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Quem: Técnicos da Central de Amostras, médicos veterinários, tutores dos pacientes em 

tratamento no Hospital Veterinário e prestadores de serviços (motoboy) 

Quando: Diariamente e conforme a demanda e rotina do setor.  

Onde: Na sala da Central de Amostras do Hospital Veterinário  

Objetivo: Disponibilizar 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 de atendimento do setor de Central de Amostras do HV 

 

 A Central de Amostras  atenderá rotineiramente os demandantes que solicitarem análise clínica 

de materiais e amostras biológicas.  

 Quando houver necessidade de impressão de resultados e laudos de exames, o paciente e seu 

tutor, serão orientados a permanecer na sala de recepção, ou ser encaminhado para o pátio 

externo a fim de evitar aglomeração, enquanto será procedida a impressão dos documentos 

solicitados.   

 A fim de evitar aglomeração, quando já houver mais de dois tutores aguardando no pátio, para 

outros atendimentos no Hospital Veterinário, o solicitante do atendimento da Central de 

Amostras será informado que o resultado do exame seguirá por e-mail. Na hipótese do tutor não 

dispor de condições de realizar a impressão o mesmo deverá fazer agendamento e retornar ao 

HV em outro dia e horário previamente combinados, para buscar o documento solicitado.  

 A sala da Central de Amostras deverá permanecer com o acesso limitado aos técnicos que ali 

atuam e as pessoas que tiverem extrema necessidade de adentrar a sala para alguma tarefa.  

 A nova rotina de entrega dos materiais pelos veterinários será assim definida: a) As amostras 

deverão ser depositadas pelo médico veterinário que fará seu acondicionamento adequado.  O 

acesso dos médicos veterinários para depósito das amostras e materiais no compartimento de 

armazenagem (geladeira), deverá ser feito individualmente, não podendo ter mais de uma 

pessoa na sala por vez;  b)Não será mais possível as anotações no caderno de anotação, 

devido a disseminação do vírus por contato em papel. Dessa forma, as amostras entregues 

deverão ser registradas no computador em ambiente específico e de acesso disponibilizado a 

todos os envolvidos. Quando entregue, as amostras já deverão ter sido identificadas e 



registradas antecipadamente. Só serão recebidas as amostras que já estiverem cadastradas no 

sistema. 

 A pessoa responsável pela coleta de amostras biológicas no HV para análises externas nos 

laboratórios parceiros deverá dirigir-se à recepcionista que anunciará sua presença aos técnicos 

da Central de Amostras. Estes autorizarão sua entrada e entregarão o material ao responsável, 

com as devidas medidas de proteção e restringindo seu acesso às demais dependências do HV.  

 Caso haja acesso de pessoal externo ao setor, os técnicos da Central de Amostras deverão 

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 PELA CENTRAL DE AMOSTRAS DO HOSPITAL 

VETERINÁRIO. 

PESSOAS 

ENVOLVIDAS 
EPIs 

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA E 

HIGIENIZAÇÃO 

PROFISSIONAIS 

 Máscara 

 Face shield 

 Higienizar as mãos com álcool gel a cada 

atendimento 

 Manter distância de 2 metros quando 

possível 

TUTOR/ 

CONDUTOR 

 Máscara  Higienizar as 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 

Pessoal da limpeza  Duas vezes ao 

dia 

 Higienizar poltronas, 

mesas e cadeiras 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-

19-21 
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