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Introdução

O material didático a medida que realiza uma 
interação entre o educador e o aluno no processo de 
construção do conhecimento, facilita a apreensão de 
conceitos, uma linguagem específica de cada disciplina 
e o desenvolvimento de habilidades e competências.
Assim como os seus diferentes modos de usar são parte 
indissociável do que se convencionou chamar de 
“tecnologias da educação”, ou seja, dos métodos, 
técnicas e outros recursos que, articulados entre si, têm 
como objetivo subsidiar o processo de 
ensino/aprendizagem. O material escrito é capaz de 
reunir e organizar em sistema os saberes que se 
pretende ensinar/aprender, assim como indicar, na 
forma como se apresenta, o tratamento a ser dado a 
matéria em sala de aula. E com a vantagem adicional 
de permitir consultas individuais diretas, rápidas e
continuadas. [4]

Na disciplina Técnica Cirúrgica Veterinária vários 
temas importantes são abordados na formação do 
discente. Para a apresentação desses temas diferentes
métodos de ensino são empregados. Para a abordagem 
do assunto curativos, bandagens e drenagens foi 
elaborada uma apostila, contendo várias informações 
sobre o assunto referido.

Para que a recuperação da ferida cirúrgica ou de 
qualquer lesão seja satisfatória tanto para o animal 
quanto para o proprietário, é necessário fazer-se uso de 
métodos de proteção que, além de precaverem a 
contaminação do local, ainda estimulem uma 
cicatrização mais rápida e eficaz do ferimento. [5]

Curativo é um meio que consiste na limpeza e 
aplicação de uma cobertura estéril em uma ferida, 
quando necessário, com finalidade de promover a 
rápida cicatrização e prevenir contaminação e infecção.
Dependendo da espessura do curativo, este também 
protege o local contra traumatismos externos. Também 
possui a função de absorver as secreções provenientes 
da ferida. Para que se faça a escolha de um curativo 
adequado é essencial uma avaliação criteriosa da 

ferida. Essa análise deve incluir: condições físicas, 
idade e medicamentos, dentre outros fatores.  [4,1].

Bandagem é o recurso de que se presta o médico 
para cobrir ou imobilizar uma zona da superfície 
corporal com um fim terapêutico na cicatrização de 
ferimentos, por promover a desbridação do ferimento, 
preservar a homeostasia do mesmo, prover a aplicação 
tópica de medicamentos, reduzir a dor secundária ao 
ferimento e prover pressão para reduzir a hemorragia, 
além de ser aplicado na imobilização de membros. A 
bandagem é feita de ataduras, de vários tipos e é 
realizada de acordo com uma técnica regrada. [3,5].

Segundo Tudury e Potier [5] drenagem é a operação 
que consiste em favorecer o escoamento de líquidos 
patológicos, mantendo livre sua passagem para o 
exterior através de elementos de borracha em forma de 
tubos ou lâminas, ou de crinas de Florença em feixes, 
ou de mechas de gazes.  A finalidade básica da 
drenagem é facilitar a cicatrização pela obliteração dos 
espaços mortos e/ou a remoção de material indesejável 
de uma localidade específica. [5,6]. Mais 
especificamente, a drenagem de ferimentos na medicina 
veterinária é utilizada no manejo de bordas de pele, 
ferimentos cirúrgicos, higroma em cotovelo, osteotomia 
bolhosa, hematoma aural, ferimentos contaminados ou 
infectados e abscessos. [2]

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a 
importância da utilização de um material didático como 
auxílio educacional aos discentes da disciplina Técnica 
Cirúrgica Veterinária a entenderem melhor os 
mecanismos envolvidos no processo dos curativos, 
bandagens e drenagens, tornando o aprendizado do 
tema em questão mais dinâmico e de fácil 
entendimento.

Material e métodos

Como recurso didático auxiliar e com o objetivo de 
preparar os alunos do curso de Medicina Veterinária 
para a grande necessidade do conhecimento e das 



técnicas de curativos, bandagens e drenagens, foi 
realizado uma revisão literária sobre o tema onde todo 
o material selecionado foi digitalizado, dando origem a 
apostila de curativos, bandagens e drenagens. A 
apostila foi então repassada aos alunos, servindo de 
base para o estudo do tema, auxiliando os alunos na 
realização das técnicas praticadas no Hospital 
Veterinário, além de servir como complemento da aula 
ministrada pela professora da disciplina. Durante o 
período de confecção da apostila foram retiradas fotos 
de procedimentos realizados por Médicos veterinários 
e pelos próprios alunos no decorrer das aulas práticas 
nos ambulatórios e no centro cirúrgico do Hospital 
Veterinário. 

Resultados, Discussão

Com a utilização da apostila como recurso 
didático auxiliar nas aulas teóricas e práticas da 
disciplina Técnica Cirúrgica Veterinária observou-se 
uma maior interação entre os alunos, monitores e 
professores, além de um melhor desempenho em sala 
de aula.

Durante as aulas práticas alguns métodos 
mencionados por Tudury e Potier [5] e que estavam 
presentes na apostila foram treinados pelos alunos em 
animais do Hospital Veterinário, auxiliados pelos 
monitores e professores e pelo material escrito que os 
mesmos se encontravam no momento da prática. O 
bom aprendizado do assunto foi demonstrado através 
da fácil compreensão dos procedimentos praticados, 
que foi auxiliado pelo estudo prévio do assunto por 
meio da apostila. A mesma também gerou uma 
contribuição enorme para o aprendizado teórico e 

prático da monitora, capacitando-a a oferecer maiores 
contribuições às aulas práticas de curativos, bandagens 
e drenagens.
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