Contenção de Gato para
Colheita de Sangue

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.
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Lista de material:
Contenção de Gato para
Colheita de Sangue
Equipamento para este posto/estação:
• Modelo de Gato – Simulador Fluffy (instruções encontram-se na
respetiva bolsa protetora)

Considerações para este posto/estação:
• Consulte “Locais de administração de injetáveis em cães e gatos
CSL_D03” para mais de detalhes.

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:
Contenção de Gato para
Colheita de Sangue - Veia
Cefálica

Posicione o gato na ponta da

Suavemente contenha a cabeça do

Coloque a outra mão atrás do

mesa de exame/marquesa, em

gato, colocando uma mão sob a

cotovelo, e estenda um pouco o

posição sentada ou em decúbito

sua cabeça ou pescoço.

membro para a frente.

esternal, com a cabeça voltada

A intensidade da contenção deve

para o aluno que irá colher a

permitir recolher uma amostra de

amostra de sangue.

sangue, e ao mesmo tempo
consentir que o gato se sinta
calmo e relaxado.

Use o seu braço para segurar
suavemente o gato contra o seu
corpo, evitando que o gato se
mexa.
Nesta fase, antes de realizar o
garrote, deve ser feita a tricotomia
e a assepsia do pelo da face
dorsal do membro torácico (sobre
a região da veia cefálica).

Use o seu polegar para fazer o
garrote, colocando-o sobre a face
dorsal do membro ao nível do
cotovelo, rode-o ligeira e
lateralmente, expondo a veia a uma
melhor posição.
O aluno que irá fazer a colheita da
amostra, também deve segurar a
extremidade distal do membro para
ajudar a estabilizar.
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Competências Clínicas:
Contenção de Gato para
Colheita de Sangue - Veia
Jugular

Posicione o gato na ponta da

Segure a cabeça do gato para

Use a outra mão para segurar os

mesa de exame/marquesa, em

cima, colocando os dedos de uma

membros anteriores do gato.

posição sentada ou em decúbito

mão debaixo do queixo. Certifique-

Coloque a sua mão por baixo do

esternal, com a cabeça voltada

se de que os seus dedos não estão

corpo e atrás dos membros

para o aluno que irá colher a

a obstruir a veia jugular.

torácicos. Utilize os dedos para
segurar os dois membros, com um

amostra de sangue.

dedo entre eles.

.

Use o seu braço para segurar
suavemente o gato contra o seu
corpo, evitando que o gato se
mexa.
Nesta fase, antes de realizar o
garrote, deve ser feita a tricotomia
e a assepsia do pelo do pescoço
(sobre a região do sulco Jugular).

O aluno que irá recolher a amostra,
deverá fazer o garrote
pressionando a veia jugular perto
da base do pescoço.
Poderá ser solicitado ao assistente
que ajuste a posição da cabeça, de
forma a tornar a veia mais visível.
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Reiniciando a estação:
Contenção de Gato para
Colheita de Sangue
1. Deixe a estação pronta para o próximo aluno/docente, tal como a
encontrou, arrumada, organizada e limpa.

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:
Contenção de Gato para
Colheita de Sangue

• Regra geral, com pacientes felinos "Menos é Mais". Quanto menor o grau de
contenção necessário, melhor!
• Com um gato frágil ou esquivo, a utilização de uma toalha pode ser útil,
mantendo-se o gato na mesma posição, mas enrolado numa toalha deixando
a cabeça (e o membro para colheita de sangue) fora da toalha.
• Se a superfície da mesa/marquesa for escorregadia, pode ser útil colocar
uma toalha na mesa e colocar o gato sobre a mesma.
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