
SURGIMENTO E APRIMORAÇÃO DE TÉCNICAS 
PARA PRESERVAÇÃO DE PEÇAS 

ANATÔMICAS
Ardilles Juan Carlos Alves dos Santos1, Mariza Brandão Palma2.



________________
1. Discente do curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, monitor do Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal na área de 
Anatomia Humana, Universidade Federal Rural de Pernambuco.  Rua Dom Manoel de Medeiros s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900. E-
mail: ardillesjuan@hotmail.com
3. Professora Adjunto I do Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal, Área de Anatomia Humana, Universidade Federal Rural de 
Pernambuco. Rua Dom Manoel de Medeiros s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900. E-mail: mariza-brandao@hotmail.com

Introdução
A anatomia humana é a ciência que estuda a 

morfologia do corpo humano, estando encarregada 
de nomear e descrever suas estruturas constituintes 
no nível macroscópico e microscópico [1].

O rol do estudo anatômico é amplo e pode ser 
dividido, atualmente, atualmente em algumas áreas 
como a Embriologia, que se ocupa do estudo do 
embrião e do feto; a Histologia, a anatomia dos 
tecidos e conglomerados celulares; a Anatomia 
Comparada que se propõe a traçar características 
semelhantes evolutivas nos diversos seres vivos, 
entre outras [1].

Materiais e Métodos
Este estudo foi realizado através de um levantamento 

bibliográfico sobre a temática da história da anatomia, 
tendo como principais fontes de pesquisa artigos 
científicos e livros de anatomia humana que fazem uma 
abordagem sobre o surgimento, tanto quanto a 
evolução da anatomia em humanos com o passar dos 
séculos, de maneira a sanar algumas posteriores 
dúvidas a respeito do assunto a ser abordado da forma 
mais simples possível.

Resultados e discussão
O conhecimento humano da anatomia remonta à pré-

história, onde a necessidade de técnicas mais 
aprimoradas de caça e descarne de animais, pode ter 
feito surgir, os primórdios do conhecimento anatômico 
comparado, determinando os órgãos vitais para abate 
da caça e as formas mais fáceis e eficientes de 
descarne, os seres humanos do período também sabiam 
os locais mais vulneráveis de seus próprios corpos e os 
protegiam com mais intensidade que as demais partes 
de seus corpos [2].

Apesar dos avanços em técnicas e conhecimentos 
anatômicos estritos, os conhecimentos para 
conservação de corpos ainda engatinhava, assim, as 
dissecações eram realizadas “in natura”, sem qualquer 
forma de conservação, o que impunha verdadeiras 
maratonas de quatro a oito dias ininterruptos de prática, 
iniciando pelas regiões mais perecíveis, abdome e 

tórax, seguindo para o crânio, e por último os membros [3]. 
Com o passar do tempo às técnicas de preparação de 

peças anatômicas foram mudando e foram descobertas
formas de conservação das peças anatômicas com a 
utilização substâncias que impedem a proliferação de 
microorganismos. As mais comuns são o formaldeído, a 
glicerina, o álcool etílico e o fenol. O formaldeído é o 
fixador e conservante mais utilizado, por ser barato e 
penetrar rapidamente nos tecidos (seis milímetros em doze 
horas) [4]. Este método hoje em dia já perdeu bastante 
espaço nos processos de preparação de peças anatômicas 
por diversos fatores entre eles o odor pouco agradável que 
as peças exalam durante o manuseio das mesmas. Outro 
fator é a maneira como com o passar do tempo as peças vão 
se deteriorando perdendo tanto a coloração como a
consistência ficando muito difícil de se manusear tanto 
quanto observar as estruturas desejadas. 

A partir de 1977 uma nova técnica de preparação de 
peças anatômicas foi desenvolvida. Essa descoberta foi 
feita pelo médico e professor da universidade de 
Heidelberg na Alemanha, Gunther Von Hagens que criou e 
desenvolveu o processo batizado por ele de plastinação, 
que consiste numa forma moderna de mumificação fazendo 
com que os corpos tenham uma alta durabilidade. Além 
disso, este método trouxe com ele inúmeras vantagens, 
como uma maior facilidade no manuseio das peças, 
facilidade ao fazer os cortes das peças, a ausência do cheiro 
característico das peças anatômicas que incomoda tanto os 
alunos quanto os professores e a facilidade para transportar 
o material. 

