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Introdução

Radiografia é um registro fotográfico, produzido 
pela passagem do raio x através de um objeto ou de um 
corpo e registrado em uma película especial, que 
permite o estudo das estruturas internas do corpo. O 
raio, pode definir-se como feixe de luz, ou de energia 
radiante. Assim como a luz, os raios x são ondas de 
energia eletromagnética. Obedecem a lei da luz além de 
possuírem propriedades particulares, como por 
exemplo, caminharem em linha reta, não são desviados 
por campo eletromagnético, atravessam corpos 
espessos, impressionam filmes fotográficos.A produção 
de raio X se dá, quando uma corrente de energia em 
grande velocidade, choca-se com qualquer tipo de 
matéria. [1]

Tal como a luz, os raios X, irradiam-se desde 
sua fonte, em linhas retas e em todas as direções, a não 
ser que sejam detidos por um material absorvente. Por 
isso tem a maior parte da radiação x e só os raios úteis 
saem, através de um cone ou diafragma (colimadores).

Devemos ao usar os raios X, levar em conta que 
o corpo do animal é formado de uma estrutura 
complexa, composta de diferentes espessuras e 
diferentes substâncias e portanto os raios são 
absorvidos em graus variados, ou seja, um osso absorve 
mais raios X do que um músculo e este mais do que o 
ar.[2]

Os raios que atravessam as partes anatômicas 
impressionam a chapa e serão os responsáveis pelas 
distintas graduações entre o negro e o branco que 
formarão a imagem.Os exames radiográficos utilizam 
raios X; neste, o feixe de raios X, transmitido através 
do paciente, impressiona o filme radiográfico, o qual, 
uma vez revelado, proporciona uma imagem que 
permite distinguir estruturas e tecidos com 
propriedades diferenciadas.

Nos ossos, a radiografia acusa fraturas, tumores, 
distúrbios de crescimento e postura. Nos pulmões, 
podem flagrar da pneumonia ao câncer, por exemplo. 

Os raios X vem sendo hoje um auxilio de extrema 
importância na conclusão de diagnósticos feitos por 
clínicos veterinários. Ele auxilia o médico veterinário a 

diagnosticar patologias e ainda auxiliar futuros tratamentos. 
[3]

O objetivo deste trabalho é apresentar estratégias de 
aulas práticas pertinentes ao conteúdo programático da 
disciplina Anatomia Topográfica dos Animais Domésticos 
pertinente ao assunto Anatomia Radiológica.

Material e Método

Para a aplicação em aula, utilizou-se 20 radiografias, 
cedidas pelo Prof. Dr. Eduardo Alberto Tudury, do 
Departamento de Medicina Veterinária da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco. 

Distribuiu-se para cinco grupos formados em sala de aula 
da Área de Anatomia do Departamento de Morfologia e 
Fisiologia Animal, cada grupo com cinco radiografias para 
identificar as estruturas (órgãos, ossos, articulações) e 
estudá-las anatomicamente. Tomou-se fotos para 
documentação dos resultados.

Resultados e Discussão

Após explicação de como interpretar uma radiografia, os 
alunos do 2º período de Medicina Veterinária da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco tiveram que 
expor seus conhecimentos no assunto.Entre si, os alunos 
discutiram sobre o possível diagnóstico presente em cada 
radiografia, desde fraturas até anomalias em alguns órgãos 
visíveis.

Os alunos puderam diferenciar nas radiografias 
estruturas internas do animal por estarem envoltas em 
gordura, por seu conteúdo gasoso, por seu conteúdo de sais 
minerais, por sua constituição predominantemente aquosa, 
pela introdução de um meio de contraste radiopaco ou 
radiotransparente, no interior ou ao redor das estruturas.

Solicitou-se também para os alunos listarem,cada osso e 
cada órgão, presente nas radiografias isso com o intuito de 
relembrar assuntos de anatomia descritiva e assim renovar 
conhecimentos. 

Em um papel, os alunos passaram seus 
conhecimentos e informações obtidas dos raios X, em 
mãos, onde posteriormente foram avaliados de acordo com 
suas respostas pela professora Rosilda Maria Barreto 



Santos junto com os monitores Adriano Machado de 
Souza e Ítallo Barros de Freitas.

Em veterinária, há muitas condições que 
dificultam a obtenção de radiografias ótimas, como o 
temperamento do animal sujeito ao exame, as 
características técnicas do equipamento utilizado e 
destreza e experiência do técnico que as prepara. 

Deve-se salientar ainda, que para o diagnóstico 
radiológico, é necessário conhecer a anatomia normal 
do animal, pois o estudo da anatomia radiológica 
corresponde a descrição do aspecto radiológico dos 
diferentes órgãos quanto a posição, tamanho, contorno 
ou forma, densidade, arquitetura interna e marginal, 
número e função.

Devemos levar em conta também que a 
radiografia documenta um instante e portanto, precisa 
ser feita no menor tempo possível, para evitar-se os 
movimentos do animal e mesmo de seus órgãos.

Os alunos assim puderam ter contato com a 
radiologia que se trata do estudo dos órgãos e/ou 
estruturas através da utilização do raio-X. Eles 
passaram a ter consciência da importância em uma 
clínica da utilização e interpretação correta desse 
instrumento vastamente utilizado por um médico 
veterinário.
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