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Aviso Legal: Foi desenvolvida uma série de manuais pela equipa do Laboratório de 
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• 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.
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de Bristol não se responsabiliza por qualquer perda ou dano resultante do não 

cumprimento de tais práticas.
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Equipment for this station:

Considerations for this station:

Equipment list:

Anyone working in the Clinical Skills Lab must read the ‘CSL_I01 Induction’ and 
agree to abide by the ‘CSL_I00 House Rules’ & ‘CSL_I02 Lab Area Rules’

Please inform a member of staff if equipment is damaged or about to run out.

Lista de material:

Derrubar uma Vaca

Equipamento para este posto/estação:

•Modelo simulador de uma vaca

•Corda comprida

•Um assistente

Considerações para este posto/estação:

• AVISO: por favor, não tente derrubar a vaca modelo; 

• Esta técnica é também referida como o Método de Reuth;

• No final da secção “Competências Clínicas” existe uma série de 

fotografias que descrevem como dar o nó na corda, isto para que 

possa praticar apenas o nó com um pedaço de cordel ou corda.

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.



Clinical Skills:

1 2

4 5 6

Encontre uma extremidade da 

corda e coloque a restante na 

forma de laços sobre o seu braço 

direito. 

Fique de pé no lado esquerdo da 

vaca. Passe a extremidade curta 

da corda sobre a face dorsal do 

pescoço da vaca e deixe-a cair 

para o lado mais distante (direito). 

Recolha a extremidade curta 

debaixo do pescoço da vaca na 

mão esquerda.

Fixe o laço à volta do pescoço 
da vaca através de uma laçada 
simples (e não de um nó 
corrediço). Para começar, a 
extremidade curta livre da 
corda deve estar na sua mão 
esquerda (a extremidade curta 
é identificada nas imagens com 
um pedaço de fita verde); o 
pedaço longo da corda está na 
sua mão direita. 

Faça um laço no pedaço longo 
da corda na sua mão direita 
(veja também a foto abaixo).

Passe a extremidade curta 
livre da corda através do 
laço, movendo-a na sua 
direção.

3

Passe a extremidade curta 
livre da corda sob a secção 
longa da mesma.

Continue a puxar a ponta 
curta livre da corda através 
do laço.

Competências Clínicas:
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Clinical Skills:

7 8

10 11 12

Passe a ponta livre curta da 
corda novamente através do 
laço.

Aperte/ajuste o nó puxando 
ambas as extremidades. Este 
é um nó de linha em arco (e 
não um nó corrediço). 

Mova o nó dorsalmente e 
estenda a corda ao longo do 
pescoço da vaca em direção 
ao garrote.

Peça a um assistente para se 
colocar no lado mais distante 
(direito) da vaca. Passe a corda 
sobre o garrote para o 
assistente. 
Se um assistente não estiver 
disponível, largue-a (deixe-a 
cair) simplesmente para o lado 
direito

9

Recolha a corda à medida que 
esta é passada debaixo da vaca 
pelo assistente. Traga/puxe a 
corda para o lado mais próximo 
(esquerdo) da vaca em direção 
à parte de trás. 

Peça ao assistente para passar 
a corda debaixo da vaca atrás 
dos membros torácicos. 
Continue a segurar a corda ao 
nível do garrote com a mão 
esquerda. 
Se não existir um assistente 
disponível, passe a corda 
simplesmente por baixo da 
vaca. NOTA: Pode não ser 
possível continuar a segurar a 
corda no garrote enquanto se 
debruça debaixo da vaca.

Competências Clínicas:
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Clinical Skills:

13 14

16 17 18

Passe a extremidade longa da 
corda por baixo da secção da 
corda que está sobre o 
pescoço, no garrote.

Aperte a corda. Passe a corda ao longo da 
coluna da vaca e entregue-a ao 
assistente do lado mais distante 
(direito), cranialmente à 
tuberosidade ilíaca.

Se um assistente não estiver 
disponível, largue-a (deixe-a 
cair) simplesmente para o lado 
direito.

Peça ao assistente para passar a 

corda debaixo da vaca, cranial ao 

úbere. Continue a segurar a corda 

na linha da coluna com a mão 

esquerda. 

Se um assistente não estiver 

disponível, passe simplesmente a 

corda por baixo da vaca. 

Nota: Pode não ser possível continuar 

a segurar a corda no dorso enquanto a 

alcança debaixo da vaca.

15

Aperte a corda.Levante a corda para o lado 
mais próximo (esquerdo) da 
vaca em direção à parte de 
trás. Passe a extremidade longa 
da corda por baixo da secção 
da corda que está por cima do 
dorso, cranial á tuberosidade 
ilíaca.

Competências Clínicas:

Derrubar uma Vaca



Clinical Skills:

19 20

Verifique se a corda está 
apertada com os "nós" nas 
posições corretas (como 
ilustrado na figura).

Fique de pé atrás da vaca e 
puxe a corda para a derrubar. 

ATENÇÃO: Não tente puxar a 
vaca modelo.

Praticar um nó de laço num 
pedaço de corda ou cordel 
(isto é, sem necessitar de 
uma vaca real ou modelo 
simulador):

Faça um pequeno laço (A) na 
corda da sua mão direita. 
NOTA: O pequeno pedaço de 
corda está no topo em *

Passe a extremidade curta livre 
da corda através do pequeno 
laço.

A

Passe agora a extremidade 
curta livre da corda sob a 
secção mais comprida da 
corda.

Passe a ponta livre curta da 
corda de volta através do 
pequeno laço.

1 2

3 4 5

Aperte o nó puxando a extremidade 
curta livre da corda com a mão 
esquerda e a extremidade longa 
com a mão direita.

*

Competências Clínicas:
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Resetting the station:

Station ready for the next person:

Please inform a member of staff if equipment is damaged or 
about to run out.

1. Solte/desate a corda e retire-a da vaca

2. Arrume a corda

3. Coloque a corda em local apropriado (por 
exemplo, num tabuleiro debaixo da vaca) ou 
num armário ou gaveta etiquetados, 
juntamente com este manual 

Reiniciando a estação:
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Estação pronta para o próximo docente/aluno

Informe um docente ou responsável se o equipamento estiver danificado ou prestes a esgotar.



I wish I’d known:

• Enquanto médico veterinário de espécies pecuárias, tenha 
sempre uma corda de comprimento suficiente como parte de 
um kit no seu carro;

• O primeiro nó pode ser dado antes de colocar o laço da corda 
em torno da cabeça da vaca; pratique ambos, pois em 
circunstâncias diferentes, uma abordagem pode ser mais 
adequada do que a outra, por exemplo, devido ao 
temperamento da vaca;

• Tenha ajuda suficiente, pelo menos um assistente/colega é 
especialmente útil ao fazer passar a corda pelo dorso para o 
lado direito (distante), e depois por baixo da vaca;

• Fazer um rolo na secção longa da corda torna mais fácil passá-
la por cima e por baixo da vaca. Também vai manter a corda 
mais limpa!

• Planear de antemão onde quer que a vaca caia, para que esta 
não acabe deitada numa posição incómoda;

• Quando estiver pronto para puxar a corda e derrubar a vaca, 
lembre-se que a vaca necessita de ser apoiada/segura em 
primeiro lugar! Colocar peias, ajuda à contenção neste 
momento.

O que devo saber:
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