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1 RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

1.1 Introdução 

O presente relatório tem por objetivo descrever as atividades desenvolvidas 

durante o estágio curricular obrigatório da aluna Daniele dos Santos Pagani, 

discente do curso de Medicina Veterinária nas Faculdades Integradas de Ourinhos, 

sob a orientação do Prof. Me. Nazilton de Paula Reis Filho.  

O estágio foi desenvolvido na área de Cirúrgica de Pequenos Animais na 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, no período de 01 de 

Agosto de 2017 a 30 de Setembro de 2017.  Sob a supervisão da Profa. Dra Flávia 

de Rezende Eugênio , foram cumpridas 340 horas no Hospital Veterinário Luiz 

Quintiliano de Oliveira, da Universidade Estadual Paulista ‘’Julio de Mesquita Filho’’ 

(UNESP), de Araçatuba.  

Em seguida, foi desenvolvido o outro estágio na área de Clínica Médica e 

Cirúrgica de Pequenos Animais no Hospital Veterinário Araújo, de Jaú, no período 

de 01 de Outubro de 2017 a 30 de Outubro de 2017.    

As atividades desenvolvidas totalizaram 270 horas divididas em dois diferentes 

setores: clínica médica de pequenos animais e clínica cirúrgica de pequenos 

animais, sob a orientação do médico veterinário Giovanni Araújo. 

 

1.2 UNESP- Campus Araçatuba 

 

1.2.1 Descrição do Hospital Veterinário Luiz Quintiliano de Oliveira - UNESP - 

Araçatuba  

  O Hospital Veterinário da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho” localiza-se na rua Clóvis Pestana, 793- Dona Amélia, Araçatuba (Figura 1). O 

Hospital Veterinário conta com atendimento das 8 às 12 horas, com intervalo de 2 

horas para o almoço, retornando às 14 horas e atendendo até as 18 horas. As  
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áreas que oferecem atendimento são a Clínica Médica de Pequenos Animais, 

Clínica Médica de Grandes Animais, Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais, Clínica 

Cirúrgica e Grandes Animais, Laboratório Clínico Veterinário, Radiologia Veterinária, 

Anatomia Patológica Veterinária e Ornitopatologia, Obstetrícia Veterinária e 

Fisiopatologia da Reprodução, Anestesiologia, Cardiologia, Dermatologia, 

Emergência, Diagnóstico por Imagem (ultrassonografia) e Oftalmologia. Cirurgias 

que exigiam maior cuidado com a contaminação, eram realizadas no centro cirúrgico 

1, devido ao maior controle de contaminação hospitalar. O centro cirúrgico 2 dava 

preferência para cirurgias oftálmicas e as que exigiam menor controle de 

contaminação hospitalar eram realizadas no centro cirúrgico 3. 

         O setor de cirurgia conta com três Professores responsáveis pelos 

atendimentos, dois Médicos Veterinário Residentes e três Médicos Veterinários 

Aprimorandos 

Figura 1 - Fachada principal do prédio do Hospital Veterinário Luis Quintiliano de Oliveira, campus 
em Araçatuba. 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2017). 
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 1.2.2 Instalações do hospital veterinário Luiz Quintiliano de Oliveira - UNESP - 

Araçatuba 

A Unidade de Pequenos Animais do Hospital Veterinário da Universidade 

Estadual Paulista ‘’Júlio de Mesquita Filho’’ é composta por um consultório para a 

equipe de dermatologia, um para a cardiologia, três consultórios para a equipe de 

clínica cirúrgica, três consultórios para a equipe de clínica médica, dois para a 

reprodução animal, um para curativo, uma sala de fluidoterapia (Figura 2), três 

ambulatórios (Figura 3), um laboratório clínico, uma sala de ultrassom e uma sala de 

raio-x, uma farmácia, 4 centros cirúrgicos (Figura 4), uma sala de paramentação 

(Figura 5), uma sala de oftalmologia (Figura 6) uma sala de esterilização de 

materiais cirúrgicos, um consultório para emergência (Figura 7), um para triagem 

(Figura 8) e uma sala de preparação de medicação pré-anestésica (Figura 9). 

          O Hospital Veterinário ‘’Luiz Quintiliano de Oliveira’’ localiza-se nas 

intermediações do Campus de Araçatuba da Universidade Estadual Paulista, e 

atende de segunda à sexta-feira das 8 às 18 horas. O Hospital Veterinário é 

constituído de:  

 - 1 sala de raio-X 

- 1 sala de ultrassonografia 

- 1 sala de laboratório 

- 1 CTI 

- 1 sala de pijama 

- 2 vestiários 

- 1 ambulatório 

- 3 consultórios de cirurgia 

- 2 consultório de reprodução animal 

- 1 consultório de emergência  

- 1 consultório de oftalmologia 
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- 1 consultório de curativo 

- 1 consultório de triagem 

- 1 consulório de internação fluidoterapia 

- 1 sala de farmácia 

- 1 sala de residentes 

- 1 secretaria 

- 2 salas de plantão 

-1 copa 

- 1 consultório de dermatologia 

- 3 consultórios de clínica médica 

- 1 consultório de cardiologia 

- 1 consultório de felinos 

- 3 consultórios de enfermidades infecciosas 

- 1 consultório de recuperação anestésica 

- 1 consultório de paramentação 

-1 consultório de UTI 

- 4 centros cirúrgicos 

- 1 sala de esterilização 

- 1 sala de expurgo 

- 1 sala de preparo anestésico cirúrgico 

- 1 sala de preparo anestésico de reprodução animal 
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Figura 2 - Sala de fluidoterapia de clínica médica e cirúrgica de pequenos animais do Hospital 
Veterinário Luíz Quintiliano de Oliveira- UNESP- Campus de Araçatuba. 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2017). 

 

FIGURA 3 - Sala cirúrgica ambulatorial 2 do Hospital Veterinário Luiz Quintiliano de Oliveira- UNESP- 
Campus de Araçatuba. 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2017). 
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Figura 4 - Centro cirúrgico 1 do Hospital Veterinário Luíz Quintiliano de Oliveira- UNESP- Campus de 
Araçatuba 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2017). 

