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RESUMO 

 
SILVEIRA, E. E. D. Estudo anatômico para aplicação clinico-cirúrgica do 
aparelho locomotor de capivaras (hydrochoerus Hydrochaeris). 2019. 70 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 
 
O presente estudo tem como objetivo descrever a anatomia do aparelho locomotor e 

suas particularidades ósseas, associada a imagens radiográficas e tomografia 

computadorizada (TC) da capivara. Foram utilizados quatro animais (duas fêmeas 

adultas, um macho adulto e um macho jovem) para as dissecações macroscópicas, e 

um macho adulto para aquisições de imagens radiográficas e de TC. Um espécime foi 

preparado para as descrições ósseas mediante procedimento de maceração. Os 

resultados adquiridos demostraram uma escápula com um processo hamato bem 

desenvolvido e ausência de clavícula. O rádio e a ulna não se fundem. Apresentam 

cinco ossos metacárpicos e o primeiro digito é rudimentar. A fileira proximal do carpo 

é constituída pelos ossos cárpico intermediorradial, osso ulnar do carpo e osso 

acessório do carpo e a fileira distal por quatro ossos cárpicos. O coxal é alongado, o 

forame obturador oblongo, asa ilial e corpo ilíaco retilíneos. No fêmur, o terceiro 

trocânter esteve ausente. No tarso, o társico I e o I e o V metatársico eram vestigiais. 

Os músculos do membro torácico e pélvico apresentam um padrão geral semelhantes 

a outros grupos de animais domésticos, no entanto, foi demonstrado a inexistência da 

cabeça acessória do músculo tríceps braquial e apenas uma única porção do músculo 

sartório e grácil. Além disso, foram encontradas variações na origem e inserção de 

cada músculo e na fusão dos ventres musculares. As descrições macroscópicas 

osteomusculares, associadas com as análises radiográficas, permitiram estabelecer 

um padrão de normalidade para o conhecimento da anatomia radiográfica da espécie. 

 

Palavras-chave: Anatomia de Animais Silvestres. Miologia. Osteologia. Radiografia. 

Roedor.  



    

ABSTRACT 

 

SILVEIRA, E.E.D. Anatomical study for clinical and surgical application of the 
capybaras locomotor apparatus (Hydrochoerus Hydrochaeris). 2019. 70 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 
 

This study aims to describe the anatomy of the locomotor system and its bone 

particularities, associated with radiographic images and computed tomography (CT) of 

the capybara. Four animals (two adult females, one adult male and one young male) 

were used for macroscopic dissections, and one adult male for radiographic and CT 

imaging. One specimen was prepared for bone descriptions by maceration procedure. 

The acquired results showed a scapula with a well developed hamate process and 

absence of clavicle. Radio and ulna do not merge. They have five metacarpals and the 

first digit is rudimentary. The proximal carpal row is made up of the medial radial carpal 

bones, carpal ulnar bone and accessory carpal bone, and the distal row by four carpal 

bones. The thigh is elongated, the oblong obturator foramen, ilial wing and rectilineal 

iliac body. In the femur, the third trochanter was absent. In Tarsus, Tarsal I and I and 

V metatarsal were vestigial. The thoracic and pelvic limb muscles have a general 

pattern similar to other groups of domestic animals; however, the accessory head of 

the triceps brachii muscle and only a single portion of the sartorius and gracilis muscle 

have been shown. In addition, variations were found in the origin and insertion of each 

muscle and in the fusion of the muscle belly. The musculoskeletal macroscopic 

descriptions, associated with the radiographic analyzes, allowed to establish a 

standard of normality for the knowledge of the radiographic anatomy of the species. 

 

Keywords: Wild Animal Anatomy. Myology. Osteology. Radiography. Rodent. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A espécie Hydrochoerus hydrochaeris, também conhecida como capivara, 

pertence à ordem Rodentia e família Caviidae. São roedores que ocupam uma ampla 

distribuição geográfica ao longo da América do Sul, particularmente em países como 

Argentina, Brasil, Colômbia, Paraguai e Venezuela (BONUTTI et al., 2002). 

 O potencial zootécnico da espécie para produzir proteína animal, couro e óleo 

já foi demonstrado (AROUCA et al., 2000; PAULA et al., 2002; MILAGRES, 2004). 

Além do mais, as características reprodutivas da espécie são desejáveis para criação 

em cativeiros (precocidade sexual, número de filhotes fêmeas por ano e tamanho de 

ninhada) (YAI, 2007). A reprodução das capivaras ocorre durante todo ano, mas 

apresenta períodos com picos reprodutivos que variam de acordo com as regiões de 

ocorrência habitacional (VARGAS, 2005). Por isso, no Brasil, existe criadouros 

comerciais interessados em aproveitar tais potencialidades e torna-la uma atividade 

econômica rentável. 

 Por outro lado, estas características reprodutivas, associadas às intervenções 

humanas na natureza, foram determinantes para um aumento populacional da 

espécie, particularmente em áreas urbanas. Nas últimas décadas estes animais foram 

responsabilizados por causarem problemas de saúde pública como a disseminação 

de febre maculosa, doença causada por uma bactéria transmitida por carrapato da 

espécie Amblyomma Cajennense (LABRUNA et al., 2004) e estarem associadas a 

acidentes em diversas rodovias brasileiras (ABRA, 2012; HUIJSER et al., 2013; 

NAUDERER, 2014; SOBANSKI, 2016; TSUDA, 2018). 

 Do ponto de vista do conhecimento sobre os aspectos da fisiologia e anatomia 

de animais silvestres da fauna brasileira, as informações que servirão de base para 

as aplicações clínica ou cirúrgica direcionadas às especificidades da espécie são 

escassas e superficiais. Desta maneira, a comunidade médica veterinária, estudantes 

e profissionais vêm se interessando em informações relevantes sobre a anatomia e 

fisiologia de espécies silvestres. De acordo com Moreto et al. (2017) o conhecimento 

básico da anatomia comparada de roedores histricomorfos da fauna brasileira poderá 

fornecer informações importantes para a Medicina Veterinária Forense, ainda pouco 

estudada no Brasil. 

 A escassez de conhecimento da anatomia regional, topográfica e radiográfica 

ainda são elementos que dificultam a interpretação de determinados exames. Mesmo 
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quando se procura agrupar os animais através de alguma similaridade, persiste ainda 

uma incalculável variação e especificidade anatômica (FONSECA PINTO, 2007). 

 Dados normais de uma espécie devem ser caracterizados e o conhecimento 

completo da anatomia transversal regional específica é necessário para finalidade 

diagnóstica eficaz (ZOTTI et al., 2009). Neste sentido, pesquisadores e educadores 

têm se esforçado em elaborar ferramentas de ensino da anatomia transversal e 

radiológica nas espécies domésticas (RIVERO et al., 2005; ALSAFY, 2008; 

ALIZADEH et al., 2016), e nos últimos anos nos animais silvestres (OLIVEIRA et al., 

2007; OLIVEIRA et al., 2009; IVANCIC et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2017). 

 As técnicas tradicionais de educação em anatomia utilizadas em aulas, como 

as dissecações de cadáveres ainda causa um desconforto por utilizar animais 

(LEVERITT et al., 2016). Desta forma, há um constante desafio de inovar o ensino em 

anatomia e discutir as questões éticas envolvidas ao uso de animais para o ensino e 

pesquisa. As escolas de medicina veterinária estão sendo desafiadas a explorar 

alternativamente métodos de ensino não convencionais como por exemplo o uso de 

modelos anatômicos (HART et al., 2005; LAIRMORE; LLKIW, 2015; PEREIRA et al., 

2017), para atender os princípios dos 3Rs (do inglês: Replacement, Reduction e 

Refinement). Com isso as ferramentas de aprendizado da anatomia assistidas por 

computador e modelos tridimensionais (3D) (REIS et al, 2019), estão sendo 

estimuladas a serem incorporadas com mais frequência nas matrizes curriculares. 

Com isto vem se tornando uma ferramenta útil quando associado aos métodos 

tradicionais de dissecações e aplicações clínicas (LEVINE et al., 1999; NIEDER et al., 

2000; PREECE et al., 2013; LI et al., 2017; REIS et al., 2017; BIETZK et al., 2018; 

DENG et al., 2018; LTTLE et al., 2018; QUIÑONES et al., 2018). 

 O objetivo deste trabalho é descrever a anatomia do aparelho locomotor, por 

meio de dissecações regionais, registros fotográficos e recursos imaginológicos. 

Permitindo que se identifique e visualize com precisão estruturas e particularidades 

anatômicas de interesse anatomoclínico-cirúrgico. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 A CAPIVARA 

 

 A capivara é um roedor de hábitos semiaquáticos e atualmente encontra-se em 

várias regiões do país e constitui um grupo de animais herbívoros pertencentes à 

Ordem Rodentia e à família Hydrochoeridae, sendo encontrada no Brasil uma única 

subespécie: Hydrochoerus hydrochoaeris L., 1766. (BONUTI et al., 2002). 

São os maiores roedores do mundo, possuem forma oblonga, orelhas curtas, 

pelagem constituída por pelos septiformes, longos, ásperos, de coloração 

avermelhada. Apresentam quatro dígitos no membro torácico e três dígitos no membro 

pélvico e uma membrana interdigital (CARVALHO, 2011). 

O habitat comum das capivaras são áreas densamente vegetadas na 

proximidade de lagos, rios, córregos e pântanos. Embora a maior parte de sua 

atividade ocorra em terra, usando a água como refúgio, apresentam algumas 

adaptações relacionadas ao modo de vida semiaquático. Por exemplo, as narinas, os 

olhos e as orelhas estão relativamente localizados dorsalmente à cabeça, projetando-

se acima da água quando a capivara está nadando. Nos locais onde não são 

perseguidas elas frequentam os capinzais durante o dia, com a finalidade de pastejo 

ou repousando sobre o capim acamado. As capivaras sobrepujam todos os roedores 

atuais em tamanho e peso, atingindo facilmente 80 quilos ou mais (CARVALHO, 

2011). 

A alta capacidade reprodutiva das capivaras, os hábitos alimentares 

generalistas e a baixa exigência quanto às condições do habitat são alguns aspectos 

que podem ter contribuído para o desequilíbrio populacional da capivara (PINTO et 

al., 2006), além do desaparecimento de predadores naturais (PINTO, 2003). 

Acerca dos aspectos sociais e comportamentais da espécie, estudos apontam 

que o tamanho do grupo varia de oito a doze indivíduos são relativamente comuns 

(ALHO et al., 1987; MOREIRA e MACDONALD, 1997), sendo a estrutura social 

composta por machos dominantes, machos subordinados, fêmeas e filhotes 

(RODRIGUES, 2008). Quanto ao sistema de acasalamento, é evidenciado como 

poliginia, no qual o macho dominante apresenta um maior número de acasalamentos 

quando comparados aos machos subordinados, sendo a reprodução evidenciada 
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durante o ano todo, apesar de alguns autores evidenciarem maiores frequências de 

coberturas nos períodos iniciais das estações chuvosas (ALHO et al., 1987; 

RODRIGUES, 2008; HERRERA et al., 2011).  