O procedimento consiste em trocar a água e a gordura 
dos tecidos por materiais plásticos como silicone, resina de 
epóxi e poliéster, o que permite que os materiais molhados 
do corpo adquiram plasticidade, ou seja, permaneçam 
maleáveis, inodoros e secos, privando assim o que as 
bactérias necessitam para sobreviver [5].

O desenvolvimento de uma técnica de conservação que 
permite o estudo macroscópico de cadáveres sem os 
incômodos odores ou as mudanças de tonalidade dos 
tecidos, normalmente produzidas pelas químicas de 
conservação tradicionais. Os estudos anatômicos do corpo 
humano puderam ser então mais didáticos e esclarecedores 
[5].

Contudo, para realização da plastinação é necessária uma 
série de procedimentos, pois os fluídos corporais não 



podem ser trocados por materiais plásticos, devido a 
sua incompatibilidade química. 

 Quando uma pessoa morre, as próprias enzimas 
celulares começam a fazer a decomposição do corpo. 
Para evitar que isso aconteça, os cadáveres são 
embebidos em formaldeído (formol) que além de 
estabilizar o tecido, previne o auto-extermínio das 
células. Ao retirar o corpo da banheira de formol, os 
plastinadores precisam decidir logo a pose que darão 
ao corpo ao final do processo. Se quiserem mostrá-lo 
sem a pele é nesse momento que ela deve ser retirada. 
O próximo passo é desidratar o corpo para evitar o 
ataque de bactérias, por isso o corpo é imerso em uma 
banheira cheia de acetona. Por difusão a água presente 
nas células passa para o meio mais concentrado que é a 
acetona e se dilui. Logo a acetona vai substituir a água 
estando presente em 99% do corpo. A acetona é então 
substituída por uma solução de materiais plásticos. Para 
isso o corpo é colocado em uma câmara de vácuo, que 
tem a pressão reduzida, e fica condicionado lá até a 
acetona evaporar. O espaço vazio deixado nas células é 
preenchido gradualmente por materiais plásticos, onde 
esse processo pode levar de semanas até meses. Com 
todas as células preenchidas com os materiais plásticos, 
está na hora de moldar o corpo, pois o corpo já está 
preservado, mas não enrijecido. Para que o corpo fique 
na posição desejada os plastinadores usam cordas, 
barbantes, agulhas e blocos. Esse processo é realizado 
com muito cuidado para não estourar nenhum músculo 
ou articulação. Para secar o corpo é tratado com gás, 
luz ou calor que vai depender de qual material plástico 
foi utilizado. Em alguns dias o material endurece e a 
peça fica seca ao toque e adquiri uma maior rigidez. 
Contudo ela só ficará realmente seca após alguns 
meses. E, por fim, são feitos alguns retoques e o corpo 
ganha olhos de vidro. Se necessário, ele pode ser 
pintado. Ao final de todo esse processo que pode durar 
um ano e meio e custar muito dinheiro, o cadáver perde 
todo o odor e ganha uma durabilidade ilimitada [6].  

Mas o trabalho de Gunther deixou de ser educativo e 
criou uma imensa polêmica a partir do momento que 
passou a utilizar os cadáveres "platinados" como obra 
de arte, pois levantam questões de caráter moral ético, 
religioso e legal, pela manipulação dos corpos doados 
por vontade da pessoa em vida. Em 1996, Gunther Von 
Hagen criou a exposição Body World (mundo dos 
corpos), onde exibe como obra de arte cadáveres sem a 
pele, fazendo com que órgãos, nervos, ossos, artérias e 
veias, fiquem expostos.

Atualmente o método da plastinação já ganhou 
reconhecimento no mundo inteiro, pois o inventor deste 
método ele está sempre procurando aperfeiçoar a 
técnica para ficar cada vez mais ficar mais atrativa ao 
público. 
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Figura 1. Imagem de uma exposição onde estão sendo mostrados um cavalo com um homem onde ambos foram plastinados. Figura 
disponível no site: www.labjor.unicamp.br/midiaciencia.

                       
                   

Figura 2. Imagem de pinto que foi plastinado em camadas, que proporciona uma visão interna da conjunção perfeita de sistemas e 
estruturas do corpo. Figura disponível no site: www.3bscientific.com.br.

                                                                                                  

                                                                                                                                                                     

              