 

Figura 5 - Sala de paramentação do Hospital Veterinário Luiz Quintiliano de Oliveira- UNESP- 
Campus de Araçatuba. 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2017). 
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Figura 6 - Sala de oftalmologia do Hospital Veterinário Luiz Quintiliano de Oliveira – UNESP- Campus 
de Araçatuba 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2017). 

 

Figura 7 - Sala de emergência de clínica cirúrgica do Hospital Veterinário Luiz Quintiliano de Oliveira- 
UNESP- Campus de Araçatuba. 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2017). 
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Figura 8 - Sala para triagem do Hospital Veterinário Luiz Quintiliano de Oliveira- UNESP- Campus 
Araçatuba. 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2017). 

 

Figura 9 - Sala de preparação de medicação pré-anestésica do Hospital Veterinário Luiz Quintiliano 
de Oliveira- UNESP- Campus Araçatuba. 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2017). 
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1.2.3 Atividades desenvolvidas no setor de clínica cirúrgica de pequenos 

animais do hospital veterinário Luiz Quintiliano de Oliveira- UNESP- Araçatuba 

 

Durante todo o período do estágio no setor de Clínica Cirúrgica de Pequenos 

Animais, o estagiário tinha a função de realizar toda a abordagem inicial do paciente, 

anamnese e exame físico geral, e, em seguida, passar as informações para o 

Médico Veterinário Residente que, por sua vez, tem a função de  realizar o exame 

físico específico, através de procedimentos ambulatoriais, exames complementares  

( hemograma, bioquímico, radiografias, ultrassonografias e entre outros), para poder 

chegar ao diagnóstico e indicar o tratamento.  

Durante o início das atividades pela manhã, das 8 às 9 horas, os estagiários 

tinham a função de realizar ligações para agendar retornos e atender telefonemas 

de proprietários, realizar os cuidados de enfermagem dos pacientes internados e 

administrar as medicações prescritas. Em seguida, com a chegada de retornos e 

casos novos, os estagiários tinham a função de realizar anamnese e exame físico 

geral, dando prioridades para os retornos. Feito isso, o caso era passado para o 

médico veterinário residente e este seguia com os exames específicos para a 

resolução do caso, ficando sempre o estagiário a disposição para auxiliar nos 

exames. 

           Cada semana um médico veterinário residente era responsável pela triagem 

do Hospital Veterinário, direcionando o caso para o setor correspondente conforme o 

quadro clínico que o paciente apresentava, fosse ele de clínica médica de pequenos 

animais, clínica cirúrgica de pequenos animais ou reprodução de pequenos animais.  

            Em relação aos casos já em tratamento, o estagiário realiza uma anamnese 

resumida e logo em seguida exame físico geral. Assim como nos casos novos, o 

caso era repassado ao Médico Veterinário Residente para prosseguimento. 

           Além disso, o estagiário auxilia o médico veterinário residente na realização 

de exames, coleta de sangue, urina, e realização de receitas das medicações 

prescritas para o paciente. Depois, o caso era encerrado e o proprietário 

dispensado, o estagiário se reunia com o médico veterinário residente e discutiam o 

caso, seus possíveis diagnósticos e tratamentos. 
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        Os Médicos Veterinários residentes se dividiam diariamente por período no 

centro cirúrgico, dois residentes por período no centro, enquanto as outras ficavam 

no ambulatório. Os estagiários também se dividiam por meio de uma escala e cada 

cirurgia um estagiário acompanhava, sendo que os demais permaneciam nas 

atividades ambulatoriais. 

          No final do estágio, os estagiários realizaram a apresentação de casos 

clínicos passados pelos médicos veterinários residentes, explanando o diagnóstico, 

exames e tratamentos, para que pudéssemos mostrar nossa conduta diante do 

quadro estabelecido. 

Quando o médico veterinário residente encontrava alguma dificuldade na 

resolução do caso, os professores eram procurados para auxílio. 

Os procedimentos cirúrgicos eram realizados no período da manhã e da 

tarde, sendo possível o agendamento de dois procedimentos por período, embora 

alguns procedimentos fossem encaixados na medida do possível.  

O estagiário que estava no centro cirúrgico era responsável pelo auxílio em 

todo o período pré-operatório: tricotomia e antissepsia prévia; preparo dos materiais 

como compressas, panos de campo, luva estéril, gaze, caixas cirúrgicas além do 

auxilio na paramentação. Quase sempre era possível o auxílio nos procedimentos 

cirúrgicos.  

Em seguida, o estagiário era responsável por fazer as receitas ( quando estas 

não eram feitas antes de entrar no centro cirúrgico)  e administrar as medicações 

que eram prescritas aos pacientes. Na maioria das vezes o acompanhamento do 

pós-cirúrgico era realizado na sala de fluidoterapia, ficando o animal na gaiola, 

permanecendo internado. 

 

1.2.4 Casuística de atendimento no hospital veterinário Luiz Quintiliano de 

Oliveira- UNESP- Araçatuba 
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Tabela 01- Distribuição dos casos acompanhados durante o estágio curricular obrigatório, organizada 
segundo as idades das espécies, no Hospital Veterinário Luiz Quintiliano de Oliveira – UNESP- 
Araçatuba. 

 Até 1 ano 1 até 4 anos 4 até 15 anos 

Caninos 11 13 42 

Felinos 4 4 2 

 

Gráfico 01 - Relação de espécies de animais atendidos no Hospital Veterinário Luiz Quintiliano de 
Oliveira – UNESP-Araçatuba. 

 

 

Gráfico 2 - Relação de raças atendidas no Hospital Veterinário Luiz Quintiliano de Oliveira- UNESP- 
Araçatuba. 