 

2.2 ANATOMIA ÓSSEA DO APARELHO LOCOMOTOR DE ROEDORES 

 

Oliveira et al. (2007) descrevem que a cintura escapular da paca, consiste de 

escápula e clavícula. Cada escápula possui uma espinha que termina no acrômio, e 

apresenta um grande processo hamato que se projeta ventralmente. As clavículas são 

ossos estreitos e levemente curvos, localizadas entre o processo hamato da escápula 

e o manúbrio do esterno. O úmero possui cabeça arredondada, tubérculo maior 

evidente, tubérculo menor e tuberosidade deltoide pouco pronunciados, além da fossa 

radial e fossa do olécrano comunicantes. Há cinco dígitos no membro torácico, mas 

somente os dígitos II, III, IV e V possuem falanges proximal e distal. A fileira proximal 

do carpo é formada pelos ossos cárpicos intermediorradial, ulnar do carpo, acessório 

do carpo e falciforme, e a fileira distal pelos ossos cárpicos I e II (fusionados), III e IV. 

Os carpos da cutia são dispostos na fileira proximal da seguinte forma: osso 

cárpico intemediorradial, osso ulnar do carpo, osso acessório do carpo e na fileira 

distal, os ossos cárpicos I, II, III e IV. Possuem cinco ossos metacárpicos e cinco 

dígitos no membro torácico, e cada um com falange proximal, média e distal, exceto 

o primeiro, que contém apenas a falange proximal e distal (OLIVEIRA et al., 2009).   

O osso coxal do Thryonomys swinderianus, popularmente conhecido como 

grasscutter, traduzido como cortador de grama, tem uma extensa sínfise púbica, 

tubérculo isquiático indistinto e articulado apenas com as primeiras vértebras sacrais 

(ONWUAMA, et al., 2017). O osso coxal do rato gigante africano (Cricetomys 

gambianus) apresentou sínfise púbica, forame obturador relativamente grande e 

espinhas ventrais superiores e inferiores proeminentes (SALAMI, et al., 2011).  

O fêmur do rato gigante africano (Cricetomys gambianus) apresenta uma 

cabeça proeminente com colo definido, três trocânteres, superfície articular do 

sesamoide do gastrocnêmio, fossa intercondilar, côndilo medial, côndilo lateral e 

tróclea (SALAMI, et al., 2011). O fêmur no grasscutter (Thryonomys swinderianus) é 

relativamente mais longo comparado à tíbia e fíbula, o trocânter maior é muito 

proeminente e mais alto que a cabeça do fêmur, o trocânter menor é menos visível e 

o terceiro trocânter é ausente (ONWUAMA, et al., 2017). O terceiro trocânter está 
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presente no fêmur de ouriço (GIRGIRI et al., 2016) e no rato gigante africano 

(OLUDE, et al. 2009).  

A fíbula do rato gigante africano (Cricetomys gambianus) se apresenta como 

um osso longo, fixada ao longo do comprimento da tíbia (SALAMI, et al., 2011). 

Cada pé do rato gigante africano (Cricetomys gambianus) é composto de 4 

ossos do tarso, dispostos em duas fileiras de 4 proximais e 4 distais e 5 ossos 

metatarsos, onde cada metatarso está acompanhado de 3 falanges, exceto o primeiro 

dígito com 2 falanges (SALAMI, et al., 2011). 

 

2.2.1 Músculos 

 

Os músculos que margeiam o úmero em cobaias são: M. coracobraquial, 

bíceps braquial, m. braquial, m. tríceps braquial, m. tensor da fáscia do antebraço e 

m. ancôneo (COOPER; SCHILLER; 1975). 

Segundo Leal et al. (2016) e Souza et al. (2017) a descrição da musculatura do 

membro torácico da Cuniculus paca são: Músculo trapézio (cervical e torácico); m. 

romboide; m. infraespinhoso; m. supraespinhoso; m.deltoide (escapular e acromial); 

m. redondo menor; m. redondo maior; m. subescapular; m. peitoral superficial; m. 

peitoral profundo; m. serrátil; m. grande dorsal; m. braquicefálico; m. braquial; m. 

coracobraquial; m. bíceps braquial; m. tríceps braquial (cabeça longa, cabeça lateral, 

cabeça medial e cabeça acessória); m. ancôneo; m. clavicular e m. tensor da fáscia 

do antebraço. Já os músculos relacionados ao antebraço são: m. extensor radial do 

carpo; m. supinador; m. extensor obliquo do carpo; m. extensor comum dos dedos; m. 

extensor lateral dos dedos; m. ulnar lateral; m. flexor ulnar do carpo; m. flexor 

superficial dos dedos; m. flexor digital profundo; m. flexor radial do carpo e m. pronador 

redondo. 

Os músculos relacionados a região da coxa da paca são: Músculo glúteo 

superficial; m. glúteo médio; m. glúteo profundo; m. tensor da fáscia lata; m. grácil; m. 

pectíneo; m. adutor longo; m. adutor curto; m. adutor magno; m. obturador externo; m. 

obturador interno; m. gêmeos; m. quadrado; m. piriforme; m. sartório; m. bíceps 

femoral; m. semitendinoso; m. semimembranoso; m. abdutor crural caudal e m. 

quadríceps femoral (m. reto femoral, m. vasto intermédio; m. vasto medial e m. vasto 

lateral). Já os músculos relacionados a perna da paca são: Músculo poplíteo; m. tibial 

cranial; m. extensor digital longo; m. fibular longo; m. fibular curto; m. fibular terceiro; 
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m. flexor lateral profundo dos dedos; m. flexor medial profundo dos dedos; m. flexor 

tibial caudal profundo dos dedos; m. flexor superficial dos dedos; m. sóleo e m. 

gastrocnêmio (LEAL et al., 2015). 

Em cobaia, os músculos relacionados ao fêmur são: grupo extensor quadríceps 

femoral (reto femoral, vasto medial, vasto lateral e vasto intermédio), grácil, adutor 

longo, adutor maior, adutor menor, pectíneo, sartório, tensor da fáscia lata, glúteo 

superficial, glúteo médio e glúteo profundo, piriforme, obturador externo, obturador 

interno, gemeli, quadrado, semitendinoso, semimembranoso, caudofemoral e bíceps 

femoral (COOPER; SCHILLER, 1975). 

 

2.2.2  Nervos 

 

Os nervos que constituem o plexo braquial na paca são o supraescapular, 

subescapular, axilar, radial, musculocutâneo, mediano, ulnar, toracodorsal, torácico 

longo, torácico lateral, peitoral cranial e peitoral caudal, todos com origens distintas de 

acordo com suas respectivas raízes (SCAVONE et al., 2008). 

Em cobaia a inervação do braço é feita medialmente pelos nervos: 

musculocutâneo, mediano, ulnar e lateralmente pelo nervo radial (COOPER; 

SCHILLER, 1975). 

A inervação do membro pélvico da paca é diretamente relacionada aos nervos 

que se originam do plexo lombossacral, que é formado pelos seguintes nervos: nervo 

genitofemoral, nervo cutâneo femoral lateral, nervo femoral, nervo glúteo cranial, 

nervo obturatório, nervo isquiático, nervo glúteo caudal, nervo pudendo e nervo 

cutâneo femoral caudal (TONINI et al., 2014). 

Em cobaia a inervação da coxa é feita craniomedialmente pelo nervo femoral e 

caudomedialmente pelo nervo isquiático, que se ramifica distalmente, próximo a 

articulação do joelho em fíbular e tibial (COOPER; SCHILLER, 1975). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Descrever a anatomia do aparelho locomotor, por meio de dissecações 

regionais, registros fotográficos e recursos imagiológicos da capivara e desta forma 

contribuir com a anatomia dos animais silvestres e comparada. 

  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1- Descrever sistematicamente a anatomia macroscópica do aparelho 

locomotor com ênfase nas particularidades ósseas e musculares; 

2- Avaliar o esqueleto apendicular através de imagens radiográficas e 

tomográficas, relacionando com as peças anatômicas; 

3- Descrever a inervação músculoesquelética dos membros; 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

  

 As atividades realizadas foram conduzidas após aprovação da Comissão de 

Bioética da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 

Paulo (protocolo CEUA Nº 6134230518). 

 

4.1 Animais 

 

 Para este estudo foram utilizados seis animais sendo três fêmeas adultas, 

dois machos adultos e um macho jovem. 

 Todos os animais da pesquisa são provenientes de doação da responsável 

Médica Veterinária Fernanda Battistella Passos Nunes, CRMV-SP nº 11738, ART nº 

344/2016, mediante solicitação de controle populacional pela Associação de 

Proprietários de Lotes do condomínio Capitalville em Cajamar/Jundiaí (Processo 

DeFau: 7.729/2014). Os animais foram eutanasiados com autorização do Gestão de 

Fauna Silvestre – GEFAU, requerimento nº 3009723 e posteriormente doados para a 

instituição de ensino para fins didáticos e científicos. 

  

4.2 Fixação em formaldeído e procedimentos de dissecações 

 

 A artéria carótida comum foi isolada e canulada para a injeção de formaldeído 

a 10%. 

 O estudo anatômico dos músculos e nervos foram realizados cuidadosamente 

por dissecações detalhada da musculatura superficial e profunda em diferentes 

etapas, observando a sua origem e inserção. 

 

4.3 Maceração 

 

 Para a descrição anatômica óssea do esqueleto apendicular foi utilizada uma 

fêmea adulta, onde foi realizado inicialmente a retirada dos tecidos moles e os ossos 

foram submetidos ao processo de maceração por cocção em recipiente de 40 litros 

com água fervente, em seguida foram limpos e secos. Posteriormente foram 

depositados em solução de peróxido de hidrogênio (50%) para clareamento. As 

descrições anatômicas das particularidades ósseas foram empregadas de acordo com 
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a Nomenclatura Anatômica Veterinária (International Committe on Veterinary Gross 

anatomical Nomenclature 2017).  

 

4.4 Estudo de imagem 

 

 As radiografias e imagens de Tomografia computadorizada de um macho 

adulto, foram realizadas junto ao Serviço de Diagnóstico por imagem do 

Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo. Os exames radiográficos foram obtidos em um aparelho 

de radiodiagnóstico, marca Tecno Designer, alta frequência, de 500mA e 120kV, 

modelo TD 500 HF, com mesa radiológica portando grade antidifusora e acoplado ao 

sistema de radiografia computadorizada marca Fuji, modelo FCR CAPSULA, com 

cassetes com placa de fosforo como detector de raios-X. 

