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Resumo: A onça-parda está presente em todos os biomas brasileiros com uma população calculada de 

3.489 indivíduos. Entretanto, estima-se um declínio superior a 10% da subpopulação nacional, sendo 

classificada como espécie Vulnerável (VU) C1 quanto ao risco de extinção (Azevedo et al., 2013).   Desse 

modo, estudos aplicados a anatomia animal para a preservação de animais silvestres tornam-se 

importantes ferramentas na elaboração do diagnóstico e escolha da conduta clínica e cirúrgica do médico 

veterinário. Para isso, objetivou-se descrever e comparar a topografia dos principais músculos, nervos e 

artérias do membro pélvico da espécie Puma concolor, utilizando o gato doméstico como referência 

anatômica. Assim, três onças pardas, post-mortem, foram fixadas em solução aquosa de formaldeído a 

10% e, até o momento, um cadáver foi dissecado. Não foram detectadas variações anatômicas expressivas 

quanto à disposição muscular, embora, nessa espécie, o músculo extensor fibular longo apresenta duas 

cabeças. A inervação do membro é procedente do nervo femoral e plexo lombossacral, os ramos do nervo 

pudendo para os músculos elevador do ânus e coccígeo originam-se da parte sacral do plexo lombossacral 

semelhante aos achados descritos por Medina et.al (2014) em Panthera leo. O arranjo arterial da onça-

parda manteve-se dentro do padrão de normalidade para gatos. Os dados apresentados são parciais, porém 

constituem uma importante fonte de conhecimento acerca da anatomia topográfica do membro pélvico da 

espécie em questão. Conclui-se que existem diferenças quanto a inervação do membro pélvico entre o 

gato doméstico (Felis catus) e a onça parda (Puma concolor).  
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