 

87%
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Tabela 2 - Distribuição dos casos acompanhados durante o estágio curricular obrigatório, organizada 

segundo o diagnóstico do sistema oftálmico, no Hospital Veterinário Luiz Quintiliano de Oliveira – 

UNESP- Araçatuba. 

DIAGNÓSTICO QUANTIDADE 

ÚLCERA DE CÓRNEA 7 

CATARATA 5 

CERATOCONJUNTIVITE SECA 5 

DISTIQUÍASE 4 

UVEÍTE 6 

CHERRY- EYE 1 

LUXAÇÃO DE CRISTALINO 1 

CROMODACRIORREIA 1 

PÊLOS NA CARÚNCULA 4 

CERATITE PIGMENTAR 1 

STAFILOMA 1 

CONJUNTIVITE FOLICULAR 2 

TOTAL 38 

  

Fonte: Arquivo pessoal (2017) 

 

Tabela 3 - Distribuição dos casos acompanhados durante o estágio curricular obrigatório, organizada 
segundo o diagnóstico do sistema digestório, no Hospital Veterinário Luiz Quintiliano de Oliveira – 
UNESP- Araçatuba 

DIAGNÓSTICO QUANTIDADE 

PROLAPSO RETAL 1 

PERIODONTITE 1 

CORPO ESTRANHO ESOFÁGICO 1 

COMPLEXO GENGIVITE ESTOMATITE 1 

NEOPLASIA EM CAVIDADE ORAL  2 

TOTAL 6 

Fonte: Arquivo pessoal (2017) 
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Tabela 4 - Distribuição dos casos acompanhados durante o estágio curricular obrigatório, organizada 
segundo o diagnóstico do sistema locomotor, no Hospital Veterinário Luiz Quintiliano de Oliveira – 
UNESP- Araçatuba. 

DIAGNÓSTICO QUANTIDADE 

FRATURA DE RÁDIO E ULNA 3 

FRATURA DE ÚMERO 1 

FRATURA DA CABEÇA DO FÊMUR 1 

FRATURA DE TÍBIA E FÍBULA 3 

RUPTURA DO LIGAMENTO CRUZADO 

CRANIAL 

6 

FRATURA VERTEBRAL 1 

FRATURA DE PELVE 1 

LUXAÇÃO DE PATELA MEDIAL 1 

TOTAL 17 

Fonte: Arquivo pessoal (2017) 

 

Tabela 5- Distribuição dos casos acompanhados durante o estágio curricular obrigatório, organizada 
segundo o diagnóstico do sistema reprodutivo, no Hospital Veterinário Luiz Quintiliano de Oliveira – 
UNESP- Araçatuba 

DIAGNÓSTICO QUANTIDADE 

CARCINOMA MAMÁRIO 4 

TOTAL 4 

Fonte: Arquivo pessoal (2017) 

 

Tabela 6- Distribuição dos casos acompanhados durante o estágio curricular obrigatório, organizada 
segundo o diagnóstico do sistema urinário, no Hospital Veterinário Luiz Quintiliano de Oliveira – 
UNESP- Araçatuba 

DIAGNÓSTICO QUANTIDADE 

CÁLCULO URETRAL 4 

ESTENOSE DE URETRA PROSTÁTICA 1 

CISTITE 1 

CÁLCULO VESICAL 1 

TOTAL 7 

Fonte: Arquivo pessoal (2017) 
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Tabela 7- Distribuição dos casos acompanhados durante o estágio curricular obrigatório, organizada 
segundo o diagnóstico do sistema tegumentar, no Hospital Veterinário Luiz Quintiliano de Oliveira – 
UNESP- Araçatuba 

DIAGNÓSTICO QUANTIDADE 

FERIDA ABERTA 1 

FLEGMÃO 1 

OTOHEMATOMA 1 

GANGRENA 1 

TOTAL 4 

Fonte: Arquivo pessoal (2017) 

 

Tabela 8 - Distribuição dos casos acompanhados durante o estágio curricular obrigatório, organizada 
segundo o diagnóstico do sistema neurológico, no Hospital Veterinário Luiz Quintiliano de Oliveira – 
UNESP- Araçatuba. 

DIAGNÓSTICO QUANTIDADE 

TRAUMA CRÂNIO ENCEFÁLICO 2 

DOENÇA DO DISCO INTERVERTEBRAL 

CERVICAL 

2 

DOENÇA DO DISCO TORACOLOMBAR 1 

INSTABILIDADE ATLANTOAXIAL 1 

TOTAL 6 

Fonte: Arquivo pessoal (2017) 

 

1.3 Hospital Veterinário Araújo 

 

1.3.1 Descrição do Hospital Veterinário Araújo 

O Hospital Veterinário Araújo (HVA) (Figura 10) localiza-se na rua João 

Ferraz Neto, 430, Chácara Bela Vista, Jaú / São Paulo. O hospital conta com 

atendimento 24 horas e oferece serviços nas áreas de Clínica Médica, Cirúrgica de 

Pequenos Animais, Animais Silvestres, Oncologia, Dermatologia, Acupuntura, 

Ultrassonografia, Cardiologia, Odontologia, Patologia Clínica, Radiologia, 

Oftalmologia, Ortopedia, Microbiologia, Endocrionologia, Nefrologia, Fisioterapia, 

Doenças Infectocontagiosas. 
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             O hospital atende não só o município, mas também a região. Possui uma 

área para recepção dos clientes e, conjuntamente, o pet shop e serviço de banho e 

tosa. Possui seis veterinários com especialidades em várias áreas, além de uma 

grande equipe de funcionários como enfermeiras, secretárias, gerente, setor de 

recursos humanos e administração. O atendimento de rotina inicia-se às oito horas e 

encerra-se às vinte horas e após esse horário há um serviço de plantão que atende 

vinte e quatro horas, durante a semana de segunda a sexta-feira, aos finais de 

semana e feriados.  