 Foram adquiridas imagens radiográficas nas projeções ventrodorsal, 

laterolateral, mediolateral e dorsopalmar/ plantar 

 As imagens tomográficas foram adquiridas em um equipamento helicoidal de 

16 canais Philips Mx 8000 (Philips Mx 8000 IDT 16 CT Scanner). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 DESCRIÇÃO ANATÔMICA DO MEMBRO TORÁCICO 

 

 O membro torácico da capivara consiste de escápulas, ossos do braço 

(úmero), antebraço (rádio e ulna) e ossos da mão (carpo, metacarpo, sesamoides e 

falanges).  

 
 

5.1.1 Anatomia óssea do membro torácico 

 

 Na face lateral em sua região média encontra-se a espinha da escápula, que 

aumenta gradativamente de tamanho no sentido distal e divide esta face em duas 

fossas (fossa supra e infra-espinhal). Cada espinha escapular tem sua terminação no 

acrômio e apresenta um processo hamato bem desenvolvido, que se projeta 

distalmente (Figura 1A). A fossa supra-espinhal é mais larga em relação à fossa infra-

espinhal (Figura 1A). 

 O colo da escápula é bem nítido, sendo considerado mais estreito quando 

comparado com a porção mais proximal da escápula (Figura 1B). A cavidade glenóide 

está situada na extremidade distal da escápula sendo uma superfície lisa, oval e 

côncava que se articula com a cabeça do úmero (Figura 1A e 1B). 

 Cranioproximalmente a esta cavidade nota-se uma elevação óssea, o 

tubérculo supra-glenóide (Figura 1A). A face medial da escápula apresenta uma 

superfície côncava rasa denominada de fossa subescapular (Figura 1B). 
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Figura 1 – Fotografia macroscópica da escapula de uma capivara adulta após maceração e 
clareamento. Observa-se em “A” a face lateral e “B” a face medial da escápula. 1- Cartilagem da 
escapula, 2- Fossa supra-espinhal, 3- Fossa infra-espinhal, 4- Espinha da escapula, 5- Processo 
hamato, 6- cavidade glenóide, 7- Tubérculo supra-glenóide, 8- Face serrátil, 9- Fossa subescapular, 
10- Colo da escapula, 11- Processo coracóide. 

 
Fonte: SILVEIRA, 2019. 
 

 

 O úmero é composto por duas epífises e uma diáfise. A epífise proximal 

articula-se com a escápula, formando a articulação escápulo-umeral e distal com o 

rádio e a ulna. 

 Na extremidade proximal, localiza-se a cabeça do úmero, que é 

acentuadamente curva (Figura 2B). Também é possível notar dois tubérculos, o maior 

que está situado na margem lateral e não apresenta divisões e o tubérculo menor, 

pouco evidente e situado medial à cabeça do úmero (Figura 2A e 2C). O colo se 

encontra na face caudal e distal à cabeça do úmero (Figura 2B). 

 O corpo do úmero é cilíndrico e em sua face lateral localiza-se a tuberosidade 

deltoide, que possui aspecto rugoso. Abaixo desta estrutura apresenta-se uma leve 

depressão, que permite acomodar o músculo braquial, denominada sulco do musculo 

braquial (Figura 2A e 2B). 
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 Na face medial é possível verificar uma estrutura saliente rugosa, que é a 

tuberosidade redonda maior, da qual permite a inserção do musculo redondo maior 

(Figura 2C). 

 A superfície articular distal do úmero, corresponde ao côndilo, o qual se 

posiciona em ângulo reto com o eixo do corpo do úmero. O côndilo se articula com os 

ossos do antebraço, o rádio e a ulna, formando a articulação do cotovelo. O côndilo 

divide-se em uma parte medial mais longa que estabelece articulação com o rádio 

denominada de tróclea e a outra parte menor e lateral que estabelece articulação com 

a ulna é chamada de capítulo (Figura 2A e 2B). 

 Nos dois lados do côndilo há protuberâncias, os epicôndilos. O epicôndilo 

lateral de tamanho menor, se projeta caudolateralmente, e o epicôndilo medial, mais 

proeminente, se projeta caudomedialmente. Ambos propiciam fixação para os 

ligamentos colaterais, correspondentes da articulação do cotovelo (Figura 2C e 2D). 

 Na face caudal da epífise distal é possível notar um sulco raso, a fossa do 

olécrano, que se articula com uma parte cranial do olécrano. A fossa radial situa-se 

na face cranial do côndilo. A fossa do olécrano e a fossa radial se comunicam através 

do forame supra-troclear (Figura 2A, 2B e 2D).  
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Figura 2 – Fotografia macroscópica do úmero de capivara adulta após maceração e clareamento. 
Observa-se em “A” o aspecto cranial, “B” o aspecto caudal, “C” o aspecto medial, “D” aspecto lateral. 
1- Tubérculo maior, 2- Colo do úmero, 3- Tuberosidade deltoide, 4- Sulco do musculo braquial, 5- Fossa 
radial, 6- Forame supra-troclear, 7- Capítulo, 8- Tróclea, 9- Cabeça do úmero, 10- Tubérculo menor, 
11-Tuberosidade redonda maior, 12- Epicôndilo medial, 13- Fossa do olécrano, 14- Epicôndilo lateral. 

 
Fonte: SILVEIRA, 2019. 
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 O rádio é um osso em forma de bastão, a sua extremidade proximal é 

constituída pela cabeça do rádio, colo e tuberosidade do rádio. O colo da cabeça do 

rádio é liso e côncavo (Figura 3A). A tuberosidade do rádio está localizada na face 

próximomedial da cabeça do rádio (Figura 3C). Na cabeça do rádio está presente uma 

pequena depressão na superfície articular, levemente côncava que se articula com o 

côndilo do úmero, a fóvea da cabeça do rádio. Junto à margem caudal da cabeça do 

rádio nota-se a incisura radial que articula com a ulna. Somando todas essas 

superfícies articulares junto com a incisura troclear da ulna é formada a articulação do 

cotovelo (úmero-rádio-ulnar) (Figura 3A). 

 O rádio e a ulna da capivara não apresentaram nenhum grau de fusão. Eles 

se articularam proximalmente por meio da incisura radial da ulna e da circunferência 

articular do rádio (Figura 3A). 

 O corpo do rádio é comprimido em uma direção craniocaudal e ligeiramente 

curvado em seu comprimento (Figura 3A e 3B). 

 Na extremidade distal do rádio, observa-se a tróclea, sendo a superfície 

articular cárpica. Nessa região, na superfície lateral está a incisura ulnar que é a área 

de articulação com a ulna. Já na superfície medial, o rádio se prolonga para formar o 

processo estiloide (Figura 3A e 3B). 

 A ulna apresenta três segmentos: extremidade proximal com o olécrano, o 

corpo da ulna e a extremidade distal. A extremidade proximal localiza-se caudalmente 

ao rádio e articula-se com o mesmo por meio da incisura radial (Figura 3A). O corpo 

da ulna estende-se caudolateralmente até o nível da extremidade distal do rádio 

(Figura 3A). Na extremidade proximal da ulna observa-se o olécrano, que é uma 

estrutura côncava e lisa medialmente, e convexa e áspera lateralmente. Ainda no 

olécrano, sua extremidade proximal denomina-se tuberosidade do olécrano (Figura 

3A, 3B, 3C e 3D). Na base do olécrano está a incisura troclear, a qual apoia a 

articulação com o úmero (Figura 3A e 3B). Na incisura troclear em sentido cranial está 

o processo ancôneo, na forma de bico, que se encaixa na fossa do olécrano do úmero 

(Figura 3B). Distalmente ao processo ancôneo duas estruturas se projetam, uma 

medial e outra lateral em relação à incisura troclear, a qual é denominada de 

processos coronoides. Entre o corpo dos dois ossos há um espaço denominado 

espaço interósseo (Figura 3A). 

 Na extremidade distal da ulna é notada a projeção de um processo estiloide 

lateral, o qual se articula com o rádio (Figura 3A). 
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Figura 3 – Fotografia macroscópica do rádio e ulna de capivara adulta após maceração e clareamento. 
Observa-se elementos anatômicos que constituem os ossos do antebraço. “A” aspecto lateral, “B” 
aspecto medial, “C” aspecto cranial e “D” aspecto caudal. 1- Tuberosidade do olécrano, 2- Processo 
ancôneo, 3- Incisura troclear, 4- Colo da cabeça do rádio, 5- Corpo da ulna, 6- Corpo do rádio, 7- 
Tuberosidade radial, 8- Espaço interósseo, 9- Processo estiloide lateral.10- Processo estiloide.   

 
Fonte: SILVEIRA, 2019. 
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 Em capivaras há sete ossos do carpo, três na fileira proximal e quatro na fileira 

distal. Na fileira proximal é possível visualizar o osso ulnar do carpo, osso cárpico 

intermediorradial e acessório do carpo. O osso cárpico intermediorradial é o maior dos 

ossos da fileira proximal e está localizado na face medial. Já o osso ulnar do carpo 

está localizado lateral ao osso cárpico intermediorradial da fileira proximal e articula-

se proximalmente com o rádio e a ulna e lateralmente com o osso acessório do carpo 

(Figura 4A). O osso acessório do carpo é o mais lateral de todos, na face palmar 

articula-se com o processo estiloide da ulna (Figura 4B). 

 A fileira distal do carpo é constituía por quatro ossos cárpicos, assim 

numerados de medial para lateral: osso cárpico I, osso cárpico II, osso cárpico III e 

osso cárpico IV (Figura 4A).   

 Na espécie em questão há quatro ossos metacárpicos desenvolvidos e um 

metacárpico rudimentar, presente em cada membro torácico. Todos os ossos 

metacárpicos têm em sua extremidade distal uma tróclea, para articular com as 

falanges proximais (Figura 4A e 4B). 

 As falanges proximais e médias são cilíndricas, possuem em sua extremidade 

uma fóvea articular, que se articula com o metacarpo correspondente. A falange distal 

apresenta-se em formato pontiagudo (Figura 4A e 4B). 
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Figura 4 – Fotografia macroscópica dos ossos do carpo de capivara adulta após maceração e 
clareamento. Observa-se elementos anatômicos que constituem os ossos da mão da capivara. “A” o 
aspecto dorsal, “B” o aspecto lateral. 1- Osso cárpico Intermediorradial, 2- Osso ulnar do carpo, 3- Osso 
cárpico IV, 4- Osso cárpico III, 5- Osso cárpico II, 6-Osso cárpico I, 7- Osso metacárpico I vestigial, 8- 
osso metacárpico V, 9- Osso metacárpico IV, 10- Osso metacárpico III, 11- Osso metacárpico II, 12- 
Falange proximal, 13- Falange media, 14- Falange distal, 15- Osso acessório do carpo 

 
Fonte: SILVEIRA, 2019. 

