Colocar um Cabeção: Equino

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-NonCommercialNoDerivatives 4.0 International License.

© Universidade de Bristol, 2022
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Cabeção
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Manequim/Simulador de Equino

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.

Considerations for this station:
Considerações para este posto/estação:
•

A aplicação de um cabeção num manequim antes de praticar num cavalo
ou pónei permitir-lhe-á familiarizar-se com o equipamento, e com a sua
correta utilização e aplicação.

•

Existem outros manuais de competências clínicas relativos a equinos no
CSL, consulte-os.

•

Uma vez confiante na aplicação de um cobrejão no manequim, pode
praticar num pónei ou cavalo no Hospital de Equinos ou em visitas de
ambulatório.
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Please inform a member of staff if equipment is damaged or about to run out.

O Cabeção
Cachaceira do cabeção –
colocado sobre a nuca do
cavalo, atrás das suas orelhas

Fivela – utilizada para
ajustar o tamanho e
prender o cabeção

Faceiras do
cabeção – ligam a
focinheira e a
cachaceira; são
colocadas de
cada lado da face
do cavalo
Focinheira do
cabeção –
colocada por
cima do chanfro

Guia (ou prisão, se for curta) –
prende a uma argola do cabeção
(por baixo do queixo)
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Antes de entrar no estábulo,
oriente o cabeção e certifiquese que não está apertado (ou
seja, a fivela está aberta) para
que esteja pronto para ser
colocado no cavalo. Verifique
se a guia está presa ao
cabeção.

Faça com que o cavalo tome
consciência da sua presença e
depois aproxime-se lenta e
calmamente pelo lado esquerdo
do cavalo. Considere estender a
palma da sua mão para deixar o
cavalo cheirá-lo. Aproxime-se
lentamente em direção à região da
cabeça/ombro.
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Primeiro, passar a guia à volta do
pescoço do cavalo (para o lado
direito por cima, sobre a crina, e
para o lado esquerdo, por baixo
do pescoço do cavalo); a
extremidade livre da guia estará
então do lado esquerdo do cavalo,
onde tu te encontras.

Coloque a focinheira sobre o
chanfro do cavalo.
Também pode ser útil colocar a
mão em cima do chanfro do
cavalo para ajudar a estabilizar a
cabeça.

NOTA: ter a guia à volta do
pescoço do cavalo permite algum
nível de contenção.
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Fique ao lado do cavalo perto do
ombro e prepare-se para colocar o
cabeção.
NOTA: a convenção consiste em
aproximar-se de um cavalo pelo
seu lado esquerdo; é também o
lado em que o cabeção se prende.
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Puxe ambas as faceiras para cima
em direção às orelhas e passe a
cachaceira por cima da cabeça do
cavalo, atrás das orelhas (do lado
direito para o lado esquerdo).
Aperte o cabeção com a fivela,
certifique-se que a extremidade da
mesma é enfiada na fivela.
Verifique se o cabeção está bem
apertado (demasiado apertado
pode magoar, demasiado solto
pode soltar-se); ajuste se
necessário.
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•

Muitos cavalos estão habituados a ter um cabeção colocado e ficarão
parados enquanto o coloca. Contudo, alguns podem ser tímidos e levantar
a cabeça, tornando mais difícil a coloção do cabeção. Nestes casos,
mantenha-se calmo e seja paciente – certifique-se que o cavalo está
consciente daquilo que está a fazer e tente dar-lhe tranquilidade. Pode ser
útil colocar a mão sobre o chanfro do cavalo para ajudar a estabilizar a
cabeça.

•

Tenha sempre cuidado em redor dos cavalos - alguns podem dar-lhe coices,
morder ou “dar encontrões”. Esteja sempre atento à localização do cavalo,
e tenha cuidado para não o assustar.

•

Use equipamento de protecção individual (EPI) adequado quando
trabalhar com cavalos, por exemplo, botas de biqueira de aço e, caso o
monte, um toque.

•

Aproxime-se de um cavalo pelo seu lado esquerdo; esta é uma convenção
equina e, por conseguinte, os cavalos estão habituados a tal abordagem.

•

Ao mover-se à volta do cavalo, não passe debaixo do pescoço, e nunca
circule por atrás do cavalo – é extremamente perigoso.

•

Se prender um cavalo à corda, use um nó de deslace rápido (leia o manual
“Colocar um Cabresto CSL_F00” para obter instruções acerca de um nó de
deslace rápido). Evite igualmente prendê-lo a um ponto fixo, por exemplo,
um anel metálico, no caso do cavalo puxar para trás subitamente (por
exemplo, se assustado); em vez disso, prenda-o a algo que se parta/quebre
sob pressão (por exemplo, um cordel através do anel) ou use um dos
produtos comercialmente disponíveis que possuem um mecanismo de
deslace rápido.