 

1.3.2 Instalações do Hospital Veterinário Araújo 

O Hospital Veterinário Araújo é composto por uma sala de espera com 

recepção (Figura 10), ambulatórios para consulta (Figura 11), sendo um deles para 

emergência, farmácia (Figura 12) para armazenar os fármacos de uso rotineiro e 

outros materiais como agulhas, seringas, cateteres, sondas e materiais de 

contenção, uma sala para procedimentos cirúrgicos equipada com aparelho de 

anestesia inalatória, uma para internação (Figura 13), uma para radiografia e 

exames de eletrocardiograma. Há um laboratório clínico terceirizado no hospital que 

realiza exames como hemograma, bioquímica sérica, urinálise, coproparasitológico, 

sendo estes feitos por quatro médicos veterinários que realizam exames para o 

hospital, assim como para outras clínicas da região. 

 Exames de sorologia, citologia, microbiológico, entre outros, são 

encaminhados para um laboratório veterinário externo. A radiografia quando 

necessária é realizada no próprio hospital, já a ultrassonografia é realizada por duas 

médicas veterinárias que prestam serviço ao estabelecimento, assim como para 

outras clínicas. O setor de internação possui quinze baias individuais para 

alojamento dos animais que necessitam de atendimento mais intensivo. As baias 

são dispostas lado a lado sem comunicação de um animal com o outro. Os animais 

com doenças infecciosas são alojados no corredor que dá acesso a sala de 

internação 

O Hospital conta com as seguintes instalações: 

-    Sala de espera junto com a recepção  
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-    4 ambulatórios para atendimento 

    -    1 farmácia  

-    1 centro cirúrgico 

-    1 sala de internação  

-    Pet shop com serviço de banho e tosa 

-    1 laboratório clínico 

-    1 sala com cozinha e quarto para os veterinários usarem no período de serviço 

-    4 banheiros (feminino e masculino) 

-    1 Quarto para médico veterinário plantonista 

-    1 Cozinha 

-    1 Sala de raio-x 

-    1 Sala para paramentação e esterilização de materiais cirúrgicos 

-    1 Escritório  

-    1 Depósito 

-    1 Sala de banho e tosa 

Figura 10 – Recepeção do Hospital Veterinário Araújo 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2017). 
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Figura 11 - Sala de atendimento do Hospital Veterinário Araújo. 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2017). 

 

 

Figura 12 - Farmácia do Hospital Veterinário Araújo. 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2017). 
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Figura 13 - Sala de fluidoterapia do Hospital Veterinário Araújo. 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2017). 

1.3.3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL VETERINÁRIO ARAÚJO  

 

Durante todo o período do estágio no Hospital Veterinário Araújo, o estagiário pode 

realizar o acompanhamento de todas as consultas e cirurgias realizadas no local, 

desde sua abordagem inicial até o procedimento realizado de acordo com seus 

respectivos diagnósticos.  

Durante o início das atividades pela manhã, das 8 às 9:30 o estagiário tinha a função 

de separar as medicações que seriam aplicadas nos animais internados e administrá-

las. Após as 9:30h os atendimentos se iniciavam e os estagiários tinham a função de 

fazer o acompanhamento das consultas e auxiliar o Médico Veterinário quando 

necessário realizar acesso venoso, coletar amostras de sangue, aplicar medicações e 

entre outras funções.  

Quando o estagiário acompanhava a cirurgia, ele ajudava o médico veterinário a 

pegar as medicações anestésicas e do pós-operatório, intubar e preparar o 

posicionamento do animal para realizar a cirurgia. O estagiário, sempre que 

necessário, auxiliava o cirurgião, preparando a mesa cirúrgica, o campo cirúrgico e 

auxiliando no procedimento cirúrgico. 
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Durante todo o dia, o estagiário acompanhava os procedimentos 

ambulatoriais e cirúrgicos, encerrando o horário as 18 horas. 

 

1.3.4 Casuística de atendimento do hospital veterinário Araújo 

 

Gráfico 03 - Relação de caninos e felinos atendidos no Hospital Veterinário Araújo durante o estágio 
curricular. 

 

Gráfico 4 - Relação de raças atendidas no Hospital Veterinário Araújo. 

 

 

Tabela 9 - Relação de casos clínicos atendidos no Hospital Veterinário Araújo. 

DIAGNÓSTICO QUANTIDADE 

BABESIOSE 1 

PARVOVIROSE 1 

87%

13%

caninos

felinos
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DOENÇA PERIODONTAL 1 

DERMATITE ÚMIDA 1 

PNEUMONIA 2 

DERMATITE ESCROTAL 1 

INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA 1 

ERLIQUIOSE 1 

CÁLCULO BILIAR 1 

DIABETES MELLITUS 1 

OBSTRUÇÃO URETRAL 1 

GASTROENTERITE 1 

CARDIOMEGALIA 2 

FERIDA POR MORDEDURA 2 

ADENOCARCINOMA INFLAMATÓRIO NO 

INTESTINO 

1 

LINFOMA NO INTESTINO 1 

SARCOMA EM COLUNA 1 

CÁLCULO VESICAL 1 

TETRALOGIA DE FALLOT 1 

TOTAL 22 

Fonte: Arquivo pessoal (2017) 

Tabela 10 - Relação de casos cirúrgicos atendidos no Hospital Veterinário Araújo. 

DIAGNÓSTICO QUANTIDADE 

AMPUTAÇÃO DO MEMBRO POSTERIOR 1 

CESARIANA 1 

OVARIOSALPINGOHISTERECTOMIA 4 

NODULECTOMIA (LIPOMA EM MEMBRO 

POSTERIO) 

1 

NODULECTOMIA (CARCINOMA EM 

MEMBRO POSTERIOR) 

1 

TOTAL 8 

Fonte: Arquivo pessoal (2017) 
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1.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No estágio realizado no Hospital Veterinário Luiz Quintiliano de Oliveira, da 

Universidade Estadual Paulista, ‘’Júlio de Mesquita Filho’’, de Araçatuba, pôde-se 

notar pontos positivos e negativos. Os pontos negativos observados foram: falta de 

antissepsia correta em procedimentos cirúrgicos, uso de algumas técnicas antigas 

em cirurgias ortopédicas. Pontos positivos foram: ambiente de excelente convívio, 

alta interação entre os residentes de todas as áreas existentes, alto companheirismo 

entre as equipes, muita ética entre os profissionais, interação entre estagiários e 

residentes, estando os residentes sempre disponíveis para discussão de casos com 

os estagiários e uma faculdade com professores de alta qualidade. 