 
 

5.1.2 Anatomia musculoesquelética do membro torácico 

 

 O membro torácico da capivara, de forma geral, apresenta grande volume 

muscular. Na dissecação foram identificados os seguintes músculos: Músculo 

subclávio; músculo supra-espinhal; músculo infra-espinhal; músculo redondo menor; 

músculo deltoide (parte escapular e parte acromial; músculo trapézio (parte cervical e 

parte torácica); músculo omotransverso; músculo grande dorsal; músculo 

braquiocefálico; músculo braquial; músculo bíceps braquial; músculo tríceps braquial 

(cabeça longa, cabeça lateral e cabeça medial); músculo ancôneo; músculo 

subescapular; músculo redondo maior; músculo tensor da fáscia do antebraço; 

músculo coracobraquial; músculo peitoral superficial (peitoral descendente e peitoral 

transverso) e músculo peitoral profundo (Figura 5). 
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 O músculo subclávio está topograficamente localizado cranialmente a 

articulação glenoumeral. Sua origem parte da segunda cartilagem costal e se une com 

a aponeurose do músculo supra-espinhal (Figura 5A). 

 O músculo supra-espinhal emerge da fossa supra-espinhal da escápula e está 

recoberto pelo músculo trapézio cervical e por parte do músculo omotransversário. No 

sentido distal, ele se curva sobre o lado extensor da articulação do ombro e se insere 

no tubérculo maior do úmero (Figura 5A). 

 O músculo infra-espinhal emerge da fossa infraespinhal e da espinha da 

escápula passando por baixo do grande processo hamato e posteriormente termina 

com um tendão de inserção no tubérculo maior do úmero (Figura 5A). 

 O músculo redondo menor está localizado profundamente ao músculo 

deltoide na face caudolateral do ombro. Origina-se desde o terço distal da margem 

caudal da escápula e se insere distal ao tubérculo maior do úmero (Figura 5A). 

 O músculo deltoide é formado por duas cabeças (parte escapular e parte 

acromial), de acordo com sua origem. A parte escapular do músculo deltoide, possui 

uma aponeurose que se funde parcialmente com o músculo infraespinhal, dando sua 

origem na espinha da escápula na borda caudal. A parte acromial tem sua origem no 

acrômio. Ambas as porções musculares se inserem comumente na tuberosidade 

deltoide do úmero (Figura 5A). 

 O músculo trapézio é um músculo plano e triangular, dividido por uma 

aponeurose em duas partes (cervical e torácica). A parte cervical emerge da rafe 

mediodorsal cranial do pescoço e a parte torácica emerge da rafe mediana cervical 

caudal. A inserção do músculo trapézio cervical é coberta parcialmente pelo músculo 

omotransverso. Sua inserção ocorre no terço médio da espinha da escápula e no 

acrômio. A inserção da parte torácica ocorre na região caudodorsal da espinha da 

escápula (Figura 6). 

 O músculo omotransverso tem sua origem na asa do atlas e se direciona 

caudalmente até a sua inserção no acrômio da escápula e na fáscia do braço. Próximo 

a sua inserção o músculo se fusiona com o músculo trapézio cervical (Figura 6). 

 O músculo grande dorsal é achatado e longo, cobre a parede torácica 

dorsolateralmente com uma origem larga na fáscia toracolombar. Seu tendão se 

insere com o músculo tensor da fáscia do antebraço e o músculo redondo maior na 

face medial do úmero (Figura 6). 
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 O músculo braquiocefálico está divido em duas partes pela intersecção 

clavicular (parte vestigial da clavícula). A parte cranial do músculo tem origem na crista 

nucal (occipital), após passar a intersecção clavicular a parte caudal denominada de 

músculo cleidobraquial e tem sua inserção na crista do úmero (Figura 6). 

 O músculo braquial origina-se na face caudolateral do úmero, imediatamente 

distal ao colo do úmero. O músculo curva-se sobre a face lateral no sulco do músculo 

braquial, até a face medial, onde se insere na cabeça do rádio (Figura 5A). 

 O músculo bíceps braquial origina-se no tubérculo supraglenoide da escápula. 

Após atravessar o sulco intertubercular e cobrir crâniomedialmente o corpo do úmero, 

o músculo termina se inserindo ao longo do músculo braquial, na face medial da 

extremidade proximal do rádio e parte adjacente a ulna (Figura 5B).  

 O músculo tríceps braquial possui três cabeças de origem, a cabeça longa, a 

cabeça lateral e outra cabeça medial. A cabeça longa emerge desde a margem caudal 

da escápula, a cabeça lateral da crista umeral na face lateral do úmero e a cabeça 

medial da face proximal e medial do úmero. A inserção das três cabeças ocorre na 

tuberosidade do olécrano (Figura 5A e 5B). 

 O músculo ancôneo é pequeno, revestido quase completamente pela cabeça 

lateral do músculo tríceps braquial. Origina-se no epicôndilo lateral do úmero e se 

insere na face lateral do olécrano (Figura 5A). 

 O músculo subescapular origina-se na fossa subescapular da escápula e se 

insere na parte caudal do tubérculo menor do úmero (Figura 5B). 

 O músculo redondo maior é um músculo plano e longo que emerge na parte 

proximal da borda caudal da escápula e se insere juntamente com o músculo grande 

dorsal, na tuberosidade redonda maior (Figura 5B). 

 O músculo tensor da fáscia do antebraço apresentou-se como uma faixa 

muscular delgada que cobre parcialmente a cabeça longa do músculo tríceps braquial 

na região medial e se origina na fáscia que reveste medialmente o músculo grande 

dorsal e da margem caudal da escápula. Sua inserção ocorre na face medial do 

olécrano (Figura 5B). 

 O músculo coracobraquial origina-se no processo coracoide da escápula e se 

prolonga caudodistalmente sobre a face medial do úmero e se insere na diáfise medial 

do úmero (Figura 5B). 

 O músculo peitoral superficial (peitoral descendente e peitoral transverso) se 

encontram parcialmente fusionados. O músculo peitoral descendente se origina no 
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manúbrio do esterno e o peitoral transverso se origina caudalmente, na face lateral do 

esterno. Ambos os músculos se inserem na diáfise craniolateral do úmero (Figura 6). 

 O músculo peitoral profundo encontra-se revestido parcialmente pelos 

peitorais superficiais e tem sua origem ao longo do esterno. Sua inserção ocorre no 

tubérculo maior e menor do úmero (Figura 5B).  

 

Figura 5 – Músculos da região escapular e braquial da capivara. Observa-se em “A” o aspecto lateral e 
“B” o aspecto medial. 1- Músculo subclávio, 2- Músculo supra-espinhal, 3- Músculo infra-espinhal, 4- 
Músculo redondo menor, 5- Músculo deltoide (parte escapular), 6- Músculo deltoide (parte acromial), 
7- músculo tríceps braquial (cabeça longa), 8- Músculo bíceps braquial, 9- Músculo tríceps braquial 
(cabeça lateral), 10- Músculo braquial, 11- Músculo ancôneo, 12- Músculo subescapular, 13- Músculo 
redondo maior, 14- Músculo tensor da fáscia do antebraço, 15- Músculo tríceps braquial (cabeça 
medial), 16- Músculo coracobraquial, 17- Músculo peitoral profundo. 

 
Fonte: SILVEIRA, 2019. 
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Figura 6 – Músculos da região do ombro e braço da capivara. 1- Músculo cleido-occipital, 2- Músculo 
cleidobraquial, 3- Músculo trapézio cervical, 4- Músculo omotransverso, 5- Músculo trapézio torácico, 
6- Músculo grande dorsal, 7- Músculo peitoral superficial. 

 
Fonte: SILVEIRA, 2019. 
 
 

 Na dissecação da região do antebraço da capivara, foram identificados os 

seguintes músculos: músculo extensor radial do carpo, músculo extensor comum dos 

dedos, músculo extensor oblíquo do carpo, músculo extensor lateral dos dedos, 

músculo extensor ulnar do carpo, músculo flexor ulnar do carpo (cabeça umeral, 

músculo flexor ulnar do carpo (cabeça ulnar), músculo pronador redondo, músculo 
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flexor radial do carpo, músculo flexor superficial dos dedos, músculo flexor profundo 

dos dedos (cabeça umeral) e músculo flexor profundo dos dedos (cabeça ulnar) 

(Figura 7). 

 
Figura 7 – Músculos do antebraço da capivara. Observa-se em “A” o aspecto lateral e “B” o aspecto 
medial. 1- Músculo extensor radial do carpo, 2- Músculo extensor comum dos dedos, 3- Músculo 
extensor oblíquo do carpo, 4- Músculo extensor lateral dos dedos, 5- Músculo extensor ulnar do carpo, 
6- Músculo flexor ulnar do carpo (cabeça umeral), 7- Músculo flexor ulnar do carpo (cabeça ulnar), 8- 
Músculo pronador redondo, 9- Músculo flexor radial do carpo, 10- Músculo flexor superficial dos dedos, 
11- Músculo flexor profundo dos dedos (cabeça umeral), 12- Músculo flexor profundo dos dedos 
(cabeça ulnar). 

 
Fonte: SILVEIRA, 2019. 
 
 

 A origem e inserção dos músculos do antebraço da capivara estão descritas 

na tabela a seguir (Tabela 1).  

 
Tabela 1 - Origem e inserção dos músculos do antebraço da capivara 
(Hydrochaerus Hydrochaeris). 

Músculo Origem Inserção 

Músculo extensor comum dos dedos Epicôndilo lateral do úmero 
Falange distal dos dedos 

V, IV, III e II 

Músculo extensor lateral dos dedos 
Superfície lateral da cabeça da 

fíbula 

Falange proximal dos 

dedos V e IV 

Músculo extensor oblíquo do carpo Região craniolateral do rádio Base do metacárpico II  

Músculo extensor radial do carpo Epicôndilo lateral do úmero Metacárpico II e III 

Músculo flexor profundo dos dedos 

Epicôndilo medial do úmero 

(cabeça umeral) e corpo da ulna 

(cabeça ulnar) 

Falange distal dos dedos 

Músculo flexor superficial dos dedos Epicôndilo medial do úmero 
Falange média dos 

dedos II, III, IV e V 

Músculo flexor radial do carpo Epicôndilo medial do úmero 
Extremidade proximal 

do metacárpico II 

Músculo flexor ulnar do carpo Olécrano Osso acessório do carpo 
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Músculo extensor ulnar do carpo Epicôndilo lateral do úmero Osso acessório do carpo 

Músculo pronador redondo Epicôndilo medial do úmero Face medial do rádio 

   

Fonte: SILVEIRA, 2019. 

