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Colocação de um Açaime 

 

 
 

Aviso Legal: Foi desenvolvida uma série de manuais pela equipa do Laboratório de Competências 

Clínicas – Clinical Skills Lab (funcionários, recém-formados e alunos) da Faculdade de Ciências 

Veterinárias da Universidade de Bristol, Reino Unido.  

• Cada manual exemplifica uma forma de executar uma técnica, existindo muitas vezes outras 

abordagens. Antes de usar os manuais, os alunos devem confirmar com a sua 

faculdade/docentes responsáveis, se a abordagem apresentada é aceite no seu programa ou se 

deve ser utilizado um método alternativo. 

• Os manuais são disponibilizados de boa-fé, e podem estar sujeitos a alterações. 

• Ao usar estes manuais, devem-se adotar procedimentos de trabalho seguros e fazer as suas 

próprias avaliações de risco, verificadas pela sua faculdade. A Universidade de Bristol não se 

responsabiliza por qualquer perda ou dano resultante do não cumprimento de tais práticas. 

Este trabalho está sobe licença da - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 

International License. 

© Universidade de Bristol, 2022 

Ano do grupo: 1ºano + 
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Lista de material: 

Colocação de um Açaime 

 

Equipamento para este posto/estação: 

 

•Diferentes modelos de cão, devem variar em tamanho (exemplo 

Labrador; Fox Terrier; Basset Hound; Pinscher) 

•Açaimes do tipo Baskerville (plástico perfurado) - gama de diferentes 

tamanhos e de ajuste largo (usado para certas raças, por exemplo 

Boxer, Rottweiler) 

•Açaimes do tipo Mikki (tecido ou rede) – gama de diferentes tamanhos 

 

 

Considerações para este posto/estação: 

 

• Aplicar um açaime a um modelo antes de praticar num cão real/vivo 

permitir-lhe-á familiarizar-se com o equipamento e a sua correta 

utilização e aplicação 

• Praticar a seleção e ajuste dos dois tipos de açaime  

• Praticar a seleção e adaptação do açaime ao focinho dos diferentes 

modelos de cães (raças) 

 
 
 

 
 
 
  

 
Qualquer elemento que exerça/pratique no Laboratório de Competências Clínicas deve ler a "Introdução 
CLS_I01" e concordar em cumprir as "Regras do CSL_I00" e "Regras da Área de Laboratório CLS_I02" 

 
Por favor, informe o responsável se o equipamento estiver danificado ou prestes a acabar. 
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Competências Clínicas: 

Colocação de um Açaime 

(Mikki) 

 

O açaime Mikki é um açaime do tipo 

tecido. O número do focinho varia (0 

a 5 ou de XS a XL), e está 

relacionado com o tamanho do 

cão/cachorro (de pequeno a grande).  

Antes de aplicar no focinho, ajuste a 

posição da fivela, para um ajuste 

aproximado ao tamanho do cão. 

 

 

Primeiro, certifique-se de que além 

de si, qualquer pessoa que manipule 

o cão está segura. Se necessário, 

solicite assistência adicional.  

Pronto para aplicar o açaime no 

focinho, assegure-se de que o cão 

está ciente da sua presença. Depois, 

com o cão preso/contido, trabalhe 

por detrás da cabeça do mesmo, 

segure as correias laterais e passe o 

açaime sobre o nariz. 

 

Se o açaime for colocado 

corretamente, a parte mais longa do 

material deve estar debaixo da 

mandíbula, e a mais curta por cima 

da maxila; e as correias devem 

passar por baixo das orelhas do cão.

  

 

Mantendo o açaime firme no nariz, 

prender a fivela e depois ajustar à 

tensão correta, puxando a 

extremidade solta da correia.   

 

.  

Verificar se o açaime está 

corretamente ajustado, ou seja, se 

tem o tamanho certo, se o cão não 

consegue morder e se o açaime não 

está a interferir/cobrir os olhos do 

cão.  

Deve ser possível passar dois dedos 

(mas não mais) contra a pele por 

baixo da correia do açaime atrás da 

cabeça (como indicado pela seta 

amarela). 

 

Para remover: apertar os lados da 

fivela e retirar o açaime. Se o cão for 

agressivo, pode ser aconselhável 

desapertar a fivela e deixar o açaime 

cair sozinho, com movimentos do 

próprio animal. 
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Competências Clínicas: 

Colocação de um Açaime 

(Baskerville) 

 

Antes de aplicar um açaime 

Baskerville, selecione o tamanho 

apropriado (ver guia de tamanhos na 

página seguinte) e ajuste a posição 

da fivela na correia para um ajuste 

apropriado para o cão. 

Primeiro, certifique-se de que além 

de si, qualquer pessoa que manipule 

o cão está segura. Se necessário, 

solicite assistência adicional. 

