
Esse caderno pertence a:

Em caso de perda, ligue para:

Em caso de urgência:

Alergias
Tipo 

sanguíneo
Histórico de 

saúde



MINHAS ATIVIDADES DA SEMANA
Domingo Segunda Terça Quarta

Quinta Sexta Sábado

Não posso esquecer:

 

 

 

 

 

 



Objetivos de Aprendizagem:



Data Compromisso



Este caderno de bolso foi elaborado pen-
sando no atendimento veterinário clínico, 
principalmente para estudantes de gra-
duação, aqueles que estão em rotina de 
estágio e, até mesmo, profissionais de 
início de carreira. Ou seja, a ferramenta 
prática pra ter as informações básicas e 
necessárias sempre à mão.

Ao final do caderno, você terá seu espaço 
para evoluir, anotar, prescrever, aprazar e 
registrar o que você quiser.

E quando precisar de um guia prático, 
basta buscar no sumário a sua necessi-
dade e conferir.

Tudo que você precisava em um só lugar. 
Seus estágios, aulas práticas e rotina de 
trabalho não serão mais os mesmos.
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2 - MÉTODOS DE CONTENÇÃO



Os métodos de contenção tratam-se da imo-
bilização dos animais com a finalidade de 
restringir seus movimentos de forma segura, 
para garantir a segurança dos animais e das 
pessoas responsáveis pela execução dos pro-
cedimentos. Podem ser realizadas por méto-
dos físicos ou químicos. 

2.1 Contenção física

Os métodos de contenção física são realizados 
em bretes, troncos, empregando cordas ou até 
mesmo com a própria força do manipulador.

Figura 1. Cabresto em equino e em bovino.

Fonte: De Novaes AP, 19901.

Figura 2. Cabresto e olhos cobertos.

Fonte: De Novaes AP, 19901.



5 - COLETA E  
ACONDICIONAMENTO  

DE AMOSTRAS



A coleta, o acondicionamento e o tempo de 
envio de amostras ao laboratório são de gran-
de importância para obter resultados precisos.

Cuidados importantes para obter resultados 
precisos:

• Realizar corretamente a coleta das amos-
tras;

• Identificar as amostras (data, sexo, idade, 
gestação, uso de medicação e histórico);

• Enviar as amostras acondicionadas na tem-
peratura, solução e recipiente indicados;

• Sempre embalar de forma segura para evi-
tar acidentes;

• Enviar as amostras em tempo hábil para o 
laboratório.

5.1 Coleta de amostras para exames 
hematológicos (hemograma e 

bioquímicos)

As amostras para hemograma e bioquímicos 
devem ser enviadas, em tubos estéreis, com 
cada tubo possuindo ou não algum aditivo, 
com diferentes finalidades. Para exames he-
matológicos são coletadas amostras de san-
gue. Entretanto, enquanto para o hemograma 



utiliza-se sangue total, colhido com anticoa-
gulante, para os bioquímicos, colhe-se sangue 
em tubo sem anticoagulante, para utilização 
apenas do soro sanguíneo, após coagulação e 
separação da fração líquida. 

Tipos de tubos Finalidade

EDTA (tampa roxa)
Hemograma, proteínas plasmáti-
cas totais e fibrinogênio.

Fluoreto (tampa cinza)
Glicemia e curva de tolerância à 
glicose, lactato. 

Citrato (tampa azul)
Coagulograma, tempo de pro-
trombina e fibrinogênio.

Heparina (tampa 
verde)

Hemograma de aves, peixes e 
répteis.

Sem anticoagulante 
(tampa vermelha)

Bioquímicos, sorologias e dosa-
gens hormonais. 

Amostra Acondicionamento
Tempo para 

envio

Sangue
Coletado em tubos estéreis 
com anticoagulante e refri-
gerado.

Até 24 horas.

Soro  
sanguíneo

Coletado em tubos estéreis 
sem anticoagulante e acon-
dicionado refrigerado.

Até 24 horas.

Soro separado e congelado. >72 horas.