 

 

 O membro torácico da capivara é inervado por nervos que compõem o plexo 

braquial, o qual dá origem aos nervos: Nervos peitorais craniais; nervo supra-

escapular; nervo subescapular, nervo axilar, nervo radial, nervo toracodorsal, nervo 

musculocutâneo, nervo ulnar, nervo mediano, nervo torácico lateral, nervos peitorais 

caudais e nervo torácico longo (Figura 8). 

 
 
Figura 8 – Nervos do plexobraquial da capivara. 1- Nervos peitorais craniais, 2- Nervo supra-escapular, 
3- Nervo subescapular, 4- Nervo axilar, 5- Nervo radial, 6- Nervo toracodorsal, 7- Nervo 
Musculocutâneo, 8- Nervo ulnar, 9- Nervo mediano, 10- Nervo torácico lateral, 11- Nervos peitorais 
caudais, 12-Nervo torácico longo. 

 
Fonte: SILVEIRA, 2019. 
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5.1.2.1 Radiografia 

 

 As radiografias látero-lateral, ventrodorsal e mediolateral, permitiram analisar 

as articulações escapulo-umeral, úmero-rádio-ulnar e suas particularidades ósseas 

(Figura 9). 

 

Figura 9 – Radiografias em projeções látero-lateral, ventrodorsal e mediolateral da articulação do ombro 
e cotovelo em capivaras adultas. Observa-se em “A” o aspecto látero-lateral, “B” o aspecto ventrodorsal, 
“C” o aspecto mediolateral direito, “D” o aspecto mediolateral esquerdo, “E” e “F” o aspecto látero-lateral 
da articulação úmero-rádio-ulnar. 1- Colo da escápula, 2-Articulação escápulo-umeral, 3- Úmero, 4- 
Tubérculo maior do úmero, 5- Tubérculo menor do úmero, 6- Colo do úmero, 7- Cabeça do úmero, 8- 
Fossa do olécrano, 9- Fossa radial, 10- Tuberosidade do olécrano, 11- Processo ancôneo, 12- Incisura 
troclear, 13- Espaço interósseo, 14- Corpo do rádio, 15- Corpo da ulna, 16- Processo estiloide, 17- 
Processo estiloide lateral. 

 

Fonte: SILVEIRA, 2019. 
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 Nas projeções dorsopalmar e mediolateral também foram visibilizadas as 

articulações cárpicas e metacarpofalangeanas (Figura 10). 

 

 

 

 
Figura 10 – Radiografias em projeções dorsopalmar e mediolateral do carpo e metacarpo de capivaras 
adultas. Observa-se em “A” o aspecto dorsopalmar e “B” o aspecto mediolateral. 1- Processo estiloide 
da ulna, 2- Processo estiloide do rádio, 3- Osso ulnar do carpo, 4- Osso cárpico intermediorradial, 5- 
Osso cárpico IV, 6- Osso metacárpico I vestigial, 7- Osso cárpico I, 8- Osso cárpico III, 9- Osso 
metacárpico V, 10- Osso metacárpico IV, 11- Osso metacárpico III, 12- Osso metacárpico II, 13- 
Sesamoide proximal, 14- Falange proximal, 15- Falange média, 16- Falange distal, 17- Osso acessório 
do carpo. 

 
Fonte: SILVEIRA, 2019. 
 

 

5.1.2.2 Tomografia Computadorizada 

 

 Na imagem tomográfica, o melhor tecido visibilizado foi o ósseo, 

especialmente pela reconstrução tridimensional, na qual pode-se observar todos os 

detalhes ósseos como: Fossa supra-espinhal, fossa infra-espinhal, espinha da 

escápula, processo supra hamato, tubérculo maior do úmero, corpo do rádio, fossa 

radial, espaço interósseo, corpo da ulna, tuberosidade do olécrano, fossa do olécrano, 

tubérculo menor do úmero e processo coracóide (Figura 11). 
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Figura 11 – Reconstrução tridimensional do membro torácico em capivara adulta. Observa-se em “A” o 
aspecto lateral e “B” o aspecto medial. 1- Fossa supra-espinhal, 2- Fossa infra-espinhal, 3- Espinha da 
escápula, 4- Processo supra hamato, 5- Tubérculo maior do úmero, 6- Corpo do rádio, 7- Fossa radial, 
8- espaço interósseo, 9- Corpo da ulna, 10- Tuberosidade do olécrano, 11- Fossa do olécrano, 12- 
Tubérculo menor do úmero, 13- Processo coracoide. 

 
Fonte: SILVEIRA, 2019. 

 

5.2 DESCRIÇÃO ANATÔMICA DO MEMBRO PÉLVICO 

 

 O membro pélvico da capivara constitui-se em quatro segmentos: o cíngulo 

pélvico (ossos do quadril), região da coxa (fêmur e patela), perna (tíbia e fíbula) e pé 

(tarso, metatarso, falanges e sesamoides).  

 

 

5.2.1 Anatomia óssea do membro pélvico 

 

 O Coxal é formado por três ossos: ílio, ísquio e púbis. O ílio é o maior e mais 

cranial dos três ossos do coxal, é composto por uma asa longa e estreita (Figura 12B). 

A crista ilíaca é ligeiramente convexa. Já a face glútea apresenta-se côncava com a 

presença de uma linha glútea ventral longa (Figura 12B). A tuberosidade coxal 

apresenta-se como uma estrutura pequena e de aspecto arredondado (Figura 11A). 

A tuberosidade sacral está presente na região medial da asa do ílio, com a presença 

da espinha ilíaca caudal (Figura 12B). O corpo do ílio contribuiu para a formação 

acetábulo, o qual é complementado pelo corpo dos outros dois ossos do coxal. A 

margem caudomedial da asa ilíaca é acentuadamente côncava para formar a incisura 

isquiática maior (Figura 12A). 

 Cranial ao acetábulo, na vista ventral evidencia-se uma elevação rugosa, o 

tubérculo para o músculo psoas menor. Entre a junção do ílio com o púbis é possível 

evidenciar uma elevação bem pequena denominada eminência íliopúbica. (Figura 

12A). 
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 O púbis é o menor dos três ossos, constituído por um ramo cranial, um ramo 

caudal e corpo. Os dois coxais unem-se no plano mediano, através da sínfise púbica, 

mais cranial, e sínfise isquiática, mais caudal, formando o que é conhecido como 

sínfise pélvica (Figura 12A e 12B).    

 O ísquio apresenta-se com formato alongado, com a presença de um ramo 

isquiático, tuberosidade isquiática e arco isquiático. O ramo do ísquio junta-se ao ramo 

contralateral na sínfise pélvica. O corpo do ísquio contribui na formação da parte 

caudolateral do acetábulo. A tábua do ísquio forma a circunferência caudal do forame 

obturador do qual apresenta-se em formato oblongo. A parte caudolateral do ísquio 

se espessa para formar a tuberosidade isquiática. Na união medial das tuberosidades 

isquiáticas há uma angulação denominada arco isquiático (Figura 12A). 

 
Figura 12 – Fotografia macroscópica do osso coxal de capivara adulta após maceração e clareamento. 
Observa-se em “A” o aspecto ventral do osso coxal, em “B” o aspecto dorsal. 1- Tuberosidade coxal, 
2- Corpo do ílio, 3- Acetábulo, 4- Tubérculo para o músculo psoas menor, 5- Ramo cranial do púbis, 6- 
Forame obturador, 7- Arco isquiático, 8- Corpo do púbis, 9- Ramo caudal do púbis,10- Ramo do ísquio, 
11- Linha glútea ventral, 12- Asa do ílio, 13- Tuberosidade sacral, 14- Crista sinfisária, 15- Tuberosidade 
isquiática. 

 
Fonte: SILVEIRA, 2019. 
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 O fêmur em formato cilíndrico, demonstra em sua extremidade proximal uma 

cabeça hemisférica conectada ao eixo através de um colo femoral bem definido 

(Figura 13A e 13B). Além disso, o trocânter maior, trocânter menor e a fossa 

trocantérica profunda foram observadas na extremidade proximal do fêmur (Figura 

12B e 12C). O trocânter maior projeta-se acima da cabeça femoral. O trocânter menor 

é bem desenvolvido e em forma piramidal, localizado medial e distalmente ao 

trocânter maior (Figura 13B e 13C). A extremidade distal do fêmur foi caracterizada 

pelos côndilos medial e lateral, separados pela fossa intercondilar. O côndilo medial é 

maior em relação ao côndilo lateral (Figura 13B). 

 A forma patelar se assemelha a uma meia lua com base larga. A superfície 

da patela voltada para o fêmur é côncava e seu ápice apresenta-se pontiagudo (Figura 

20B e 22A). 
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Figura 13 – Fotografia macroscópica do fêmur de capivara adulta após maceração e clareamento. 
Observa-se em “A” o aspecto cranial, “B” o aspecto caudal, “C” o aspecto medial e “D” o aspecto lateral. 
1- Cabeça do fêmur, 2- Trocânter maior, 3– Trocânter menor, 4- Fossa trocantérica, 5- Corpo do fêmur, 
6- Epicôndilo medial do fêmur, 7- Epicôndilo lateral do fêmur, 8- Tróclea, 9- Côndilo lateral do fêmur, 
10- Côndilo medial do fêmur, 11- Fossa intercondilar. 

 
Fonte: SILVEIRA, 2019. 
 

 

 

  A extremidade proximal da tíbia é maior que a extremidade distal (Figura 

14A). Os côndilos lateral e medial são visualizados na epífise proximal da tíbia e as 

superfícies articulares de ambos os côndilos são côncavas (Figura 14C). Entre os 

côndilos são identificadas as eminências intercondilares e os tubérculos 
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intercondilares medial e lateral. O tubérculo intercondilar lateral apresenta-se maior 

que o medial (Figura 14B). É possível visualizar as áreas intercondilares entre as 

eminências intercondilares (Figura 14F). Na extremidade distal da tíbia, a cóclea 

apresenta dois sulcos separados por uma crista intermediária (Figura 14E). O maléolo 

medial é visualizado na margem medial da cóclea da tíbia (Figura 14A e 14E). A fíbula 

apresenta-se fina e localizada lateralmente à tíbia ao longo de seu comprimento, 

separados por um amplo espaço interósseo (Figura 14A). A fíbula é composta pela 

cabeça, que articula com o côndilo lateral da tíbia, corpo e maléolo lateral (Figura 14A, 

14C e 14D). 
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Figura 14 – Fotografia macroscópica da tíbia e fíbula de capivara adulta após maceração e 
clareamento. Observa-se em “A” o aspecto cranial, “B” o aspecto cranial, “C” o aspecto caudal, “D” o 
aspecto lateral, “E” o aspecto distal, “F” o aspecto caudoproximal. 1- Tuberosidade tibial, 2- Corpo da 
tíbia, 3- Corpo da fíbula, 4- Maléolo medial 5- Eminências intercondilares, 6- Côndilo lateral da tíbia, 7- 
Côndilo medial da tíbia, 8- Cabeça da fíbula, 9- Maléolo da fíbula, 10- Cóclea, 11- Áreas intercondilares, 
12- Incisura poplítea. 

