
------------------------------- -O acesso venoso é um dos procedimentos mais realizados na prática veterinária, é uma

importante técnica que precisa ser desenvolvida ao longo da formação do médico veterinário. Muitas vezes, as falhas

de execução podem acarretar inúmeras complicações, tal como flebite, e podem interferir em resultados dos exames

laboratoriais, como no caso de agregados plaquetários. Além das falhas do procedimento por falta de conhecimento

ou habilidade, existem fatores que tornam a punção venosa periférica ainda mais difícil, como animal feraz, pacientes

neonatos e paciente em choque hipovolêmico.

Utilizou-se 20cm de elástico borracha tripa de mico, um equipo de infusão, um frasco de soro

fisiológico de 500ml, corante vermelho, uma pelúcia e esparadrapo para fixação. Para a

confecção adicionou-se corante ao frasco com soro fisiológico utilizando a seringa e agulha.

Foi acoplado o equipo ao frasco e a tripa de mico ao equipo. Foi vedado a extremidade da

tripa de mico com um plug de PRN. Abriu-se o equipo de forma com que o soro com corante

preenchesse todo o circuito. Durante a prática o equipo permaneceu fechado a fim de manter

a pressão dentro do circuito. A tripa de mico foi fixada à pelúcia com esparadrapo. Foram

envolvidos com o tecido TNT e esparadrapos deixando um retângulo para a realização da

punção. 
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Desenvolver um simulador artesanal para auxiliar graduandos nas práticas de semiologia 
veterinária. 

O modelo apresentou versatilidade nas manobras de punção, no

qual foi possível simular punção da veia jugular e da veia cefálica

com a possibilidade de puncionar diversas vezes o mesmo

modelo, facilitando o treinamento e prática pelos alunos.

O modelo proposto permitiu o treinamento de acesso vascular periférico, sendo uma alternativa de baixo custo que

pode ser utilizado para fins educacionais. Vale ressaltar que foi o primeiro modelo desenvolvido e portanto, poderá

ser aperfeiçoado e se adequando às novas necessidades dos alunos.
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