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Introdução

Quando se avalia um gato ou um cão, 
previamente ao procedimento cirúrgico, em procura de 
distúrbios que produzam sangramentos excessivos, 
deve-se ter em mente que o diagnóstico clínico 
preliminar pode normalmente ser confirmado 
realizando-se vários testes práticos e simples [1, 2].

Além da inspeção direta, são realizados ao menos 
dois testes, tendo como alternativas iniciais tempo de 
coagulação ou teste do micro-hematócrito ou ainda 
técnica da lâmina de vidro, associado ao tempo de 
sangria através do teste do corte de unha.[1, 2]

A hemostasia corresponde ao processo fisiológico 
que mantêm o sangue líquido no sistema vascular após 
lesão no mesmo. Já a coagulação é a fase da 
hemostasia envolvida na formação de fibrina, a qual é 
caracterizada por uma cascata de reações bioquímicas, 
terminando com a formação do coágulo [3]. O termo 
Hemostasia vem do grego (“hemo”=sangue; 
”stasis”=deter) sendo um conjunto de manobras que o 
cirurgião usa para  prevenir,deter e diminuir o 
sangramento. Na prática cirúrgica ele tem como 
finalidade: evitar a perda de sangue, garantir uma boa 
visibilidade operatória e uma cicatrização adequada 
[4]. Portanto o controle da hemorragia durante uma 
intervenção cirúrgica deve ser feito plano por 
plano[1,5,6].

Os métodos de hemostasia se dividem em três: 
físicos, químicos e fisiológicos. Os métodos físicos 
mais utilizados são: compressão indireta, pinças 
hemostáticas, ligadura com e sem transfixação, sutura 
vascular, em massa e sutura hemostática dos órgãos, 
clips e grampos vasculares, torção, dilaceramento, 
angiotripsia, frio, cera óssea, nó de roeder em 
endoloop, eletrobisturi, termocauterização, laser, 
criocirurgia e divulsão. Os métodos químicos mais 
importantes são: água oxigenada, ácido tranexâmico, 
aprotinina e menadiona. E por fim os biológicos, que 

podem ser parenterais (transfusão sanguínea e vitamina 
K) ou tópicos (músculo triturado, adrenalina, esponjas 
de gelatina, celulose oxidada regenerada, cola de 
gelatina, cola de cianoacrilato e de fibrina) [5].

Material e métodos
Através da rotina do Hospital Veterinário da 

Univarsidade Federal Rural de Pernambuco(UFRPE), 
que possibilita a interação dos acadêmicos associando 
os conceitos teóricos abordados em sala de aula com a 
prática, foi realizado anamnese pré-cirúrgica, visando 
descobrir coagulopatias, e provas de triagens para 
avaliação dos fatores de coagulação , teste sensível a 
função plaquetária, além da inspeção direta de mucosas 
e pele. Em casos de hemorragias externas foi 
observado o tipo de sangramento e se o sangue 
depositado coagula espontaneamente ou não. No 
método do tubo capilar preencheram-se alguns 
capilares de microhematócrito com sangue sem 
anticoagulante, em seguida o capilar foi quebrado a 
cada 30 segundos e verificou-se a formação ou não de 
um fio de fibrina. A contagem do tempo foi realizado a 
partir do surgimento do sangue no êmbolo da seringa.  
No teste de sangramento do corte de unha, foi utilizado 
um cortador de unha do tipo guilhotina e um corte na 
extremidade da cutícula foi realizado. O tempo desde o 
corte até que a cessação do fluxo de sangue ocorra 
corresponde ao tempo de sangramento da unha (TSU). 
Em casos que ultrapassaram cinco minutos em cães e 
dois minutos e trinta segundos em gatos foram 
realizados a hemostasia por termocauterização 
[1,7,8,9]. 

Os pacientes atendidos no Hospital Veterinário 
encaminhados para cirurgia com avaliação prévia 
ambulatorial, sem coagulopatias, tiveram o 
acompanhamento dos dicentes durante todo 
procedimento de hemostasia cirúrgica. Foi visto desde 
administração de fármacos anestésicos locais com ação 
vasoconstrictora ao longo da linha de incisão, métodos 



físicos de pinçamento, torção, divulsão, tripsia, 
ligaduras vascular simples, em massa e por 
transfixação, compressão digital direta e indireta 
através de gaze e bandagem, utilização de bisturi 
bipolar e monopolar, dentre outros.

A atividade foi realizada com alunos do sexto 
período do curso de Medicina Veterinária da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) 
durante o primeiro e segundo semestre do ano de 2009.

Resultados e Discussão

Tal experiência fundamentou-se na avaliação do 
desempenho do aluno, à medida que ele tem contato e a 
possibilidade de acompanhar a rotina e o apoio de um 
hospital veterinário, sedimentando o que já foi visto em 
sala de aula. O reflexo participativo através da prática 
supervisionada por meio da integração do hospital-
aluno-professor-paciente proporcionou aos dicentes 
oportunidades a uma melhor concretização ao tema e 
ampliação das habilidades existentes dos alunos.

Segundo FERREIRA [10] no século XXI, ainda 
adentra em muitas Instituições de Ensino, de forma 
dicotomizada “a teoria distante do que se pratica, não 
acrescenta muito sucesso à educação”. Segundo 
Cardoso[11] através da visão holística emergente neste 
final de século, diz que “... educar significa utilizar 
práticas pedagógicas que desenvolvam 
simultaneamente razão, sensação, sentimento e intuição 
e que estimulem a integração intercultural...” .

A interação Hospital Veterinário e aulas práticas 
em hemostasia veterinária foi de grande eficiência, pois 
além de um melhor rendimento de nível acadêmico, 
houve uma clara capacitação do aluno.
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