 
Fonte: SILVEIRA, 2019. 

 

 

 Os ossos do tarso são compostos de talo, calcâneo, osso central do tarso, 

osso társico I, osso társico II, osso társico III e osso társico. A fileira proximal possui o 

talo e calcâneo (Figura 15A e 15C). Os ossos da fileira distal do tarso são o osso 

társico I vestigial, osso társico II, osso társico III e o osso társico IV (Figura 15A). 

 A capivara apresenta cinco ossos metatársicos (I, II, III, IV e V), no entanto, o 

I e o V metatársicos são vestigiais, sendo muito menores que os demais metatársicos 

(Figura 15A e 15B). 

A espécie apresenta três dígitos e dois ossos sesamoides proximais entre 

todas as articulações metatarsofalangeanas. Entre a falange média e falange distal, 
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há um sesamoide alongado em cada dígito. A falange proximal é mais longa em 

relação às outras falanges (Figura 15A). 

 

 

Figura 15 – Fotografia macroscópica dos ossos do tarso e ossos metatársicos de uma capivara adulta 
após maceração e clareamento. Observa-se em “A” o aspecto dorsal, “B” aspecto plantar e “C” o 
aspecto lateral. 1- Calcâneo, 2- Talo, 3– Osso társico I, 4- Osso central do tarso, 5- Osso társico IV, 6- 
Osso társico III, 7- Osso társico II, 8- Metatársico I, 9- Metatársico IV, 10- Metatársico III, 11- Metatársico 
II, 12- Falange proximal, 13- Falange média, 14- Falange distal, 15- Metatársico V. 

 
Fonte: SILVEIRA, 2019. 
 

 

 

 

5.2.2 Anatomia musculoesquelética do membro pélvico 

 

 Na dissecação do membro pélvico da capivara identificou-se os seguintes 

músculos na região da coxa: Músculo tensor da fáscia lata; músculo sartório, músculo 

glúteo superficial, músculo glúteo médio, músculo glúteo profundo, músculo bíceps 

femoral, semitendinoso, músculo semimembranoso (com duas partes), músculo 

grácil, músculo reto femoral, músculo vasto lateral, músculo vasto intermédio, músculo 

vasto medial, músculo pectíneo, músculo quadrado femoral, músculo gêmeo, músculo 

piriforme, músculo adutor longo, músculo adutor curto, músculo adutor magno, 

músculo obturador externo e obturador interno (Figura 16 e 17). 

 O músculo tensor da fáscia lata está relacionado topograficamente ao 

músculo glúteo superficial e forma uma placa muscular superficial, que cobre 

parcialmente o aspecto lateral da coxa. O músculo tensor da fáscia lata origina-se na 

asa do ílio, próximo a tuberosidade do coxal e finaliza utilizando a fáscia lata como 

aponeurose de inserção, na região do joelho (Figura 16A). 
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 O músculo glúteo superficial é o mais caudal dos glúteos. É relativamente 

pequeno e de formato retangular, situado caudal e parcialmente superficial ao 

músculo glúteo médio. A origem deste músculo ocorre principalmente na região 

lombodorsal, no processo transverso das vértebras lombares e sacrais e inserção no 

trocânter maior do fêmur (Figura 16A e 16B). 

 O músculo sartório origina-se na asa do ílio e insere-se junto a fáscia lata no 

joelho (Figura 16A). 

 O músculo glúteo médio é o mais potente do grupo, está revestido pela fáscia 

glútea e, parcialmente, pelo músculo glúteo superficial. Origina-se na face glútea da 

asa do ílio e crista ilíaca e se insere no trocânter maior do fêmur (Figura 16B). 

 O músculo glúteo profundo é completamente coberto pelo músculo glúteo 

superficial. Origina-se na face lateral do corpo do ílio próximo a linha glútea ventral e 

estendendo-se caudalmente no corpo do ílio e se insere no trocânter maior do fêmur 

(Figura 16C). 

 O músculo bíceps femoral está localizado na camada muscular superficial da 

coxa, caudal ao músculo glúteo superficial. É uma espessa camada muscular que 

possui um contorno triangular, com seu ápice originando-se de um forte tendão da 

tuberosidade isquiática. O bíceps femoral reduz consideravelmente sua espessura na 

porção distal, realizando uma inserção aponeurótica extensa na face lateral da fáscia 

crural, perto do joelho, onde o músculo desenvolve um tendão curto que se insere no 

côndilo lateral da tíbia e na cabeça da fíbula. As fibras musculares da borda 

caudodistal do músculo bíceps femoral está conectado à fáscia fibrosa crural que se 

estende ao calcâneo (Figura 16A) 

 O músculo semitendinoso é o músculo mais caudal do grupo dos músculos 

isquitibiais e forma o contorno caudal da coxa. Origina-se na face ventral da 

tuberosidade isquiática e se insere na borda cranial e no terço proximal da face medial 

da tíbia. Um tendão se dirige até a tuberosidade do calcâneo e contribui, portanto, na 

formação do tendão calcâneo comum (17A, 17B e 17C). 

 O músculo semimembranoso fica lateral ao músculo grácil e medial ao 

músculo semitendinoso. Após se originar no aspecto caudolateral do ramo do ísquio 

e na superfície ventral da tuberosidade isquiática, divide-se em dois ventres. O ventre 

mais superficial insere-se respectivamente, ao côndilo medial do fêmur e as fibras 

mais laterais (profundas na vista medial) se inserem no côndilo medial da tíbia (Figura 

17A, 17B e 17C). 
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 O músculo grácil é um músculo extenso e forma uma folha muscular 

retangular superficial na face medial. Em seu curso medial pela coxa, o músculo grácil 

apresenta as fibras caudais fundidas com o músculo semimembranoso. Origina-se por 

meio de aponeurose na face ventral da sínfise pélvica. As fibras musculares se 

estendem distalmente ao nível dos vasos e nervos safenos. A inserção ocorre como 

aponeurose, na fáscia medial da coxa e na crista tibial (Figura 17A). 

 O músculo quadríceps femoral compõe um potente e volumoso grupo 

muscular cranialmente ao longo da coxa e estreitamente relacionado ao fêmur. É 

revestido lateralmente pelo músculo tensor da fáscia lata e a própria fáscia lata. Suas 

quatro cabeças (músculo reto femoral, vasto lateral, vasto intermédio e vasto medial), 

convergem distalmente se inserindo sobre a patela. O músculo reto femoral origina-

se de um tendão cranial ao acetábulo, que compreende o corpo do ílio. O músculo 

vasto lateral se origina do trocânter maior do fêmur. O músculo vasto intermédio é o 

mais profundo dos músculos que constituem o músculo quadríceps femoral. Esse 

músculo origina-se na superfície crâniolateral e com algumas fibras mediais na diáfise 

do fêmur. O músculo vasto medial está localizado medialmente ao músculo reto 

femoral, cobrindo-o parcialmente. Esse músculo surge no aspecto crâniomedial da 

haste femoral (entre o colo cabeça do fêmur e o trocânter maior) (Figura 16B, 16D, 

17C e 17D). 

 O músculo pectíneo é um músculo pequeno, embora potente e fusiforme. 

Origina-se na eminência iliopúbica. Seu tendão de inserção termina na superfície 

caudal do corpo do fêmur (Figura 17B e 17D). 

 O músculo quadrado femoral surge por grandes fibras musculares de uma 

área relativamente pequena do ísquio, crânioventral à tuberosidade isquiática. Ele é 

inserido por um tendão estreito no trocânter menor (Figura 16C). 

 O músculo gêmeo cranial e caudal, ambos estão intimamente unidos. Sua 

origem se dá por fibras musculares que surgem no aspecto laterodorsal do corpo do 

ísquio, de uma área dorsal ao acetábulo e à tuberosidade isquiática. O tendão do 

músculo obturador interno, passa superficialmente entre eles. Seus tendões se 

fundem inserindo-se todos juntos na fossa trocantérica do fêmur (Figura 16C). 

 O músculo piriforme tem sua origem no aspecto ventral dos processos 

transversos da primeira à terceira vértebra sacral e sua inserção ocorre na 

extremidade proximal do trocânter maior do fêmur (Figura 16C). 
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 O músculo adutor longo tem sua origem no ramo cranial do púbis e sua 

inserção é realizada por fibras musculares em comum com o músculo pectíneo. 

 O músculo adutor curto tem sua origem na face caudal e ventral da sínfise 

púbica e sua inserção ocorre na diáfise proximal do fêmur (Figura 17B e 17D). 

 O músculo adutor magno se origina na tuberosidade isquiática ventral e no 

ramo isquiático. Esse músculo possui uma inserção extensa na superfície caudal do 

fêmur (Figura 16D e 17B).  

 O músculo gluteofemoral se origina na tuberosidade isquiática ventral e sua 

inserção ocorre no côndilo medial da tíbia (Figura 17C e 17D). 

 O músculo obturador externo tem sua origem na borda caudal do forame 

obturador e é inserido por um tendão na fossa trocantérica do fêmur junto com o 

músculo obturador interno, e o músculo obturador interno tem sua origem na 

superfície medial do forame obturador e de quase toda a superfície do ísquio e púbis 

(Figura 16C). 
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Figura 16 – Músculos da região lateral do membro pélvico da capivara. Observa-se em “A” os músculos 
superficiais e “B” músculos profundos. 1- Músculo tensor da fáscia lata, 2- Músculo sartório, 3- Fáscia 
lata, 4- Músculo glúteo superficial, 5- Músculo bíceps femoral, 6- Músculo semitendinoso, 7- Músculo 
glúteo médio, 8- Músculo vasto lateral, 9- Músculo semimembranoso, 10- Músculo quadrado femoral, 
11- Músculo gêmeo, 12- Músculo piriforme, 13- Músculo glúteo profundo, 14- Músculo adutor curto, 15- 
Músculo adutor magno, 16- Músculo reto femoral, 17- Músculo vasto intermédio. 

 
Fonte: SILVEIRA, 2019. 
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Figura 17 – Músculos da região medial do membro pélvico da capivara. 1- Músculo grácil, 2- Músculo 
semimembranoso (parte superficial), 3- Músculo semitendinoso, 4- Músculo pectíneo, 5- Músculo 
adutor longo, 6- Músculo adutor curto, 7- Músculo adutor magno, 8- Músculo gluteofemoral, 9- Músculo 
semimembranoso (parte profunda), 10- Músculo vasto medial, 11- Músculo reto femoral. 

