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Quem: Médicos Veterinários, tutores  e pacientes em tratamento no Hospital Veterinário   

Quando: Durante os turnos de trabalho dos médicos veterinários do Hospital Veterinário 

Onde: Nas salas de atendimento e demais dependências do Hospital Veterinário  

Objetivo: Garantir a segurança e o atendimento a todos que demandam o setor, com atenção às 

determinações de controle do COVID 19 e visando preservar a saúde dos trabalhadores e das 

demais pessoas que acessam o Hospital Veterinário. 

 

Descrição da dinâmica e das medidas adotadas pelo setor de atendimento a pequenos 

animais do Hospital Veterinário 

 

 O setor de pequenos animais atenderá rotineiramente os pacientes acompanhados por seus 

tutores conforme agendamento prévio. 

 Ao chegar em seu horário previamente agendado, o tutor que obrigatoriamente deverá estar de 

máscara, passará pela recepção para os trâmites de registro de atendimento e após, será 

encaminhado ao setor de triagem.  

 Após terem passado pelo serviço de triagem, serão encaminhados aos consultórios para 

atendimento pelo médico veterinário.  

 Será permitida a entrada de apenas um tutor por animal, a fim de evitar aglomerações.  

 Ao iniciar o turno de trabalho, o médico veterinário deverá estar paramentado com os EPI´s 

necessários (ver ITT própria) e realizar os seguintes procedimentos de rotina: lavar as mãos 

com água e sabão, higienizar mesa, cadeira, telefone, monitor e teclado e qualquer outra 

superfície de contato contínuo com álcool 70%. 

 Ao receber o paciente, o médico veterinário deverá certificar - se de que o tutor está usando a 

máscara e de forma correta.  

 Sempre que possível, o consultório deverá permanecer com o ar condicionado desligado e com 

ventilação natural.  

 O tutor deverá ser informado quanto a prevenção, contágio e cuidados para evitar a COVID-19. 

Deverá ser orientado a higienizar adequadamente as patas de seu animal com água e sabão ao 

retornar à residência, bem como higienizar com álcool 70% caixa de transporte, coleiras e colar 

Elizabetano. 

 Caso haja necessidade de exames externos ao consultório, 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 quanto às normas de segurança em relação ao Covid-19 (ver 

ITTs específicas). 

 Encerrado o exame o paciente deverá ser conduzido ao pátio externo pelo seu tutor até que as 

imagens sejam processadas. Nos casos de animais sedados e/ou anestesiados, estes deverão 

ser reconduzidos ao médico veterinário solicitante. 

 Finalizado o atendimento, o tutor e o paciente deverão ser conduzidos à tesouraria a fim de 

finalizar o acerto das despesas e demais procedimentos necessários. 

  Nos casos em que houver pendências para a finalização do atendimento, deverá ser agendado 

novo dia e horário para retorno do tutor ao Hospital Veterinário. 

 Após a saída do tutor e antes da entrada de outro, o médico veterinário  deverá fazer a limpeza 

da sala de atendimento com alcool 70%, higienizando/desinfectando todos os materiais 

utilizados. 

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

NO TOCANTE AO ATENDIMENTO PELO SERVIÇO SOCIAL DO HOSPITAL VETERINÁRIO. 

PESSOAS 

ENVOLVIDAS 
EPIs 

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA E 

HIGIENIZAÇÃO 

PROFISSIONAIS 

 Máscara 

 Face shield 

 Higienizar mãos com álcool gel a cada 

atendimento 

 Manter distância de 2 metros quando 

possível 

TUTOR/ 

CONDUTOR 

 Máscara  Higienizar mãos com álcool gel antes e 

após o atendimento 

 Manter distância de 2 metros quando 

possível 

DESINFECÇÃO CONCORRENTE 

AMBIENTE QUEM? QUANDO? O QUE? 

SALA DE 

ATENDIMENTO 

Médico veterinário  Ao término da 

cada 

atendimento 

 Higienizar mesas, 

cadeiras e demais 

superfícies 

potencialmente 

contaminadas do 

consultório com álcool 

70%  

LIMPEZA TERMINAL 

AMBIENTE QUEM? QUANDO? O QUE? 

SALA DE 

ATENDIMENTO 

Pessoal da limpeza  Ao término do 

turno de 

trabalho, no 

final do dia 

 Toda as áreas de 

atendimento, 

conforme ITT COVID-

19-11 
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