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Introdução

O sistema locomotor é constituído por ossos, 
articulações e músculos. O esqueleto de um animal 
vivo é constituído de ossos que são por sua vez 
estruturas vivas. Nos vertebrados, a locomoção, a 
defesa, o ataque, a força de pegar e segurar e outras 
atividades desse tipo dependem da ação dos músculos 
que se fixam às alavancas [1].

Neste conjunto, há também articulações, que unem 
os ossos, umas firmemente, outras unem de forma a 
permitir movimentos livres. As articulações podem ser 
classificadas: anatomicamente, de acordo com o seu 
modo de desenvolvimento, a natureza do meio de união 
e a forma das faces articulares; fisiologicamente, em 
relação à liberdade e ao grau de movimento, ou 
ausência deste; e por uma combinação das 
características das duas anteriores [2].

Estas podem ser: fibrosas, cartilaginosas – estas duas 
com pouca ou nenhuma amplitude de movimento – e 
sinoviais, que permitem uma grande amplitude [3].

Nas articulações sinoviais, os ossos que se articulam 
são revestidos por uma camada de cartilagem; existe 
com freqüência cavidade articular com líquido, envolta 
por a membrana sinovial. Complexos espessamentos 
desta membrana formam os ligamentos. Em alguns 
casos pode existir divisão da cavidade articular em 
duas outras por menisco [4].

Em anatomia o estudo prático sempre foi a melhor 
forma de transmitir os conhecimentos anatômicos. No 
que se refere especificamente à Artrologia, é melhor 
entendido quando as estruturas podem ser visualizadas 
no conjunto e bem preservadas.

Em aulas práticas, é comum o uso de peças de 
articulações sinoviais preparadas a partir de cadáveres 
de equinos inteiros fixados previamente. A manutenção 
é feita por imersão em solução aquosa de formol. A 

desvantagem do seu manuseio é o contato direto ou 
indireto com esta substância química utilizada de 
conservante.

Com base nessa premissa, o presente trabalho 
objetivou utilizar articulações sinoviais, nas disciplinas 
de Anatomia, preparadas por meio da técnica de 
desidratação.

Material e métodos

Utilizou-se para este trabalho seis articulações 
sinoviais de eqüino, proveniente do Laboratório de 
Anatomia Patológica do Departamento de Medicina 
Veterinária. Utilizou-se de uma serra elétrica para 
separar as diáfises dos ossos articulados, deixando as 
articulações intactas, para serem trabalhadas 
posteriormente.

Após serem transportadas para o Laboratório de 
Anatomia, as peças foram fixadas em formol e 
congeladas em freezer. Utilizou-se a técnica de 
congelamento-descongelamento, segundo Teixeira et 
al. [5].

Em seguida, estas foram descongeladas e dissecadas 
com uso de material cirúrgico. Removeu-se as cápsulas 
articulares, expondo desta maneira o interior da 
articulação. Manteve-se diferentes entidades 
anatômicas de interesse, tais como ligamentos e, 
quando também, meniscos.

Por fim, as articulações foram fixadas, na posição 
vertical, em pequenas bases de madeira bem acabadas, 
a semelhança de troféus (Fig. 1).

Resultados e discussão

Com utilização desta técnica observou-se que o uso 
de conservantes foi mínimo – somente no processo de 
preparo –, evitando assim os problemas acarretados 



quando se inala estas substâncias. As peças 
confeccionadas podem ser mantidas facilmente em 
qualquer lugar, como estantes ou caixas, e manipuladas 
em aulas práticas de forma mais cômoda, sem a 
necessidade de lavagens para retirada do fixador. Além 
de que os gastos com a manutenção são mínimos.

Para evitar proliferação de fungos e traças a 
articulação é mantida em local arejado e sob efeito de 
inseticidas.

Pretende-se fazer uso da mesma técnica para 
confeccionar outras estruturas anatômicas como: 
músculos, órgãos ocos e órgãos parenquimatosos.

Uma das peças será destinada ao acervo do Museu 
de Anatomia Comparada da UFRPE.
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Figura 1. Articulação do joelho direito de equino após a técnica de desidratação; vista 
caudal.