No estágio realizado no Hospital Veterinário Araújo, de Jaú, pode-se notar 

pontos positivos e negativos. Os pontos negativos observados foram: falta de 

antissepsia correta em procedimentos cirúrgicos. Os pontos positivos foram: Alta 

qualidade de profissionais, a equipe sempre muito unida, estando sempre dispostos 

entre si para se ajudarem, ambiente de excelente convívio, apresentam um 

marketing de alto padrão, ensinando-nos como conduzir um estabelecimento 

comercial privado, médicos veterinários sempre disponíveis a nos ensinarem, tirarem 

dúvidas e discutir casos, enfim, é um lugar maravilhoso para se fazer estágio, 

acrescentando conhecimento tanto na área profissional como na pessoal. 
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2 ARTIGO CIENTÍFICO - INFLUÊNCIA DO USO DA CHECKLIST DE 

SEGURANÇA CIRÚRGICA EM PROGRAMA DE TREINAMENTO CIRÚRGICO DE 

ESTUDANTES DE MEDICINA VETERINÁRIA 

 

RESUMO 

Este estudo teve como objetivo verificar se a aplicação da checklist é efetiva para diminuir o tempo de 
cirurgia e o número de intercorrências em cirurgias eletivas realizadas num projeto de treinamento 
dos alunos de medicina veterinária, visando a melhor segurança do paciente em procedimentos 
cirúrgicos. Para levantamento dos dados, foram utilizados procedimentos cirúrgicos do Projeto de 
Controle de Natalidade (PCN) que consistiam em castração de caninos e de felinos, machos e 
fêmeas, divididos entre dois grupos A e B. O grupo A era composto por 8 alunos que não tinham o 
contato prévio com o esquema de funcionamento do projeto e onde a checklist não foi aplicada, já o 
grupo B era composto por 8 alunos onde metade destes já tinham o contato prévio com o esquema 
de funcionamento do projeto e a checklist foi aplicada. Era realizados por alunos do 4º ano do Curso 
de Medicina Veterinária, supervisionado por um Médico Veterinário responsável, e que rodiziavam 
nas funções de anestesista, cirurgião, auxiliar e volante. Pode-se notar uma redução considerável no 
tempo de cirurgia das fêmeas, comparando o grupo A com o grupo B e notou-se uma redução no 
número de complicações. O uso da checklist no grupo B foi de suma importância para melhorar o 
desempenho dos alunos em programas de treinamento de estudantes de medicina veterinária 
perante um trabalho em grupo, assim como diminuir os riscos oferecidos aos pacientes, o número de 
intercorrências e o tempo de cirurgia, proporcionando maior seguridade de vida aos pacientes que 
passam por procedimentos cirúrgicos. 

Palavras-chave: Seguridade, cirurgia, ensino. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to verify if the application of the checklist is effective to reduce the time of 
surgery and the number of intercurrences in elective surgeries performed in a training project 
of students of veterinary medicine, aiming at better patient safety in surgical procedures. For 
the data collection, surgical procedures of the Birth Control Project (PCN) were used, which 
consisted of castration of canines and felines, males and females, divided into two groups A 
and B. Group A consisted of 8 students who did not had previous contact with the project's 
working scheme and where the checklist was not applied, group B was already composed of 
8 students where half of them already had previous contact with the project's working 
scheme and the checklist was applied. They were carried out by students of the 4th year of 
the Veterinary Medicine Course, supervised by a responsible Veterinarian, and who 
performed the functions of anesthesiologist, surgeon, assistant and flyer. One can notice a 
considerable reduction in the surgery time of the females, comparing the group A with the 
group B and it was noticed a reduction in the number of complications. The use of the 
checklist in group B was of great importance to improve students' performance in veterinary 
student training programs in a group work, as well as to reduce the risks offered to patients, 
the number of intercurrences and the time of surgery, providing greater life safety to patients 
who undergo surgical procedures. 

 
Key words: Safety, surgery, teaching. 
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2.1 INTRODUÇÃO 

 

 O tema segurança do paciente vem conquistando o mercado entre os 

profissionais, instituições, e organizações da área de saúde. Com o avanço deste 

tema, foram recomendadas algumas elaborações de normas a partir da realização 

da 55º Assembléia Mundial da Saúde, em Genebra, com o intuito de realizar o 

desenvolvimento de políticas e práticas direcionadas à segurança do paciente, para 

serem aplicadas aos Estados Membros e a Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Assim sendo, em 2004, a OMS criou uma Aliança Mundial para a Segurança do 

Paciente que tem como objetivo prevenir danos e melhorar os cuidados na 

segurança e estabelecer metas para alcançá-lo. (OMS, 2009; BALBINO et al., 2009) 

O que levou o tema segurança do paciente ganhar ênfase nesse período, 

foram os dados revelados de complicações decorrentes de atos cirúrgicos, tendo 

como consequência, em quase todas as situações, a morbi-mortalidade dos 

pacientes em todo o mundo. (GAWANDE et al., 1999; KABLE et al., 2002; OURO-

BAG’NA MAMAN et al., 2005; BRENNAN et al., 1991). E em consequência do 

aumento das despesas dos seguros em saúde ocorridos por erros médicos e danos 

ao paciente, na década de 90, houve a maior notoriedade desse tema (AHRQ, 

2001). 

