
INSTRUÇÃO TÉCNICA DE TRABALHO 

ITT: SETOR DE PATOLOGIA ANIMAL DO HOSPITAL VETERINÁRIO 

Data: 04/08/2020 Nº da ITT: COVID19-34            Nº de páginas: 6 Data da revisão: 12/08/2020 

 

Quem: Residentes, professores, pós-graduandos, técnicos e alunos de iniciação científica do Setor 

de Patologia Animal. 

Quando: Durante as atividades de rotina e pesquisa pré-estabelecidas pelo setor. 

Onde: Dependências do Setor de Patologia Animal (sala de necropsia, laboratório de histopatologia 

e imuno-histoquímica, sala dos residentes, sala de microscopia, sala de fotomicroscopia) e 

dependências do Hospital Veterinário (central de amostras). 

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 Patologia Animal do Hospital 

Veterinário 

 Todos os usuários do Setor de Patologia devem estar em estrito acordo e seguir as 

Instruções Técnicas de Trabalho Gerais estabelecidas pela Escola de Veterinária e Hospital 

Veterinário.  (https://vet.ufmg.br/comp/texto/12_20110218140600_150/hospital_veterinario) 

 Todos os usuários do Laboratório de Patologia Animal deverão utilizar máscara de tecido, 

cirúrgica ou N95 durante todo o período nas dependências do Setor de Patologia e da Escola 

de Veterinária, mesmo estando sozinhos no ambiente. A máscara deve cobrir o nariz e a 

boca. (ITT COVID19-07) 

 Todo e qualquer material individual deverá ser guardado nos seus respectivos 

armários/escaninhos, ou local isolado de conveniência, e, quando possível, levar somente o 

indispensável para as áreas comuns de convivência do setor. 

https://vet.ufmg.br/comp/texto/12_20110218140600_150/hospital_veterinario


 Os residentes, técnicos, pós-graduandos, professores e demais usuários do setor de 

Patologia Animal devem manter uma distância mínima entre si de dois metros. 

 A entrada e permanência de outros indivíduos que não pertencem ao quadro de usuários 

autorizados pela Escola de Veterinária está proibida, e se aplica para todas as dependências 

do Setor de Patologia Animal. 

 Sempre que possível, todas as portas e janelas devem estar completamente abertas, 

prezando pelo arejamento dos ambientes do setor. 

 Para o atendimento às demandas hospitalares, o Setor de Patologia funcionará das 08h00 às 

19h00, em dois turnos, organizados da seguinte forma: Segunda a sexta-feira: 08h00 às 

12h00 e 13h00 às 19h00, Sábado: 08h00 às 12h00 e 13h00 às 17h00. 

 Caso haja manifestação de qualquer sintoma que possa ser relacionado ao COVID-19, o 

usuário deverá comunicar imediatamente o professor/tutor/orientador responsável e à Chefe 

do Setor de Patologia, devendo não permanecer nem se apresentar ao trabalho. A chefia, ao 

ser contatada, deve orientar o trabalhador para que o mesmo permaneça em isolamento 

domiciliar por 72h, ou até que os sintomas desapareçam. Caso os sintomas persistam após 

as 72h de isolamento, o trabalhador deve entrar novamente em contato com a chefia 

imediata e procurar atendimento adequado nas unidades de saúde (ITT COVID19- 02) 

 

Recomendações específicas do setor: 

● Durante as anamneses, será permitido a presença de um único residente e um único tutor 

responsável durante todo o procedimento, devendo este ocorrer no pátio externo das 

dependências do Hospital Veterinário. 

● Durante este procedimento, é obrigatória a utilização adicional de escudo facial (face shield)  

pelo residente, além da máscara de proteção.  (ITTCOVID19 -04) 

● A lotação máxima da sala de necropsia fica estabelecida em 10 pessoas, com área de 12.5 

m2 por pessoa (PORTARIA SMSA/SUS-BH Nº 0194/2020).  

● Para a necropsia de pequenos animais, somente duas pessoas estão autorizadas trabalhar 

simultaneamente na mesma mesa, respeitando uma distância mínima entre si de dois 

metros, além do uso obrigatório de máscara, face shield e capote impermeável. Recomenda-

se que, após a retirada dos órgãos, o exame destes seja realizado pelo auxiliar em uma 

mesa separada do necropsista. 

● Para a necropsia de grandes animais, somente três pessoas poderão trabalhar 

simultaneamente e diretamente na carcaça, sendo obrigatório o uso dos mesmos EPIs do 



item anterior e  mantendo uma distância mínima entre si de dois metros, quando possível. 

● Outras pessoas podem auxiliar no exame dos órgãos, mantendo-se o distanciamento e 

lotação máxima da sala. 

● Durante a necropsia, a documentação impressa do caso e a câmera fotográfica deverão ser 

manuseadas somente por um único usuário. 

