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Introdução

Anatomia é a ciência que estuda o corpo, em sua 
forma e estrutura, sem deixar de lado atenção especial 
à função. Esta então, é a devida importância do estudo 
anatômico.  A anatomia veterinária utiliza-se de cadá-
veres para elucidar os detalhes constituintes do animal 
vivo. O Estudante tomará o conhecimento do quê e 
como abordar tal região ou órgão.

Os elementos esqueléticos não se decompõem facil-
mente, o que permite demonstrar as amplas linhas 
filogenéticas dos animais, em contrapartida, é suficien-
temente plástico e, portanto, responde às amplas varia-
ções dos diferentes habitats, fornecendo informações 
seguras sobre as adaptações locomotoras das diferentes 
espécies antepassadas e atuais. Além disso, mostra 
também o processo evolutivo da maioria dos outros 
órgãos que, em maior ou menor extensão, mantêm 
contato com os ossos e deixam suas “marcas” nestes.

O esqueleto, que tem como uma das suas funções 
sustentar, dar forma ao corpo, armazenar íons e nos 
ossos longos produzir células sanguíneas, é dividido 
em axial e apendicular. A porção do esqueleto que é 
composto pela cabeça, coluna vertebral e tórax é de-
nominado axial e o esqueleto apendicular é formado 
pelos ossos responsáveis pela locomoção, membros 
torácico e pélvico. 

O tórax, que faz parte do esqueleto axial, apresenta-
se como uma caixa osteocartilagínea, no formato de 
cone, cuja base está voltada no sentido do abdome. No 
quadrúpede, o tórax apresenta um achatamento latero-
lateral, o que faz com que apresente quatro faces, duas 
laterais, uma dorsal e uma ventral. 

A pelve exerce ação protetora sobre as vísceras pél-
vicas, assegura a estática e a deambulação transmitindo 
o peso do corpo aos membros pélvicos de maneira 
uniforme.

O objetivo do trabalho é servir como método de ava-
liação da disciplina de Anatomia Descritiva dos Ani-
mas Domésticos pertinente ao esqueleto do bovino. 
Com enfoque para um aprendizado construtivo, assim 
abordando as aulas teóricas em práticas. 

Material e Método
   
Para efetuar o trabalho, atenciosamente foi posta uma 

cartolina branca sobre um quadro branco da sala de aula, e 
através da imagem reproduzida pelo retroprojetor na carto-
lina, foi desenhado o Bovino. Com auxílio de lápis, borra-
cha e pincel atômicos coloridos, nas cores verde (esqueleto 
axial) e azul(esqueleto apendicular, cada detalhe do esque-
leto do animal foi desenhado.

Numa outra etapa identificaram-se os ossos e articula-
ções em radiografias

No Departamento de Medicina Veterinária identificou-se 
as saliências ósseas, a posição anatômica dos ossos, as 
articulações, as mãos e os pés em animais vivos eqüi-
no(égua) e ovino(carneiro)

Encontra-se ainda em processo de dissecção para prepa-
ração do esqueleto de um bezerro.Com roupas adequadas 
para tal procedimento (batas, tênis, calças jeans etc.)e ma-
terial de dissecção,pinças, tesoura,bisturi,luvas.

Tomaram-se fotos para documentação.
.       

Resultados e Discussão
No desenho obtido por intermédio de transparência e re-

troprojetor identificaram-se as seguintes características 
anatômicas.

A união entre os esqueletos axial e apendicular é feita 
por meio de cinturas. A cintura escapular une o membro 
torácico ao tronco e é formada pelo osso coracóide, claví-
cula e escápula, e a cintura pélvica une o membro pélvico 
ao tronco pelo osso coxal. O membro torácico é composto 
pela escápula, úmero, rádio, ulna, carpo, metacarpo e fa-
langes, já o membro pélvico é composto pelos ossos coxal, 
fêmur, patela, tíbia, fíbula, tarso, metatarso e falan-
ges(esqueleto apendicular colorido em azul.

O esqueleto axial(colorido em verde) do bovino possui o 
crânio com seus respectivos ossos (frontal, nasal, incisivo, 
lacrimal, zigomático, maxilar, palatino, temporal, parietal, 
occipital, esfenóide, pterigóide, vômer, etmóide, mandíbu-
la, hióide e os seios frontais), sete vértebras cervicais, treze 
vértebras torácicas, seis vértebras lombares, cinco vértebras 
sacrais, de dezoito a vinte vértebras coccígeas (varia de 
acordo com o animal) , treze pares de costelas e o esterno 
que possui forma achatada dorsoventralmente.O tórax é 
constituído pelo esterno, que é dividido por esternébras, e 
pelas cartilagens Interesternebral, que se encontra entre 
uma esternébra e outra. 



A pelve do ponto de vista anatômico é um complexo 
osteoligamentoso, constituído pelo ílio, ísquio e púbis, 
unidos entre si pelo sacro, as três primeiras vértebras 
coccígeas e o ligamento sacro isquiático.

 Durante o parto é possível que se amplie a cavidade 
pélvica, especialmente em seus diâmetros vertical e 
transversal, devido ao relaxamento e embebição dos 
ligamentos, desviando o sacro para cima e os ângulos 
internos do ílio podem separar-se notavelmente. Quan-
to mais curto for o sacro (mais móvel em suas cone-
xões articulares.) mais fácil será o parto.

Algumas características que diferencia os ossos do 
bovino das demais espécies são, o tórax possui costelas  
mais largas, longas e pouco arqueadas, cartilagens 
costais curtas, largas e pouco flexíveis. O esqueleto 
esplâncnico ou visceral, constituído por alguns ossos 
que se desenvolvem em determinados órgãos no caso 
do bovino, o osso do coração. 

Nas aulas praticas tivemos a oportunidade de identi-
ficar cada osso, sua posição e como se localiza em um 
animal vivo e no trabalho de dessecação podemos 
visualizar o que foi estudado.

Em nossas pesquisas observamos que nem todos os 
livros fazem a divisão entre o esqueleto áxil e o esque-
leto apendicular. Tornando mais fácil o aprendizado 
com os livros que fazem essa separação.

Complementou-se o estudo do esqueleto em radio-
grafias as quais forneceram mais embasamento ao 
estudo no desenho, bem como nos animais vivos no 
setor de grandes animais do Departamento de Medicina 
Veterinária.

As dissecções iniciadas a partir do primeiro período 
proporcionam maior e melhor aprendizado as ativida-
des práticas em Anatomia Descritiva dos Animais 
Domésticos.

Logo se obteve uma satisfação pelas aulas, que fo-
ram bem elaboradas com dinâmica para um diferencial 
e estímulo aos alunos. O aprendizado resulta das aulas 
teóricas e práticas, ministradas pela Professora Rosilda 
Maria Barreto Santos e  os seus monitores.
      Obtivemos um desempenho proveitoso e satisfató-
rio com relação ao nosso objetivo, que esta sendo reali-
zado, o conhecimento, já que a anatomia descritiva dos 
animais domésticos é de grande importância para nossa 
vida acadêmica
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Figura 1. Resumo das Atividades desenvolvidas. A: Cartaz representando o estudo do aparelho locomotor do bovino. B: Estudo em animal vivo 
(ovino), comparando-o com bovino. C: Dissecção do membro pélvico de bovino. D: Preparação do Esqueleto de Bovino. E e F: Estudo das chapas 
radiográficas de bovinos.