 
Fonte: SILVEIRA, 2019. 
 
 

 Na dissecação da região da perna da capivara, foram identificados os 

seguintes músculos responsáveis por estender, flexionar e promover a pronação da 

articulação do joelho, tarso e falanges: músculo gastrocnêmio (cabeça lateral e 

medial), músculo flexor superficial dos dedos, músculo sóleo, músculo flexor lateral 

dos dedos, músculo tibial cranial, músculo fibular longo, músculo extensor longo dos 

dedos, músculo fibular curto, músculo extensor lateral dos dedos, músculo poplíteo, 

músculo flexor tibial caudal e músculo flexor medial dos dedos (Figura 18).  

 A origem e inserção dos músculos da região crural da capivara estão descritas 

na tabela a seguir (Tabela 2).  
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Figura 18 – Músculos da região crural da capivara. Observa-se em “A” os músculos superficiais, “B” e 
“C” músculos profundos. 1- Músculo gastrocnêmio (cabeça lateral), 2- Músculo gastrocnêmio (cabeça 
medial), 3- Músculo flexor superficial dos dedos, 4- Músculo sóleo, 5- Músculo flexor lateral dos dedos, 
6- Músculo tibial cranial, 7- Músculo fibular longo, 8- Músculo extensor longo dos dedos, 9- Músculo 
fibular curto, 10- Músculo extensor lateral dos dedos (com seu respectivo tendão), 11- Músculo poplíteo, 
12- Músculo flexor tibial caudal, 13- Músculo flexor medial dos dedos. 

 
Fonte: SILVEIRA, 2019. 
 
 

Tabela 2 - Origem e inserção dos músculos da perna da capivara 
(Hydrochaerus Hydrochaeris). 

Músculo Origem Inserção 

Músculo extensor digital longo Epicôndilo lateral do fêmur 
Falange distal de cada 

dígito 

Músculo extensor lateral dos dedos 
Superfície lateral da cabeça da 

fíbula 

Aspecto dorsolateral da 

falange distal do IV 

dígito 

Músculo fibular curto Superfície lateral da fíbula 
Face lateral do osso 

metatársico V  

Músculo fibular longo 
Crâniolateral a cabeça da fíbula 

e ligamento colateral lateral 

Aspecto plantar da 

extremidade proximal 

do osso metatársico II 

Músculo flexor lateral dos dedos 
Superfície caudal da tíbia e 

fíbula 

Falange distal de todos 

os dígitos 

Músculo flexor medial dos dedos Incisura poplítea 
Falange distal do I 

digito 

Músculo flexor superficial dos dedos Fossa supracondilar do fêmur 
Falange média de cada 

digito 

Músculo flexor tibial caudal 
Aspecto caudal do côndilo 

lateral da tíbia 
Osso társico I 

Músculo gastrocnêmio 

Fossa supracondilar do fêmur 

(cabeça lateral) e epicôndilo 

medial (cabeça medial) 

Extremidade proximal 

da tuberosidade do 

calcâneo 

Músculo poplíteo Epicôndilo lateral do fêmur Corpo medial da tíbia 

Músculo sóleo Cabeça da fíbula caudolateral 
Tuberosidade do 

calcâneo 

Músculo tibial cranial Côndilo lateral da tíbia  Osso társico I 

   

Fonte: SILVEIRA, 2019. 
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 O membro pélvico da capivara é inervado por nervos que emergem do plexo 

lombossacral, o qual dá origem aos nervos: Nervo glúteo cranial, nervo glúteo caudal, 

nervo genitofemoral, nervo obturador, nervo isquiático, nervo femoral, nervo isquiático 

(ramo muscular), nervo cutâneo sural lateral, nervo cutâneo sural caudal, nervo tibial, 

nervo fibular comum e nervo safeno (Figura 19). 

 Um ramo que emerge da terceira vertebra lombar (L3), da origem ao nervo 

genitofemoral (Figura 19A). Um ramo surge da quarta vertebra lombar (L4) e segue 

ventralmente, onde se divide em um ramo medial e outro lateral. O ramo medial 

formou o nervo obturador, enquanto o ramo lateral formou o nervo femoral (Figura 

19A). E segue para região medial do membro pélvico, e próximo a articulação do 

joelho, passa a se chamar nervo safeno. O nervo isquiático emergiu dos ramos 

nervosos ventrais da sexta vertebra lombar (L6) e primeira vertebra sacral (S1).  O 

nervo glúteo caudal emerge da primeira vertebra sacral (S1) e passa caudalmente 

para inervar o bíceps femoral e parte do músculo glúteo superficial (Figura 19C). 

 O nervo isquiático no aspecto lateral do membro pélvico, ramificou-se no ramo 

muscular que se estendeu para inervar o músculo semitendinoso e semimembranoso. 

Perto do terço proximal do fêmur, o nervo isquiático divide-se em nervo cutâneo sural 

lateral que se direciona para o músculo bíceps femoral na sua porção mais 

caudodistal. Posteriormente, o nervo isquiático termina em 3 ramificações (Nervo 

fibular comum, nervo tibial e nervo cutâneo sural caudal).  O nervo fibular comum 

segue lateralmente e penetra entre os músculos flexor lateral dos dedos e fibular 

longo. Logo após se separar do nervo fibular comum, o nervo tibial segue para o 

aspecto medial junto com o nervo cutâneo sural caudal (Figura 19B e 19C). 
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Figura 19 – Nervos do plexo lombossacral da capivara. Observa-se em “A” a origem dos nervos do 
plexo lombossacral, “B” e “C” aspecto lateral dos nervos do membro pélvico. 1- Nervo glúteo cranial, 2- 
Nervo genitofemoral, 3- Nervo obturador, 4- Nervo isquiático, 5- Nervo femoral, 6- Nervo isquiático 
(ramo muscular), 7- Nervo cutâneo sural lateral, 8- Nervo cutâneo sural caudal, 9- Nervo tibial, 10- 
Nervo fibular comum, 11- Nervo glúteo caudal. 

 
Fonte: SILVEIRA, 2019. 

 

5.2.2.1 Radiografia 

 

 As radiografias médiolaterais e ventrodorsal, permitiram analisar as 

articulações coxofemoral, femurotibiopatelar e suas particularidades ósseas como: 

tuberosidade coxal, asa do ílio, acetábulo, forame obturador, tuberosidade isquiática, 

arco isquiático, cabeça do fêmur, trocânter maior, côndilo medial, côndilo lateral, fossa 

trocantérica, corpo do fêmur, tróclea. Na articulação femurotibiopatelar pode-se 

observar o formato da patela com uma extremidade alongada, o côndilo medial da 

tíbia, tuberosidade tibial, cabeça da fíbula, corpo da tíbia, corpo da fíbula, eminências 

intercondilares e incisura poplítea (Figura 20). 
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Figura 20 – Radiografias em projeções médiolateral e ventrodorsal do coxal, fêmur, tíbia e fíbula de 
uma capivara adulta. Observa-se em “A” o aspecto ventrodorsal do osso coxal, em “B” o aspecto 
médiolateral do fêmur, em “C” o aspecto médiolateral da tíbia e fíbula e em “D” o aspecto craniocaudal 
da tíbia. 1- Tuberosidade coxal, 2- Asa do ílio, 3- Acetábulo, 4- Forame obturador, 5- Tuberosidade 
isquiática, 6- Arco isquiático, 7- Cabeça do fêmur, 8- Trocânter maior, 9- Côndilo medial,10- Côndilo 
lateral, 11- Fossa trocantérica, 12- Corpo do fêmur, 13- Patela, 14- Tróclea, 15- Côndilo medial da tíbia, 
16- Tuberosidade tibial, 17- Cabeça da fíbula, 18- Corpo da tíbia, 19- Corpo da fíbula, 20- Eminências 
intercondilares, 21- Incisura poplítea. 

 
Fonte: SILVEIRA, 2019. 

 

 Nas projeções dorsoplantar e médiolateral também foram visibilizadas as 

articulações társicas e metatarsofalangeanas (Figura 21). 
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Figura 21 – Radiografias em projeções dorsoplantar e médiolateral da região tarsal de capivara adulta. 
Observa-se em “A” o aspecto dorsoplantar, “B” o aspecto médiolateral. 1-  Osso társico I, 2- Osso 
central do tarso, 3- Osso társico IV, 4- Metatársico I, 5- Osso társico II, 6- Osso társico III, 7- Metatársico 
IV, 8- Metatársico III, 9- Metatársico II, 10- Sesamoides proximais, 11- Falange proximal, 12- Falange 
média, 13- Falange distal, 14- Calcâneo, 15- Talo. 
 

 
Fonte: SILVEIRA, 2019. 

 

 

5.2.2.2 Tomografia Computadorizada 

 

 Na reconstrução tridimensional, o melhor tecido visibilizado foi o ósseo, na 

qual pode-se observar todos os detalhes do coxal, fêmur, tíbia e fíbula (Figura 22). 
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Figura 22 – Reconstrução tridimensional do membro pélvico em capivara. Observa-se em “A” o aspecto 
ventral e “B” o aspecto medial. 1- Tuberosidade coxal, 2- Patela, 3- Cabeça do fêmur, 4- Arco isquiático, 
5- Trocânter menor, 6- Fossa trocantérica, 7- Tuberosidade tibial. 

 
Fonte: SILVEIRA, 2019. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 O conhecimento da anatomia da capivara é de grande interesse para auxílio 

na clínica e cirurgia de animais silvestres, pois fornece informações detalhadas dos 

componentes e particularidades dos ossos do esqueleto apendicular, bem como 

imagens radiográficas e tomográficas que podem servir como base para profissionais 

veterinários que militam na área de silvestres. A radiologia vem sendo um método de 

imagiologia já utilizado, porém em poucas espécies de roedores para os estudos 

anatômicos (OLIVEIRA et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2017).  

 O presente estudo descreve detalhadamente a anatomia dos ossos dos 

membros torácicos e pélvicos da capivara, associados à recursos radiológicos padrão. 

Além do mais, o estudo permitiu reconstruir partes do esqueleto apendicular a partir 

da tomografia computadorizada (TC). A TC vem sendo utilizada em estudos de 

medicina zoológica (ARAUJO et al., 2010; IVANCIC et al., 2014; BONSMANN et al., 

2015; HIROTA et al., 2018), porém muitas espécies ainda necessitam de uma 

padronização radiográfica baseada em estudos de anatomia macroscópica 

minuciosas. 

 O estudo dos membros torácicos foi realizado combinando os resultados da 

anatomia in situ e as avaliações das imagens adquiridas, o que permitiu a identificação 

das características radiológicas da espécie, bem como as observações 

macroscópicas, afim de auxiliar na identificação e enumeração de estruturas que são 

difíceis de avaliar anatomicamente. 

