
ROTEIRO DAS AULAS PRÁTICAS 

 

A turma deverá se dividir em 4 grupos de 8 pessoas. Os grupos devem ser 
o mesmo durante todo o semestre, a fim de fazer a troca das funções 
entre os alunos, possibilitando que cada um seja, pelo menos uma vez, 
cirurgião, auxiliar, instrumentador, anestesista e enfermeiro. 

 

1- Enfermeiro: Será entregue a ficha do animal. Tendo a 
responsabilidade de ir a recepção e chamar o nome do animal e/ou 
dono para que junto seja feita a pesagem do animal. O dono só está 
dispensado quando o animal já estiver na mesa do pré-operatório 
devidamente amordaçado, evitando acidente com algum membro 
da equipe. O enfermeiro irá dizer qual o peso do animal para o 
anestesista. 

1- Anestesista: Irá receber orientação do monitor (que estiver 
responsável pela anestesia no dia) quanto ao protocolo que será 
realizado. Após saber o peso do animal irá calcular as doses dos 
fármacos e preparar a MPA. 

1- Auxiliar/Cirurgião: Revisão da técnica que será aplicada. 
1- Instrumentador: Irá separar o material para tricotomia e venóclise. 
2- Enfermeiro: Aferir os parâmetros basais do animal – FC, FR, TºC, TPC 
3- Anestesista: Aplicação da MPA, depois de revisada pelo monitor 

responsável. 
4- Enfermeiro/Cirurgião: tricotomia e venóclise. 
4- Instrumentador: Irá se paramentar, sendo este ajudado pelo 

auxiliar. 
4- Anestesista: Preparar indução anestésica e o material para o 

posicionamento do animal, antibiótico profilático. 
5- Enfermeiro/Anestesista: Indução anestésica e posicionamento do 

animal. 
5- Instrumentador: Organização da mesa de instrumental – contagem 

dos instrumentais. 
5- Auxiliar: Irá se paramentar com a ajuda do cirurgião. 



6- Enfermeiro: Disponibilizar lâmina de bisturi para o instrumentador e 
clorexidine 0,5% ao auxiliar. 

6- Auxiliar: Antissepsia do paciente e colocação dos panos de campo. 
6- Cirurgião: paramentação com a ajuda de monitor ou outro membro 

da equipe. 
7- Realização da técnica operatória. 
8- Instrumentador: Após o fim do procedimento cirúrgico, irá recolher 

todos os perfuro-cortantes e descartar na caixa amarela; colocar 
todos os instrumentais dentro da caixa metálica que foi aberta. 

8- Anestesista: Observar temperatura do animal e providenciar luvas 
aquecidas quando necessário; aplicação do antiinflamatório. 

9- TODOS: colocar os panos de campo, compressas e aventais no cesto 
de roupa suja. 

9- Enfermeiro: Escrever receita do animal com medicação e 
orientações pós-operatórias, dia de retorno para retirada dos 
pontos. 

10- Um membro de cada grupo irá ficar observando seu animal até que 
este esteja acordado e possa ser entregue ao seu dono. Entrega da 
receita com esclarecimento das dúvidas. 

CADA NÚMERO SIGNIFICA UM TEMPO, EM SUA ORDEM DE 
EXECUÇÃO. NÚMEROS IGUAIS SIGNIFICAM SINCRONISMO DOS 
ACONTECIMENTOS. 

TODOS DEVEM ESTÁ DE PIJAMA CIRÚRGICO – LEMBRAR QUE 
PIJAMA CIRÚRGICO É VESTIMENTA EXCLUSIVA PARA O 
INTERIOR DO HOSPITAL.  

TODOS OS ALUNOS DEVEM TER ESTETOSCÓPIO, TERMOMETRO 
E CANETA. E CADA GRUPO DEVERÁ TER CALCULADORA. 


