado (Fig. 01/D), o ângulo cranial 
e a borda dorsal se apresentam arredondados; a espinha 
da escápula surge no ângulo dorsal e aumenta de tama-
nho até terminar próximo à cavidade glenóide; em seu 
término apresenta um acrômio e um processo hamato 
desenvolvido.

E. Búfalo (Bubalus bubalis)

O esqueleto do búfalo se assemelha em muito ao do 
bovino. A escápula presente no espécime estudado fig 
01/E) apresentou espinha da escápula, com presença do 
acrômio, bem desenvolvida, dividindo a escápula entre 
a fossa supra-espinhal, bem estreita, e a fossa infra-
espinhal, longa. A cavidade glenóide não apresentou 
incisura definida, e o processo coracóide caracterizou-
se curto e arredondado.

F. Tamanduá (Mymercophaga spp.)

O tamanduá, animal do gênero Mymercophaga, ca-
racteriza-se por se alimentar de formigas. No espécime 
estudado (fig 01/F), apresentou, como característica 
mais marcante, a presença de duas espinhas na face 
lateral. A primeira, mais cranial, saía do ângulo cranial 
e terminava próximo à cavidade glenóide e era similar 
à de outros animais, apresentando uma tuberosidade 
em sua parte média e um acrômio. A outra, mais cau-
dal, saía do ângulo caudal e terminava próximo á cavi-
dade glenóide, e era constituído por uma fina linha de 
osso, menor que a espinha cranial. As outras estruturas 
são semelhantes às citadas na introdução.

G. Capivara (Hydrochoerus hydrochaeris)

A Capivara é o maior roedor do mundo (WOODS, 
C. A.; KILPATRICK, 2005), e, no espécime estudado

(fig. 01/G), apresentou, como característica mais marcante, 
a presença da espinha da escápula que surge no ângulo 
caudal, atinge seu tamanho maior em seu intermédio e 
diminui até desaparecer próximo à cavidade glenóide. Da 
parte mais alta se destaca um processo que se dirige ven-
tralmente; este processo segue sobre a escápula até a altura 
da cavidade glenóide; nessa altura, se divide em duas ex-
tremidades: uma se dirige cranialmente, e outra ventral-
mente.

H. Ganso (Anser domesticus)

O ganso foi tomado como exemplo das aves. As aves em 
geral apresentam um cíngulo torácico mais complexo, 
apresentando os ossos coracóide, clavícula e escápula. No 
espécime estudado, observou-se uma escápula longa e 
plana, estendendo-se caudalmente, paralela à coluna verte-
bral. Apresentou-se mais espesso na extremidade proximal, 
notando-se a presença de um forame pneumático. Não 
possuía espinha definida, portanto, eliminando estruturas 
como acrômio, processo hamato e supra-hamato. Para se 
articular com o úmero, sua face glenóide precisa se juntar 
ao osso coracóide que irá receber a articulação escapulo-
umeral.

Discussão

As diferenças analisadas foram diversas, e intimamente 
ligadas às funções básicas dos membros torácicos de cada 
animal. A relação entre o número de ossos do cíngulo pél-
vico articulados à escápula e a função destes membros traz 
ao estudante de anatomia veterinária uma das bases da 
anatomia: a íntima ligação entre a imagem plástica de uma 
determinada estrutura e sua função dentro do organismo 
animal. O trabalho é, sem dúvida, de grande importância, 
pois, além de valorizar o museu disponível na Área de 
Anatomia, abre os horizontes do recém chegado aluno de 
medicina veterinária, mostrando o grande campo de traba-
lho na área de Anatomia.

Agradecimentos

Agradecemos a Professora Rosilda Maria Barreto Santos 
pela orientação dispensada; ao Professor Gileno Xavier,
Leandro Souza e Stéphanie Paiva pela ajuda dispensada;  
aos monitores e aos alunos que auxiliaram neste trabalho.

Referências

[1] GETTY, R.; SISSON, S.; GROSSMAN, J.D. Anatomia dos 
Animais Domésticos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
1986. 5. Ed. v. 1. p. 233-323

[2] DYCE, K.M.; SACK, W.O.; WENSING, C.J.G. Tratado de 
Anatomia Veterinária. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 3 ed.

[3] KÖNIG, H.E; LIEBICH, H.G. Anatomia dos Animais Domés-
ticos – Aparelho Locomotor. Porto Alegre, Artmed, 2002. v. 1

[4] GRASSÉ, P. Traité de Zoologie, Anatomie, Systématique, Bio-
logie – Vertebrés: Embryologie, Grands Problèmes 
d’anatomie comparée, Caractéristiques Biochimiques. Paris: 
Masson et. Cie, 1954. v. 12

[5] EVANS, H.E.; CHRISTENSEN, G.C. Miller’s Anatomy of te 
Dog. Philadelphia: W. B. Saunders, 1979. 

[6] ANDERSON, W.D.; ANDERSON, B.G. Atlas of Canine 
Anatomy. Philadelphia: Lea & Febiger, 1994.

[7] WOODS, C. A.; KILPATRICK, C. W. Infraorder 
Hystricognathi. In: WILSON, D. E.; REEDER, D. M. (Eds.). 
Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic 
Reference. Baltimore: John Hopkins University Press, 2005. 3. 
ed.  v. 2, p. 1538-1600.



Figura 01. Escápulas dos Animais Estudados. A: Escápula do cavalo; B: Escápula do cão; C: Escápula do gato; D: Escápula do leão; 
E: Escápula do búfalo; F: Escápula do tamanduá; G: Escápula da capivara; H: Escápula do Ganso.


