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Introdução: A utilização de animais como modelo experimental em estudos científicos
e como recurso didático para o aprendizado prático é comum. Existem várias técnicas
anatômicas e inúmeras maneiras de executar uma determinada técnica, sendo os
protocolos adaptados de acordo com as estruturas anatômicas a serem evidenciadas
(KRUG et al., 2011).Dentre as técnicas utilizadas, estão as técnicas de preenchimento
que consistem em injetar látex, borracha natural ou polímero em vasos sanguíneos,
linfáticos, biliares e capilares. Técnicas de preenchimento possuem vantagens quando
comparadas a outras, pois não causam alteração morfológica dos vasos.
(RODRIGUES, 2010). Objetivo: Produzir peças anatômicas através da utilização da
técnica de preenchimento de órgãos animais com látex, o que permite melhor
visualização da vascularização (artérias e veias) dos tecidos, sendo um facilitador no
processo de aprendizagem dos estudantes. Metodologia: Os cadáveres de animais
utilizados são provenientes de um convênio estabelecido com o Centro de Controle de
Zoonoses e/ou de clínicas veterinárias particulares da região, que através de um termo
de doação destinam os mesmos para a instituição. A dissecação do animal foi a
primeira etapa, devido a necessidade do desenvolvimento da habilidade de manusear o
instrumental cirúrgico para esta técnica e de identificar as estruturas anatômicas
durante o processo de dissecação. A dissecação dos animais foi realizada com um corte
na garganta até a região perineal e até o presente momento esse processo foi a parte
realizada do trabalho. Resultados: Foram dissecados cerca de sete animais ao todo,
dentre os quais havia um da espécie felina. A maioria dos animais destinados para a
dissecação eram SRD (sem raça definida), exceto dois da espécie canina, que
pertenciam à raça Rottweiler e à raça Buldogue Francês. Foram obtidos animais
dissecados ao nível de tecido muscular e macro vascularização. Além disso, a
dissecação para retirada dos órgãos internos também foi realizada, sendo os mesmos
destinados para as aulas práticas em andamento. Conclusão: Portanto, a realização da
primeira etapa, com o treinamento dos autores foi realizada. A partir de agora,
começará a segunda etapa, na qual iremos realizar a técnica de injeção de látex nas
artérias e veias principais de cadáveres da espécie canina.
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