 A caracterização morfológica da escápula demonstra uma espinha que 

termina no acrômio, e apresenta um grande processo hamato que se projeta 

cauldodistalmente. Essa mesma estrutura anatômica tem sido descrita em outros 

roedores como o rato-toupeira (Spalax leucodon Nordmann) (OZKAN, 2002), a paca 

(Agouti paca) (OLIVEIRA et al., 2007), a cutia (Dasyprocta azarae) (OLIVEIRA et al., 

2009), o rato gigante africano (Cricetomys gambianus waterhouse) (OLUDE et al., 

2010) e o rato gambiano (Cricetomys gambianus) (OLAWOYE et al., 2011). 

Diferentemente de outros roedores como porco-espinho-de-crista-africano (Hystrix 

cristata) (YILMAZ et al., 1998), Dasyprocta leporina (SUNDARAM et al., 2015) que 

descrevem a mesma estrutura como processo metacrômio, descrição essa realizada 

também em marsupiais (Lasiorhinus latifrons) (SABER, 2013) e ouriço (Atelerix 

albiventris) (GIRGIRI et al., 2016). Diferentemente de outros roedores a capivara não 
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apresentou um osso clavicular. Consequentemente, essa característica está 

relacionada a maior mobilidade anteroposterior do ombro, como uma adaptação 

morfofuncional para locomoção cursorial (ROCHA-BARBOSA et al., 2002). 

 O úmero possui um eixo longo, uma cabeça arredondada, tubérculo maior 

bem desenvolvido, tubérculo menor pouco evidente e tuberosidade deltoide pouco 

pronunciada. Essas características são semelhantes às encontradas na paca 

(OLIVEIRA et al., 2007) e cutia (OLIVEIRA et al., 2009; SUNDARAM et al., 2015). A 

tuberosidade deltoide é relativamente desenvolvida no porco-espinho-de-crista-

africano, rato-toupeira e rato gigante africano (YILMAZ et al., 1998; OZKAN, 2002; 

OLUDE et al., 2010; OLAWOYE et al., 2011).  

 Um forame supra-troclear pode ser identificado em capivaras, o mesmo 

promove a comunicação entre a fossa radial e fossa do olécrano. Estrutura similar não 

é evidenciada em descrições anatômica de roedores como por exemplo o rato-

toupeira (Spalax leucodon Nordmann) (OZKAN, 2002). 

 O rádio é curvo sobre a ulna, principalmente em sua extremidade distal, e as 

tuberosidades radiais, são quase imperceptíveis. O rádio e ulna não apresentam 

pontos de fusão em seu comprimento. Essas mesmas características são encontradas 

na paca (OLIVEIRA et al., 2007) e cutia (OLIVEIRA et al., 2009). 

 Na capivara, o I metacarpo é rudimentar, enquanto os demais metacarpos 

articulam-se com suas respectivas falanges. Essa característica também foi 

observada por Olawoye et al. (2011) em rato gambiano. Em roedores como rato-

toupeira (OZKAN, 2002), paca (OLIVEIRA et al., 2007), cutia (OLIVEIRA et al., 2009; 

SUNDARAM et al., 2015) e rato gigante africano (OLUDE et al., 2010), o I metacarpo 

mesmo sendo um dígito rudimentar apresenta uma falange proximal e uma falange 

distal. 

Não há um consenso na literatura sobre a anatomia do pé em capivaras. No 

presente trabalho observa-se a presença de ossos vestigiais como I tarsal, no entanto, 

o I e V metatarso apresentaram divergências nas descrições de Araújo et al. (2012), 

Bode et al. (2014) e Brombini et al. (2018). Foi descrito que o I tarsal é um osso tibial 

do tarso (Araujo et al. 2012), ou osso medial do tarso (Brombini et al. 2018). As 

evidências encontradas no presente trabalho demonstram que esse mesmo osso 

pode ser definido como I tarsal, corroborando com a descrição de Bode et al. (2014). 
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 Encontramos um V metatarso vestigial corroborando com Araújo et al. (2012), 

entretanto, não foi evidenciado nas descrições de Bode et al. (2014) e Brombini (et al. 

(2018).  

Em relação aos músculos do membro torácico da capivara, destaca-se um 

longo músculo omotransverso, que recobre parcialmente o músculo trapézio cervical. 

A literatura refere-se a esse músculo na paca, como um músculo profundo e encoberto 

pelos músculos trapézio cervical e braquiocefálico (LEAL et al., 2016). As descrições 

da topografia desse músculo no membro torácico feitas por Getty et al. (1986) em 

ruminantes e suínos e por König e Liebich, (2016) em equinos, apresentam 

similaridades com os descritos aqui em capivara. 

 O trabalho releva características anatômicas do músculo peitoral superficial 

semelhantes aos descritos em cobaias (COOPER; SCHILLER, 1975) e animais 

domésticos (DYCE et al., 2010; KÖNIG; LIEBICH, 2016). Diferentemente da paca, 

esse músculo não apresenta divisões em peitoral transverso e peitoral descendente 

(LEAL et al., 2016).  

 Na capivara, encontramos o músculo subclávio. Estrutura similar é descrita 

como músculo clavicular na paca (SOUZA et al., 2017) e não é evidenciada nas 

descrições anatômicas da cobaia (COOPER; SCHILLER, 1975) e paca (LEAL et al., 

2016). 

Encontramos o músculo deltoide apresentando duas divisões. Esses 

resultados assemelham-se aos encontrados em outros roedores, incluindo a capivara 

(CAO et al., 2015), paca (LEAL et al., 2016; SOUZA et al., 2017) e cobaia (COOPER; 

SCHILLER, 1975). Características estas, diferente nas espécies domésticas equina e 

suína, o qual apresenta-se indivisível (KÖNIG; LIEBICH, 2016). 

O músculo tríceps apresenta três cabeças de origem na capivara (cabeça 

longa, cabeça lateral e cabeça medial). Não foi encontra uma cabeça acessória como 

na paca (LEAL et al., 2016) e outros animais domésticos como os equinos e 

ruminantes (GETTY et al., 1986; KÖNIG; LIEBICH, 2016). No entanto, a literatura 

encontra-se divergente em relação a uma possível cabeça acessória do músculo 

tríceps braquial na paca (LEAL et al., 2016 e SOUZA et al., 2017). Nossos achados 

corroboram com as descrições de Cao et al. (2015).  

Na capivara, assim como nos carnívoros e roedores, o músculo pronador 

redondo está presente (COOPER; SCHILLER, 1975; CAO et al., 2015; KÖNIG; 
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LIEBICH, 2016; LEAL et al., 2016). Nos ruminantes e suínos, este músculo não é 

visível (KÖNIG; LIEBICH, 2016). 

Um músculo ancôneo nos espécimes analisados tem sua origem no 

epicôndilo lateral do úmero, assim como em carnívoros e na paca (KÖNIG; LIEBICH, 

2016; SOUZA et al., 2017). Cao et al. (2015) não encontraram a presença desse 

músculo ancôneo na capivara. Esse músculo na paca (LEAL et al., 2016) e na cobaia 

(COOPER; SCHILLER, 1975) tiveram origem descrita no epicôndilo medial do úmero. 

Relativo à inervação dos músculos do membro torácico os nervos da região 

braquial se originam do plexo braquial. Os componentes deste plexo encontrados nos 

espécimes que percorreram a face medial da região do braço foram: nervos supra-

escapular, subescapular, axilar, nervo musculocutâneo, mediano e ulnar. O nervo 

radial cruzou e percorreu a face lateral distal do braço. Essas mesmas características 

topográficas são encontradas na cobaia (COOPER; SCHILLER, 1975), capivara 

(FIORETTO et al., 2003), mocó (SANTANA et al., 2003), paca (SCAVONE et al., 2008) 

e ratão-do-banhado (TAKETANI, 2017). 

Os músculos presentes no quadril e na coxa da capivara, são os mesmos 

observados na cobaia (COOPER; SCHILLER, 1975), cutia (GÁRCIA-ESPONDA et al., 

2010) e paca (LEAL et al., 2015). Entretanto a quantidade e distribuição dos ventres 

musculares podem variar entre os roedores. 

Os nossos resultados demonstram que o músculo sartório, além de unido ao 

músculo tensor da fáscia lata, possui apenas uma única porção crâniolateral, 

diferentemente do que foi observado por Resoagli et al. (2016) na capivara. Nossos 

achados estão de acordo com as descrições feitas em paca (LEAL et al., 2015).  

O músculo grácil na espécie ora estudada, apresentou uma única porção na 

face medial do membro. Esta característica única corrobora com as descrições em 

porco-espinho (SANTOS et al., 2011), e também capivara (GARCIA-ESPONDA; 

CANDELA, 2016; RESOAGLI et al., 2016). Uma porção cranial e uma porção caudal 

foram encontradas na cobaia (COOPER; SCHILLER, 1975), cutia (GARCIA-

ESPONDA; CANDELA, 2010), tuco-tuco (Ctenomys) e rattus novergicus (GARCIA-

ESPONDA; CANDELA, 2015) e paca (LEAL et al., 2015). 

O músculo glúteofemoral esteve presente nos nossos espécimes dissecados. 

Com características semelhantes ao da cutia (GARCIA-ESPONDA; CANDELA, 2010), 

e da paca (LEAL et al., 2015). Porém esse músculo é descrito na paca como parte do 
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músculo semimembranoso. Já nas descrições de Garcia-esponda e Candela. (2016) 

e Resoagli et al. (2016) esse músculo não esteve presente na capivara. 

No presente trabalho não identificamos o músculo abdutor crural caudal, 

assim como Garcia-esponda (2010) em cutia, Garcia-esponda (2016) e Resoagli et al. 

(2016) em capivara. No entanto, Leal et al. (2015) descrevem a presença desse 

músculo na paca. 

 A origem e distribuição da inervação dos músculos da coxa e da perna na 

capivara, se assemelham com as descrições encontradas em chinchila (MARTINEZ-

PEREIRA; RICKES, 2011) e mocós (LACERDA et al., 2006). Diferentemente das 

descrições de Oliveira et al. (2014) em préas e Tonini et al. (2014) em pacas, a origem 

desses nervos se diferem devido ao número de vértebras lombares relacionadas à 

espécie. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 Os achados anatômicos em capivaras são fundamentais para estabelecer a 

nomenclatura comparada de características específicas do esqueleto e musculatura 

da ordem Rodentia. As evidências radiológicas são fundamentais para as descrições 

de características que podem ser comparadas com outros membros da superfamília 

Cavioidea. Pode-se concluir que a utilização de recursos de imagens são factíveis e 

fornecem valores de normalidade importantes para o conhecimento e padronização 

de caraterísticas da espécie. 
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