● A clivagem de materiais deverá ser realizada por um único usuário por vez, sob a capela de 

exaustão, sendo os equipamentos e utensílios apropriadamente higienizados com água e 

sabão após o uso individual.  

● Cada usuário deverá ter um lápis e caneta para uso individual nas dependências do setor. 

● Para a leitura simultânea de lâminas, somente está autorizada a utilização simultânea do 

microscópio/medusa da sala 217, a critério do professor responsável. 

●  O número máximo de usuários permitidos para o uso simultâneo fica restrito a três pessoas 

(incluindo o operador principal).  

● As janelas deverão estar completamente abertas durante a utilização do microscópio. 

● Os dois observadores deverão, obrigatoriamente, utilizar as oculares das extremidades. As 

demais oculares serão embaladas e não deverão ser utilizadas. O microscópio, oculares e a 

mesa do microscópio deverão ser higienizados pelos usuários após a utilização.  

● É recomendado o uso de óculos de proteção para utilização do microscópio. 

● Alternativamente, a critério do professor responsável, o residente deverá realizar a leitura e 

descrição das lâminas individualmente, higienizar as lâminas e bandejas com álcool 70% e 

encaminhar para o professor responsável pelo caso. O histórico e descrição das lâminas 

deverão ser digitados e o laudo deve ser encaminhado por e-mail para o professor. O 

professor responsável pelo caso realizará a leitura individual das lâminas e correção do 

laudo. O professor deverá higienizar as lâminas e bandejas e retorná-las para o residente, 

para estudo e revisão individual.  

● Não é permitido o compartilhamento de documentação impressa entre os residentes e 

professores. O residente deve digitalizar os documentos para encaminhamento, caso se faça 

necessário. 

● Recomenda-se que a avaliação, envio e liberação dos relatórios anatomopatológicos sejam 

realizados por plataformas digitais de comunicação. Caso a assinatura dos laudos seja 

necessária, as mãos devem ser higienizadas com álcool 70% antes e após a manipulação.  

● Não é permitida a retirada das máscaras (tanto para alimentação quanto para beber água) no 

interior das salas do setor. 



 

Lotação máxima das salas: 

 Um aviso com a lotação máxima das salas será fixado na porta de cada sala. 

 Para a sala de necropsia, que possui 13 x 10 m, a lotação máxima é de 10 pessoas, 

respeitando-se a recomendação de 1 pessoa a cada 12,5 m2. 

 Para a sala dos residentes (sala 209) que possui 8x3 m, a lotação máxima é de 2 pessoas. Os 

outros dois residentes deverão utilizar a sala de microscopia (207). 

 Para a sala de microscopia (sala 207), que possui 8x8 m, a lotação máxima é de 6 pessoas. Os 

alunos devem utilizar bancadas alternadas. 

 Para a sala de fotomicroscopia (sala 217) que possui 3,5x8 m, a lotação máxima é de 3 

pessoas. 

 Para o laboratório de histopatologia (sala 205) que possui 10x8 m, a lotação máxima é de 6 

pessoas. Para a sala de imuno-histoquímica (sala 205) que possui 5,5x3,5 cm a lotação máxima 

é de 2 pessoas. 

 OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:  É fundamental que haja o distanciamento interpessoal de pelo menos 

02 metros, mesmo quando a lotação da sala estiver aquém do estipulado. 

 

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

NO TOCANTE À FARMÁCIA DO HOSPITAL VETERINÁRIO. 

PESSOAS 

ENVOLVIDAS 
EPIs 

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA E 

HIGIENIZAÇÃO 

Usuários do setor ● Máscara de proteção    Higienizar mãos com álcool 70% antes e 
após cada procedimento. 
●  Manter distância de pelo menos dois 

metros sempre que possível. 

DESINFECÇÃO CONCORRENTE 

AMBIENTE QUEM? QUANDO? O QUE? 

SALAS DE 
PROCEDIMENTOS 

 

 

 

 

 

Usuários do setor 

 

 

 

 

 

Ao término da 
utilização de 

cada 
equipamento 

 

 

 

 

Higienização de mesas, 
bancadas, cadeiras, 

computadores, 
microscópios, telefone, 

câmera fotográfica, 
molhos de chaves de 

uso comum com álcool 
70% ou álcool 

isopropílico, no caso de 
eletrônicos 



 

SUPERFÍCIES 

 

Usuários do setor 

 

Às 9:00 e 16:00 

 

Higienização das 
maçanetas, telefones e 
interruptores do 
laboratório de 
histopatologia e  imuno-
histoquímica, sala dos 
residentes e sala de 
microscopia, se 
estiverem em uso 

LIMPEZA TERMINAL 

AMBIENTE QUEM? QUANDO? O QUE? 

SALAS DE 
PROCEDIMENTOS  

Serviços gerais Ao término do 
turno de 

trabalho, ao final 
do dia 

Todas as áreas de 
atendimento, conforme 

ITT COVID19-21 
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