 

Pronto para aplicar o açaime, 

certifique-se de que o cão está ciente 

da sua presença. Depois, com o cão 

preso/contido, trabalhe por detrás da 

cabeça do mesmo, segure as 

correias e coloque o açaime sobre o 

nariz (a parte macia “acolchoada” 

dentro do açaime deve estar sobro 

chanfro/nariz do cão). 

 

Se o açaime for colocado 

corretamente, a parte mais comprida 

da malha plástica deve estar debaixo 

da mandíbula, e a mais curta sobre a 

maxila; e as correias devem passar 

por baixo das orelhas do cão. 

  

Mantendo o açaime firme no nariz, 

prender a fivela e depois ajustar à 

tensão correta, puxando a 

extremidade solta da correia.   

 

Verificar se o açaime está ajustado 

corretamente, ou seja, se tem o 

tamanho certo, e se não está a 

interferir/cobrir os olhos do cão.  

Deve ser possível passar dois dedos 

(mas não mais) contra a pele por 

baixo da correia do açaime atrás da 

cabeça (como indicado pela seta 

amarela). 

  

Para remover: apertar os lados da 

fivela e retirar o açaime. Se o cão for 

agressivo, pode ser aconselhável 

desapertar a fivela e deixar o açaime 

cair sozinho, com movimentos do 

próprio animal. 
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Competências Clínicas: 

Colocação de um Açaime 

(Baskerville) 

 

A aplicação de um açaime 

Baskerville de ajuste largo, por 

exemplo, a um Boxer ou 

Rottweiler.  Primeiro proceder 

como para outros açaimes no que 

diz respeito ao maneio e seleção. 

Certifique-se de que além de si, 

qualquer pessoa que manipule o 

cão está segura. Se necessário, 

solicite assistência adicional. Antes 

de aplicar o açaime desaparte as 

duas fivelas 

 

Pronto para aplicar o açaime, 

certifique-se de que o cão está ciente 

da sua presença. Depois, com o cão 

preso/contido, trabalhe por detrás da 

cabeça do mesmo, segure as correias 

e coloque o açaime sobre o nariz (a 

parte macia “acolchoada” dentro do 

açaime deve estar sobro chanfro/nariz 

do cão). 

 

Fixar primeiro o açaime à volta do 

pescoço, mantendo o açaime 

firmemente sobre o nariz. 

 

NOTA: O açaime na fotografia é um 

pouco grande para este cão 

modelo.    

  

Em seguida, prender a outra cinta 

e fivela sobre a cabeça do cão.  

Verificar se o açaime está ajustado 

corretamente, ou seja, se tem o 

tamanho certo e não está a 

interferir/tapar os olhos do animal. 

Deve ser possível passar dois 

dedos (mas não mais) contra a 

pele por baixo da correia do 

açaime atrás da cabeça. 

 

Para remover: desapertar as duas 

fivelas e remover o açaime. Se o cão 

for agressivo, pode ser aconselhável 

desapertar as fivelas e deixar o açaime 

cair sozinho, com movimentos do 

próprio animal. 

 

O açaime Baskerville encontra-se 

disponível em tamanhos de 1-16, 

com 12-16 sendo a opção mais 

larga para, por exemplo, um Boxer 

ou Rottweiler.   
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Reiniciando a estação: 

Colocação de um Açaime 

 

1. Remover o açaime/s do cão modelo e voltar a colocá-lo no 

tabuleiro/bandeja para o efeito.  

 

 
Estação pronta para o próximo docente/aluno 

 
 

Informe um docente ou responsável se o equipamento estiver danificado ou prestes a esgotar. 
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O que devo saber: 

Colocação de um Açaime 

 

• É útil praticar a utilização do equipamento no modelo antes de aplicar um 

açaime a um cão real/vivo, ou seja, aprender a selecionar um tamanho 

apropriado, encaixá-lo e ajustar as correias. 

• É importante aprender a reconhecer sinais de comportamento, isto é, o que é 

normal, e o que pode representar medo ou agressão. 

• Ter sempre atenção para que o açaime não interfira com os olhos do cão.  

• O açaime Baskerville deve ter uma abertura na extremidade do nariz para 

que o cão possa respirar e beber.  

• Se a situação permitir, e se introduzir um açaime para uso frequente, utilize 

reforços positivos para que os cães associem o uso do mesmo a uma 

experiência positiva.  

• NÃO DEIXE um cão açaimado sem supervisão. 

• No ambiente veterinário, colocar um açaime num cão nervoso ou agressivo 

irá garantir segurança a si, ao cliente e ao próprio animal. É melhor usar o 

açaime de forma preventiva do que acabar numa situação perigosa.  

• NOTA: Ao manipular um cão, nunca se ajoelhe ou sente no chão, em vez 

disso, agache-se/dobre-se para que se possa mover rapidamente, se 

necessário. 

  

• Existem açaimes concebidas para utilização com gatos. Estes são aplicados 

de forma semelhante aos açaimes de cães, mas normalmente cobrem os 

olhos. O açaime de gatos é incomum, uma vez que outros métodos de 

contenção são frequentemente mais aplicados. 

 


