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RESUMO 

 

Trabalho que tem como objetivo examinar a técnica de diafanização, através da qual se 

estuda e se compreende, com maior precisão, a estrutura óssea dos cães (CANIS 

LUPUS FAMILIARIS) tornando o osso transparente.  

 

INTRODUÇÃO  

 

A anatomia é o estudo da estrutura dos seres vivos, onde se estuda tecidos, 

sistemas e órgãos. Este é dividido em dois grupos principais: a microscópica, e a 

macroscópica, nesta estuda-se as estruturas que podem ser observadas a olho nu e 

dissecadas. No esqueleto existem posições, direções e planos que tem relação com 

o corpo do animal, ou de suas regiões que precisam ser entendidas para realizar os 

procedimentos da diafanização. Existem quatro planos: mediano, sagital, transversal 

e dorsal, que podem ser reais ou imaginários, ao longo da qual os pontos podem ser 

conectados em uma linha reta. As posições do corpo do animal são: dorsal, ventral, 

medial, lateral, cranial, rostral e caudal, onde ajudam na localização de estruturas do 

cão. O sistema esquelético tem como função a sustentação, conformação, proteção 

das partes moles e a locomoção do animal. Os ossos apresentam enorme variedade 

de forma, tamanho e resistência, apesar da imensa variedade eles podem ser 



agrupados de acordo com suas características estruturais comuns: Ossos longos, 

curtos, planos, pneumáticos e irregulares.  

 

Muitas vezes temos a necessidade de examinar com precisão a estrutura óssea e, 

para isso precisamos tornar o osso transparente o que se consegue com a 

diafanização, o tempo desse processo varia de acordo com o tipo de osso, a idade 

do cadáver e sua espessura. Nos estudos de anatomia animal as pessoas 

encontram grande dificuldade de conhecimento de termos e nomes das estruturas; 

Uma melhor compreensão didática sobre o assunto deixa a linguagem mais 

compreensiva e interessante, assim, facilitando a localização e a diferenciação dos 

órgãos ou estruturas em diferentes posições e utilizando esses termos para a 

descrição de determinada estrutura. 

  

 

OBJETIVOS  

 

O trabalho tem por objetivo estudar e caracterizar a anatomia esquelética do Canis 

lúpus familiaris, para facilitar no manuseio e na identificação dos estudos anatômicos, 

com a finalidade de preservação e durabilidade das peças anatômicas. 

 

METODOLOGIA 

 

Inicialmente será adquirido legalmente um cadáver de cão por doação feita pela 

Unidade Hospitalar de Animais de Companhia (UHAC) da PUC-PR. Após isso será 

iniciado o processo de diafanização, que levará em torno de 4 meses.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A técnica que que se examina neste trabalho é a da diafanização proposta por 

Spaltehelz (1906) e aplicada na odontologia por Prinz (1913), a qual observa os 

seguintes passos:  

1) Fixação da peça em formol a 10% durante de 2 a 5 dias.  

2) Descalcificação das peças em ácido clorídrico a 2%.  

3) Lavagem da peça em água corrente até total remoção do ácido.  



4) Colocar a peça em solução diluída de peróxido de hidrogênio por uma ou duas horas.  

5) Lavagem em água corrente.  

6) Desidratação da peça em uma bateria de álcool ascendente.  

7) Diafanização inicial em benzol ou xilol.  

8) Diafanização final em solução de salicilato de metila (5 partes) misturada com uma 

solução de isosafirol (3 partes).  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Dentre outras constatações preliminares, de forma bastante sintética mencionam-se 

as seguintes: 

 

Prinz (1913) diafanizou mandíbulas humanas por esse método e, para evidenciar o 

canal do nervo alveolar inferior, utilizou gelatina colorida.  

 

Foram feitas modificações na Técnica de diafanização proposta por Spaltehelz 

(1906) e aplicada na Odontologia por Prinz (1913) para diafanização de crânios de 

animais: cão, gato, réptil, primata e roedor.  

 

Essas modificações foram feitas no laboratório de Anatomia Veterinária PUC-PR,  

 

Dentes não serão fixados em formol 10%, será feito pelo processo de maceração a 

quente e raspagem com clareamento em peróxido de hidrogênio.  

 

Ácido clorídrico utilizado a 3% e não 2%.  

 

Peroxido de hidrogênio de 30 volumes a 50 volumes.  

 

Bateria de álcool 70%,80%,85%,92%,96%,99,5% uma semana em cada.  

 

 


