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A tarefa é fazer corresponder todas 
as etiquetas dos cartões de injeção 
com os pontos de velcro no 
modelo, ou seja
• Localização do local
• " Via" de administração, por 

exemplo
o Subcutânea (SC)
o Intramuscular (IM)
o Intravenoso (IV)

Competências clínicas: 
Correspondência entre locais de 
injeção e vias de administração

Reiniciar a estação para o próximo aluno/docente:
• Retire todas as etiquetas;
• Separe as etiquetas do local de injeção e via de administração;
• Reponha as etiquetas na caixa para o efeito.

As páginas seguintes do manual fornecem imagens rotuladas de locais 
de injeção para uma vaca, vitelo e ovino. Há também informações 
sobre as técnicas, incluindo ilustrações, descrições e dicas.

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.

Para cada local de injeção, 
existe um cartão de região 
(etiqueta) e um cartão de via 
de administração (etiqueta).

Faça corresponder a 
etiqueta da região de 
injeção aos locais corretos 
no bezerro

E faça corresponder 
também à via correta de 
administração (SC, IM, IV 
ou bloqueio nervoso).

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.



Para todo os bovinos, e especialmente para 

os bovinos de carne, o local preferido para 

dar injeções IM é o músculo do pescoço, uma 

vez que evita danos nas peças de carne de 

preços mais elevados ou o risco de lesar o 

nervo ciático (particularmente nos animais 

mais magros).

Semimembranoso/semitendinoso

Glúteos
Músculos do 

pescoço Trícepes

Pele

Tecido Adiposo

Músculo

Agulha a 

90° da 

superfície 

da pele

As setas apontam para localizações aproximadas dos locais de injeção

Quadrícepes 

Locais de Injeção Intramuscular 

(IM) em Bovinos



45°

Pescoço Costelas

Fazer uma prega de pele e 
injetar na base da prega 
nas regiões do pescoço ou 
costelas num ângulo de 
aproximadamente 45°.

As setas apontam para os pontos aproximados dos locais de injeção

Locais de Injeção Subcutânea 

(SC) em Bovinos



Sulco jugular

Setas para localização aproximada do sulco

Locais de Injeção Endovenosa 

(IV) em Bovinos

Ingurgite a veia pressionando-a no sulco jugular com o polegar. Insira a 

agulha a 30-45° na pele e espere por gotas de sangue no canhão da 

agulha antes de acoplar a seringa. Isto confirma que a agulha está na 

veia jugular. 

ATENÇÃO: Se existir um fluxo rápido de sangue vermelho vivo, a agulha 

pode estar na artéria carótida. Retire imediatamente a agulha e aplique 

pressão. 



Trajetória 

aproximada do 

nervo cornual

Depressão 

palpável 

abaixo da 

crista óssea

• O nervo córneo corre entre o canto lateral do olho e a base 

da orelha, sob a crista lateral do osso frontal. O nervo 

enerva o tecido córneo e a pele à volta da base do corno.

• Faça refluxo antes de injetar a anestesia local para verificar 

se a agulha não se encontra num vaso sanguíneo.

Inserir agulha abaixo da crista óssea 

aproximadamente a meio comprimento entre a 

base da orelha e o canto do olho 

Bloqueio do Nervo Cornual em 

Vitelos



Locais de Injeção nos Ovinos 

Subcutânea (SC): atrás do 
ombro, sobre as costelas

Intramuscular 
(IM): pescoço

Intramuscular (IM): 
quadrícepes, cranial ao fémur 

para evitar o nervo ciático

Endovenosa (IV): 
Veia Jugular

• As técnicas para injeções IM, SC e IV são semelhantes às 

dos bovinos - ver páginas anteriores deste manual para 

mais detalhes.