Em 1999, foi publicado um relatório chamado Errar é humano, pelo Institute of 

Medicine, dos Estados Unidos, revelando ao público que até 98.000 pessoas 

morriam por ano em hospitais norte-americanos, como consequência de erros 

médicos ocorridos em atendimentos ( KOHN; CORRIGAN; DONALDSON, 2000)  

Segundo Ferraz, 2009, as complicações cirúrgicas levam ao aumento na 

estada hospitalar em 10 a 15 dias, maior possibilidade de reinternação e 

necessidade de assistência em Unidade de Terapia Intensiva, aumentando em 

dobro as chances de óbito e os custos hospitalares. 

A ‘Cirurgia Segura Salva Vidas’ foi um desafio lançado nos anos de 2007 e 

2008 pela OMS com o intuito de reduzir as complicações ocorridas ao paciente 

cirúrgico e lançar métodos de segurança para ser aplicados em todos os países 

membros da OMS. Este tem como objetivo reduzir as infecções do sítio cirúrgico, 
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manter a anestesia segura e estabelecer a segurança da equipe cirúrgica (OMS, 

2009). Com isso foi criado um manual por especialistas com a implementação de 

uma checklist, que tem como objetivo a introdução de elementos que matenham a 

segurança do paciente cirúrgico (OMS, 2009). 

A implantação de lista de verificação cirúrgica na veterinária ainda é pouco 

explorada, sendo mais utilizada em estudos de medicina humana, cujos relatos de 

uso de CSC (Checklist) em hospitais veterinários ainda são escassos. Entretanto, foi 

realizado um estudo pelo The American College of Veterinary Surgeons, com um 

total de 520 animais submetidos a procedimentos cirúrgicos em um hospital 

universitário, sem diferença significativa entre cães e gatos, sendo que  nesse 

estudo pôde-se notar apenas uma redução das complicações cirúrgicas em 10% 

tanto em cães, como em gatos, com o uso de uma lista de verificação de segurança 

cirúrgica baseada na lista criada pela Organização Mundial de Saúde (OMS),  

(BERGSTROM; DIMOPOULOU; ELDH; 2016), não sendo relatado mais nenhum 

benefício do uso da checklist. 

Este presente artigo apresenta um estudo realizado no projeto controle de 

natalidade (PCN) em um Hospital Veterinário de uma instituição de ensino, com 

alunos do 4º ano de medicina veterinária, cujo objetivo é aprimorar o treinamento 

cirúrgico de ovariohisterectomia e orquiectomia num período de 1 ano. Foi dividido 

em dois grupos (A e B), sendo que o grupo A não utilizou a implementação de 

checklist e o grupo B a utilizou. Cada grupo era constituído por 8 pessoas, sendo o 

grupo A realizado por alunos que não tinham o contato prévio com o esquema de 

funcionamento do PCN e o grupo B com metade dos alunos já tendo o contato 

prévio com o esquema de funcionamento do projeto. 

  O objetivo deste estudo foi verificar se a aplicação da checklist é efetiva para 

diminuir o número de intercorrências e principalmente reduzir o tempo de cirurgia 

eletivas realizadas num projeto de treinamento dos alunos de medicina veterinária, 

visando assim, a melhor segurança do paciente em procedimentos cirúrgicos. 
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2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi realizado nas dependências do Hospital Veterinário 

“Roque Quagliato” das Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO), no período de 

julho de 2016 a julho de 2017 

Para levantamento dos dados, foram utilizados procedimentos cirúrgicos do 

Projeto de Controle de Natalidade (PCN) que consistiam em castração de caninos e 

felinos, machos e fêmeas, realizados por alunos do 4º ano do Curso de Medicina 

Veterinária, supervisionados por um Médico Veterinário responsável, e que 

rodiziavam nas funções de anestesista, cirurgião, auxiliar e volante. Para que o 

paciente fosse submetido ao procedimento cirúrgico pelo PCN era necessária uma 

triagem prévia composta por anamnese, exame clínico completo e hemograma. 

Além disso, os pacientes obrigatoriamente deveriam ter idade de 6 meses à 6 anos, 

peso acima de 3kg e até 15 kg para os cães, não havendo limites de peso para os 

gatos. Os procedimentos foram dividos em dois diferentes grupos:  

         Grupo A: procedimentos cirúrgicos realizados por 8 alunos que não tinham o 

contato prévio com o esquema de funcionamento do PCN e onde a checklist não foi 

aplicada. 

         Grupo B: procedimentos cirúrgicos realizados por 8 alunos, onde metade deles 

já partipavam do PCN há 6 meses, e a outra metade que não tinham o contato 

prévio com o esquema de funcionamento do Projeto. Neste grupo foi utilizado a 

checklist. 

Em ambos os grupos, um único responsável preencheu uma ficha de 

avaliação do procedimento cirúrgico (Anexo 1), que continha informações sobre 

momento em que foi aplicada a MPA (medicação pré-anestésica), momento em que 

foi realizada a indução anestésica (quando havia esta etapa no protocolo 

anestésico), momento em que se realizou a incisão de pele, momento do término da 

cirurgia e o acontecimento de intercorrências e complicações no período 

transoperatório. As intercorrências foram divididas em simples e complexas. As 

simples consistiam em material insuficiente e saída de um integrante de centro 

cirúrgico, quebra da assepsia (rasgar ou contaminar a luva cirúrgica, contaminação 

do material estéril) e problemas com os equipamentos. As intercorrências 

classificadas como complexas eram consideradas quando houve a necessidade de 
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troca do cirurgião, tricotomia inadequada e falhas na técnica cirúrgica, e falha na 

administração do antibiótico profilático. 

A CSC aplicada era dividida em 3 tempos: antes da indução anestésica, antes 

da incisão cirúrgica e antes da liberação do paciente. Esse modelo foi baseado e 

adaptado das checklists utilizadas na Medicina e também na Medicina Veterinária, 

tendo como base as necessidades do Hospital Veterinário da Instituição. (Anexo 2).  

O protocolo anestésico aplicado (anexo 3) foi programado pela professora 

responsável pelo setor de anestesiologia do Hospital Veterinário, o qual seguiu sem 

alteração por todo o período do projeto. 

