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Retirar e Colocar um Cão na 
Jaula 

  

 
 

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: Todos 
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Lista de material: 

Retirar e Colocar um Cão 

na Jaula 

 

Equipamento para este posto/estação: 

• Modelo de Cão (peluche) 

• Jaula/Box para cães 

• Trela estranguladora 

 

Considerações para este posto/estação: 

• Antes de se aproximar de um cão vivo/real, avalie o temperamento do 

cão e decida se deve ser colocado um açaime. Consulte o manual 

“CSL_D02 - Colocação de Açaime”. 

• Consulte o manual “CSL_D06 - Usar uma Trela Estranguladora” para 

mais detalhes acerca de como aplicar corretamente uma trela 

estranguladora. 

 
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: 

Retirar um Cão da Jaula 

 

Antes de remover um cão de uma 

jaula, avalie o seu 

comportamento/temperamento 

para determinar se é seguro 

aproximar-se. Em caso de dúvida, 

peça a um colega para avaliar o 

cão, e se necessário ajudar. 

. 

 

Se for seguro fazê-lo, agache-

se/baixe-se junto à jaula. 

Certifique-se de que o cão está 

ciente da sua presença, por 

exemplo, falando calmamente com 

ele. 

 

Destranque a porta. 

  

  

Abra ligeiramente a porta, de forma 

que o seu corpo bloqueie a saída e 

o cão não consiga fugir. 

Deve estar numa posição de 

cócoras, para que se possa mover 

rápida e facilmente se necessário. 

Não se sente no chão. 

.  

Ainda com o cão na jaula e com o 

seu corpo a bloquear a fuga: 

aplique a trela estranguladora, 

ajuste o laço ao tamanho correto e 

depois fixe-o com o batente. 

 

Abra completamente a porta e 

levante-se, depois deixe o cão sair 

da jaula, mantendo a trela segura. 
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Competências Clínicas: 

Colocar um Cão na Jaula 

 

Mantendo um controlo firme sobre 

a trela, encoraje o cão a entrar na 

jaula. Pode colocar um mimo na 

jaula (um pedaço de comida, por 

exemplo). 

 

Agache-se/Baixe-se e feche a 

porta pela metade, de forma que o 

seu corpo bloqueie a saída. 

Mantenha um controlo firme da 

trela. 

 

Retire a trela estranguladora, com 

o seu corpo ainda a bloquear a 

porta para evitar que o cão fuja. 

 

Feche a porta e tranque a jaula. 
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Reiniciando a estação: 

Retirar e colocar um cão na 

jaula 

 

1. Devolver o modelo e manual ao local onde estavam quando se iniciou a 

prática. 

 
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: 

Retirar e Colocar um Cão na 

Jaula 

 

 

• Ao baixar-se ao lado de um cão, é importante poder levantar-se rapidamente, 

no caso de o cão se atirar a si. 

• Há frequentemente mais do que uma tranca/fechadura na jaula; verifique 

duas vezes ao abrir, e lembre-se de trancar cada uma ao fechar! 

 


