
Número do Documento: CSL_H04

Localizar pontos de Administração 
de Injetáveis: Equinos

Ano do Grupo: 1ºano + 

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



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.

Equipamento para este posto/estação:

•Cavalo modelo (com pontos de velcro)

•Etiquetas de cartão com velcro:

✓ Locais de injecção 

✓ Vias de administração

Lista de material:

Locais de Administração Injetável: Cavalos

Considerações para este posto/estação:

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

• NOTA: é convenção abordar inicialmente um cavalo pelo seu lado esquerdo 
(sempre por perto/junto); nunca circule atrás de um cavalo. É extremamente 
perigoso.

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.



A tarefa consiste em fazer corresponder todas as 
etiquetas dos cartões de injeção com os pontos de velcro 
no manequim, ou seja:
• Local de injeção
• Via da administração:

• Intramuscular (IM)
• Subcutâneo (SC)
• Intravenoso (IV)

Competências Clínicas:

Corresponda Locais de Injeção e 
Vias de Administração

• Retire todas as etiquetas
• Separe a etiqueta do local de injeção da etiqueta da via de 

administração
• Coloque as etiquetas na caixa de armazenamento

As páginas seguintes do manual fornecem imagens rotuladas 
dos locais de administração de injetáveis para o cavalo. 

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

Faça corresponder o cartão 
do local de injeção com os 
locais corretos no cavalo 
manequim/simulador. 

Faça corresponder a via de 
administração correta (SC, 
IM or IV) 

Estação pronta para o próximo docente/aluno



Locais de Injeção 
Intramuscular (IM) em Cavalos

As setas apontam para regiões aproximadas dos locais de 

injeção intramuscular

Glúteos Tábua do Pescoço

Peitorais

Pele

Tecido adiposo

Músculo

Para uma injeção 

intramuscular, a agulha é 

inserida a 90° com a 

superfície da pele.



Locais de Injeção 
Intramuscular (IM) em Cavalos

Peitorais



Locais de Injeção 
Intramuscular (IM) em Cavalos

Glúteos Glúteos

NOTA: Nunca circule por detrás de um cavalo



45°

Locais de Injeção 
Subcutânea (SC) em Cavalos

Fazer a “prega de pele” na 
tábua do pescoço e injetar 
na base da mesma, ou 
sobre o ombro, num ângulo 
aproximado de 45°.

As setas apontam para regiões aproximadas dos locais de injeção 

subcutânea

Tábua do Pescoço

Sobre o ombro
(por vezes utilizado em 

vez da tábua do 
pescoço)



Locais de Injeção 
Intravenosa (IV) em Cavalos

Sulco da Jugular

As setas apontam para a localização aproximada do sulco da jugular



Locais de Injeção 
Intravenosa (IV) em Cavalos

Sulco da Jugular

As setas apontam para a localização aproximada do sulco da jugular



• Evite dar injeções subcutâneas em áreas onde serão colocados 

arreios (sela, cilha). 

• Tenha sempre cuidado em redor do cavalo - alguns podem tentar 

dar coices. Certifique-se que está sempre num local seguro.

• Aproxime-se sempre de um cavalo pelo lado esquerdo; esta é uma 

convenção equina e, por conseguinte, os cavalos estão habituados 

a tal abordagem.

• O cavalo deve estar devidamente contido quando o estiver a 

manusear, por exemplo, pedir a um assistente para segurar a guia.

• Use equipamento de protecção individual (EPI) adequado quando 

trabalhar com cavalos, por exemplo, botas de biqueira de aço e, 

caso o monte, um toque.

• Quando se movimentar em redor do cavalo, não circule debaixo do 

pescoço ao mudar de lado, e nunca ande por detrás do cavalo – é 

extremamente perigoso.

O que devo saber:

Locais e Vias de Administração Injetável: Cavalos