Para interpretação dos dados levantados, foram comparadas as anotações 

dos dados do Grupo A e do Grupo B, as quais foram apresentadas em forma de 

análise descritiva. A distribuição dos animais dentro dos grupos foi avaliada por meio 

de teste de homogeneidade de qui-quadrado sob 5% de significância. 

 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O grupo A, incluiu 20 animais, dos quais 13 eram fêmeas e 7 eram machos. 

Quanto as fêmeas, a média do tempo total de realização do preparo do paciente 

(desde a MPA até a indução)  foi de 26 minutos, de preparo do campo cirúrgico 

(desde a indução até a incisão) foi de 25 minutos, e o tempo de cirurgia (desde a 

incisão até a realização do último ponto de pele) foi de 2 horas. Já os machos, como 

o protocolo anestésico incluía a MPA junto com a indução, não houve o dado de 

tempo de preparo do paciente, já o tempo de preparo do campo (desde a indução 

até a incisão) foi em média de 38 minutos e o tempo de cirurgia (desde a incisão até 

a realização do último ponto) foi de 33 minutos. 

          O grupo B, incluiu 16 animais, dos quais 11 eram fêmeas e 5 eram machos. 

Quanto às fêmeas, o tempo total de preparo do paciente em média foi de 27 

minutos, contando que em duas não foi possível fazer a contagem devido ao fato de 

o preparo ser junto com a MPA, por conta dos seus temperamentos (muito 

agitadas), resultando em um preparo breve e sem contagem de tempo, o preparo do 

campo cirúrgico foi em média de 30 minutos e o tempo de cirurgia total foi de 90 
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minutos. Já os machos tiveram uma média de tempo total de preparo do campo de 

41 minutos e de tempo de cirurgia de 52 minutos. 

 

Tabela 11-  Dados levantados do grupo A (Grupo composto por alunos que não tinham o contato 
prévio com o esquema de funcionamento do projeto e onde a checklist não foi aplicada), segundo uma 
média realizada dos pacientes desse grupo.  

GRUPO A 
TEMPO DE 

PREPARO DO 
PACIENTE 

TEMPO DE 
PREPARO DO 

CAMPO 
CIRÚRGICO 

TEMPO DE 
CIRURGIA 

MACHOS - 38min 33min 

    

FÊMEAS 26min 25min 120min 
Fonte: Arquivo pessol (2017) 

 

Tabela 12-  Dados levantados do grupo B (Grupo composto por 8 alunos onde metade destes já 
tinham o contato prévio com o esquema de funcionamento do projeto e onde a checklist foi aplicada), 
segundo uma média realizada dos pacientes desse grupo. 

GRUPO B 
TEMPO DE 

PREPARO DO 
PACIENTE 

TEMPO DE 
PREPARO DO 

CAMPO 
CIRÚRGICO 

TEMPO DE 
CIRURGIA 

MACHOS - 41min 52min 

    

FÊMEAS 27min 30min 90min 

    
Fonte: Arquivo pessoal (2017) 

Pôde-se notar uma redução considerável no tempo de cirurgia das fêmeas, 

comparando-se o grupo A com o grupo B, entretanto na literatura não há trabalhos 

que relatem redução do tempo de cirurgia com o emprego da checklist. Segundo 

Clapham (2015), um trabalho realizado por pesquisadores evidenciou que o uso de 

checklist  reduz eventos adversos, erros humanos, melhora também o trabalho em 

equipe e a comunicação no cenário da medicina, demonstrando que a lista de 

verificação poderia ser útil em diferentes situações, principalmente no cenário da 

veterinária. 

No grupo A, houve 4 intercorrências simples e 2 intercorrências complexas, 

67% e 33% respectivamente. As simples foram em material insuficiente e saída de 

um integrante do centro cirúrgico, quebra da assepsia (rasgar a luva cirúrgica, 
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contaminando o material estéril) e problemas com os equipamentos. As 

intercorrências classificadas como complexas foram a necessidade de troca do 

cirurgião e tricotomia inadequada. 

Todas as complicações existentes foram em fêmeas, isso provavelmente 

devido ao fato de que a ovariohisterectomia é uma cirurgia mais complexa que 

orquiectomia. Apesar de a ovariohisterectomia ser considerada procedimento 

cirúgico tecnicamente simples, podem ocorrer complicações no trans-operatório, 

pós-operatório imediato, ou tardio (POLLARI, et al, 1996). A hemorragia é 

considerada umas das complicações mais comuns duarante a realização do 

ovariohisterectomia, e as que mais são encontradas no pós-operatório são: 

hemorragias, ligadura ou trauma ao ureter, incontinência urinária, tratos fistulosos e 

granulomas, síndrome do ovário remanescente, problemas relacionados à 

celiotomia, piometra de coto e obstruções intestinais. (POLLARI, et al, 1996), 

entretanto, nenhuma dessas intercorrências foram notadas em nosso estudo. 

No grupo B, houve 2 intercorrências simples e 1 complexa, sendo apenas 

uma intercorrência simples em macho e o restante em fêmea, 67% e 33% 

respectivamente. A simples foi quebra da assepsia (contaminou a luva cirúrgica) e 

material insuficiente. A complexa foi falha na técnica cirúrgica. Notou-se uma 

redução no número de complicações, o que pode ter implicado que o uso da 

checklist é importante para poder diminuir as complicações no pré e trans-

operatório. Segundo Haynes et al (2009), com a implementação da checklist, houve 

melhora na comunicação e trabalho em equipe. Gawande et al (2009) relatam que a 

diminuição de complicações está ligada à realização da checklist ser em equipe, 

resultando num melhor desempenho da mesma.  Segundo uma avaliação feita em 

oito instituições piloto no mundo (Canadá, Índia, Jordânia, Filipinas, Nova Zelândia, 

Tanzânia, Inglaterra e EUA), o uso da checklist mostrou que os pacientes 

submetidos a tratamento cirúrgico dobraram as chances de receberem tratamentos 

com alto padrão de cuidados. Nesses locais, notou-se uma redução da mortalidade 

em 47% e as complicações, que apresentavam uma média de 11%, passara a 7% 

(PANCIERI, SANTOS, AVILA, BRAGA, 2013). 
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Tabela 13-  Número de intercorrências obtidas durante o projeto controle de natalidade no período de 
1 ano. 

