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SEQUÊNCIA OPERACIONAL 

 O serviço de Radiologia atenderá rotineiramente pacientes encaminhados de atendimentos 

interno e externo, mediante apresentação de pedido de exame. Pedidos externos serão 

atendidos mediante agendamento. 

 O tutor/condutor só poderá ser encaminhado ao setor de radiologia se o mesmo estiver usando 

corretamente a  máscara (cobrindo nariz, boca e queixo). Caso o residente observe o uso 

incorreto da máscara, solicitar ao tutor/condutor o uso apropriado da mesma. O residente deverá 

solicitar que o tutor/condutor higienize as mãos com alcool 70% antes de manusear materiais, 

objetos, documentos e etc.   

 O paciente e seu tutor/condutor, serão levados até o local de exames por pessoa designada 

pelo HV, que terá a função de salvaguardar e orientar o tutor/condutor quanto às normas de 

segurança em relação ao Covid-19. 

 O condutor do HV poderá ser um Residente da área de Diagnóstico por Imagem ou de outra 

área. 

 O condutor do HV deverá aguardar até que o exame esteja pronto para reconduzir o 

tutor/condutor até o veterinário solicitante. 

 O exame deverá ser entregue ao condutor do HV que o entregará ao profissional solicitante ou o 

entregará na tesouraria em caso de pedido externo. 

 A sala de espera do serviço de radiologia deverá ser ocupada por somente um paciente e um 

tutor/condutor.  

 Na hipótese de chegar outro animal para exame, seu tutor/condutor deverá aguardar no pátio 

externo até ser chamado, onde poderão aguardar somente dois pacientes com seus respectivos 

tutores ou condutores, com distância mínima de dois metros entre eles. 

 Na sala de exames propriamente dita entrará com o animal somente o tutor/condutor com o 



propósito de conter o animal.  

 O condutor do HV poderá auxiliar na conteção do animal durante a execução do exame caso 

seja necessário. 

 Em situações especias será necessária sedação/anestesia para melhor posicionamento do 

paciente. Nestes casos,  será permitida a entrada de um anestesista e será obrigatória a saída 

do tutor/condutor. 

 Encerrado o exame o paciente deverá ser conduzido ao pátio externo pelo seu tutor/condutor 

até que as imagens sejam processadas. Nos casos de animais sedados e/ou anestesiados, 

estes deverão ser reconduzidos ao veterinário solicitante. 

 

MEDIDAS DE SEGURANÇA, PREVENÇÃO E CONTROLE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, 

NO TOCANTE AO SERVIÇO DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL VETERINÁRIO. 

PESSOAS 

ENVOLVIDAS 
EPIs 

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA E 

HIGIENIZAÇÃO 

PROFISSIONAIS 

 Máscara 

 Face shield 

 Avental impermeável 

 Luvas de procedimentos 

 Higienizar mãos com álcool gel a cada exame 

 Manter distância de 2 metros quando possível 

TUTOR/ 

CONDUTOR 

 Máscara  Higienizar mãos com álcool gel antes e após o 

exame. 

 Manter distância de 2 metros quando possível 

DESINFECÇÃO CONCORRENTE 

AMBIENTE QUEM? QUANDO? O QUE? 

SALA DE ESPERA 

DO SERVIÇO DE 

RADIOLOGIA 

Técnicos e equipe de 

apoio. 

 Ao término de 

cada atendimento 

 Higienizar mesas e 

cadeiras com álcool 70%  

SALA DE EXAMES 

Técnicos e equipe de 

apoio. 

 Ao término de 

cada atendimento 

 Higienizar com álcool gel 

70% mesa de exames 

(Potter Bucky), calhas e 

outras superfícies. 

 Higienizar chassis com 

álcool 70%. 

LIMPEZA TERMINAL 

AMBIENTE QUEM? QUANDO? O QUE? 

SALA DE ESPERA 

DO SERVIÇO DE 

RADIOLOGIA 

Pessoal da limpeza  Ao término do 

turno de trabalho, 

no final do dia 

 Toda as áreas de 

assistência ao 

paciente, conforme 
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SALA DE EXAMES 

Pessoal da limpeza  Ao término do 

turno de trabalho, 

no final do dia 

 Toda as áreas de 

assistência ao 

paciente,  conforme 
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