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SEQUÊNCIA OPERACIONAL 

 Os serviços de Ultrassonografia e EcoDopplercardiografia atenderão 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 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 conduzidos até o local de exames por Residente do setor 

de Diagnóstico por Imagem do HV, que terá a função de salvaguardar e orientar o tutor ou 

condutor quanto às normas de segurança em relação ao Covid-19. 

 Na sala de exames entrarão com o animal somente o tutor/condutor e o Residente com o 

propósito de ajudarem na contenção do animal. O exame será realizado pelo veterinário ou 

Residente com a ajuda de ambos. Além das pessoas descritas acima, não serão permitidas 

demais pessoas. 

 Em casos especiais o exame será agendado e realizado pelo professor. 

 Para procedimentos intervencionistas será(ão) necessária(s) sedação e/ou anestesia do 

paciente, sendo nestes casos, permitida a entrada de um anestesista e será obrigatória a saída 

do tutor/condutor.     

 Realizado o exame o Residente deverá reconduzir o tutor/condutor até o veterinário solicitante 

ou até a tesouraria, em caso de atendimento de pedido externo. 

 O resultado do exame será anexado no sistema integrado do HV e entregue impresso ao 



tutor/condutor por funcionário da tesouraria, se assim o desejar. 

 O local de espera para a realização dos exames será no segundo piso do HV, onde poderão 

aguardar somente dois pacientes com seus respectivos tutores/condutores, com distância 

mínima de dois metros entre eles.  

 Na hipótese de mais pacientes, além dos dois que já estiverem no local de espera, estes 

deverão aguardar em espaço a ser desiginado pelo acompanhante do HV, até que seja liberado 

o local de espera. 

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

NO TOCANTE AO SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA E ECODOPPLERCARDIOGRAFIA 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 E/OU 

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? 

ESPAÇO DE 

ESPERA DO 

SERVIÇO DE US E 

ECO 

Pessoal da limpeza  Duas vezes ao 

dia. 

 Higienizar poltronas, 

cadeiras e demais 

superfícies com álcool 

70% 

SALA DE EXAMES 

Veterinário e Residente  Ao término de 

cada atendimento 

 Higienizar com álcool 70% 

mesa de exames, calhas e 

outras superfícies. 

 Higienizar transdutor e 

outros componentes, 

quando necessário. 

LIMPEZA TERMINAL 

AMBIENTE QUEM? QUANDO? O QUE? 

SALA DE ESPERA 

DO SERVIÇO DE 

US E ECO 

Pessoal da limpeza  Uma vez por dia – 

Pela manhã, 

antes do início do 

atendimento. 

 Toda a área de circulação, 

conforme ITT COVID-19 

N°21 

SALA DE EXAMES 

Pessoal da limpeza  Uma vez por dia – 

Pela manhã, 

antes do início do 

atendimento. 

 Todas as áreas de 

assistência ao paciente,  

conforme ITT COVID-19 

N°21 
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