INTERCORRÊNCIAS GRUPO A GRUPO B 

SIMPLES 

 

4 2 

COMPLEXAS 2 1 

Fonte: Arquivo pessoal (2017) 

O estudo realizado pelo estudo The American College of Veterinary Surgeons, 

com um total de 520 animais submetidos a procedimentos cirúrgicos sem 

seletividade, em um hospital universitário, conseguiu provar que o uso da checklist 

reduz complicações, entretanto não mostra a efetividade da lista de verificação para 

reduzir o tempo de cirurgia como o presente artigo fez. 

O uso do checklist é de baixo custo, o único empecilho existente é sua 

aplicação deste devido à disponibilidade da equipe cirúrgica. Para serem aplicada as 

3 fases da checklist, são necessário em média 3 minutos (PANCIERI et al,. 2013), 

sendo o volante o indicado para orientar a checagem. Porém como cada semana 

uma pessoa ocupa um cargo no PCN, nem sempre a responsável pelo trabalho 

conseguia exercer tal função. Segundo Pancieri et al (2013), o responsável pela 

aplicação da checklist tem a autonomia sobre os procedimentos que antecedem a 

cirurgia e sobre o processo cirúrgico em si, decidindo quando necessário, se é 

preciso interromper o procedimento ou impedir que este siga adiante, mesmo que a 

equipe não fique satisfeita, podendo até gerar um conflito, dependendo do nível de 

discernimento desta.  

  O uso da lista de verificação é de grande importância pois auxilia a equipe a 

se lembrar de todos os passos necessários antes do início da cirurgia, como 

preparação da pele, uso de antibiótico e que todos os instrumentos cirúrgicos 

estejam estéreis e disponíveis. (LEVIN, 2002; OMS, 2009). Lucas e Tsou (2013) 

notaram que, com o uso da checklist, houve melhora no trabalho em equipe, assim 

como na comunicação de informações, além de redução no número de 

procedimentos simples que eram facilmente evitáveis, como: falta de administração 

de antibióticos antes da incisão cirúrgica.  
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Existem muitos fatores que levam a equipe ao erro, consequentemente 

levando à falha na segurança do paciente. Dentre esses fatores, podem ser citados 

materiais inadequados, esterilização inadequada ou mau funcionamento; corpo 

estranho esquecido no paciente, como instrumentais e compressas; dificuldade em 

reconhecer complicações durante a cirurgia; planejamento inadequado dos cuidados 

no período pós-operatório; perfurações ou hemorragias; intervenção com tempo 

prolongado e cirurgias de sítio ou indivíduo errados e também a realização de 

procedimento errado, (OMS, 2009). 

 

2.4 CONCLUSÃO 

Aplicar a checklist foi um desafio muito grande por englobar um grupo de 

pessoas onde regras eram impostas para que o trabalho fosse concluído com 

sucesso, porém com este trabalho, foi possível concluir que a checklist é de extrema 

importância, pois além de proporcionar melhor segurança ao paciente, ela evita 

erros facilmente esquecíveis pelos profissionais envolvidos, diminuindo o número de 

intercorrências e principalmente reduz o tempo de cirurgia, levando os alunos a 

possuírem melhor desempenho nas realizações dos procedimentos cirúrgicos.  
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ANEXO 1- Ficha de avaliação do procedimento cirúrgico 
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ANEXO 2 - Checklist utilizada no Projeto Controle de Natalidade 
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Anexo 3: Protocolo anestésico utilizado no Projeto Controle de Natalidade 

                               MEDICAÇÃO PRÉ-ANESTÉSICA (INTRAMUSCULAR) 

          GATO               CÃO              GATA          CADELA 

Cetamina 10 mg/kg Acepromazina 

0,03mg/kg 

Cetamina 10 mg/kg Acepromazina 

0,05mg/kg 

Xilazina 0,5 mg/kg Morfina 0,3 mg/kg Xilazina 0,5 mg/kg Morfina 0,5 mg/kg 

Morfina 0,2 mg/kg Cetamina 6 mg/kg Morfina 0,2 mg/kg  

 Xilazina 0,5 mg/kg   

 

                                 INDUÇÃO/ MANUTENÇÃO/ REPIQUES (INTRAVENOSO) 

                       GATOS E CÃES                       GATAS E CADELAS 

Indução                                Repiques Propofol 10 mg/kg 

Cetamina 5mg/kg           Cetamina 2,5 mg/kg Fentanil 3 ug/kg 

 (uso a efeito, 1mg/kg de propofol por vez) 

 

                                        ANESTESIA LOCAL/ LOCORREGIONAL 

                   GATOS E CÃES                  GATAS E CADELAS 

Cordão espermático, intratesticular e linha de 

incisão 

Anestesia peridural com volume de 0,3 ml/kg 

Lidocaína sem vasoconstritor 5 mg/kg Lidocaína com vasoconstritor 3 mg/kg 

(dividir volume por sítio de punção) Morfina 0,1 mg/kg 

 (completar com NaCl 0,9% até volume total) 

 

                                       PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO (SC) 

                                                       Todos os animais 

                                                       Tramadol 4 mg/kg 

                                                     Meloxicam 0,1 mg/kg 
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                                                          PRESCRIÇÃO 

                        Gatos e cães                   Gatas e cadelas 

Tramadol 4 mg/kg VO TID por 3 dias Tramadol 4 mg/kg VO TID por 5 dias 

Meloxicam 0,1 mg/kg VO SID por 2 dias Meloxicam 0,1 mg/kg VO SID por 2 dias 

Meloxicam a partir do dia seguinte Meloxicam a partir do dia seguinte 

 

 


