
SETORES DO HOSPITAL VETERINÁRIO 

CORES E MODALIDADES DO VESTUARIO – 2022 

 

 
1. Anestesiologia e Emergência 

a. Estagiários: (crachá obrigatório) 

i. roupa branca + jaleco + crocs branco na emergência e bloco 

ii. roupa branca + jaleco + tênis ou sapato branco no ambulatório 

b. Residentes: (crachá obrigatório) 

i. pijama azul marinho + crocs branco para bloco 

ii. pijama azul marinho + jaleco para ambulatório 

iii. pijama azul marinho para canil 

iv. pijama azul marinho para emergência 

c. Alunos de graduação e de vivência - roupa branca + jaleco + crocs ou sapato 

branco 

d. Médicos Veterinários e Pós-Graduandos: 

i. pijama azul marinho + crocs branco no bloco; 

ii. pijama azul marinho + jaleco no ambulatório; 

iii. pijama azul marinho + jaleco + crocs branco na emergência 

 
2. Clínica de Pequenos 

a. Estagiários: (crachá obrigatório) 

i. roupa branca + jaleco + crocs branco na emergência 

ii. roupa branca + jaleco + tênis ou sapato branco no ambulatório 

b. Residentes: 

i. pijama azul claro + jaleco no ambulatório 

ii. pijama azul claro no canil 

iii. pijama azul claro + crocs claro na emergência 

iv. pijama azul claro + jaleco na especialidade 

c. Alunos de graduação, de vivência e bolsistas – roupa branca + jaleco + tênis ou 

sapato branco 

d. Médicos veterinários e pós-graduandos – pijama azul claro + jaleco no 

ambulatório 

e. Enfermagem – pijama azul claro e calçado branco 

 
3. Cirurgia de Pequenos 

a. Estagiários: (crachá obrigatório) roupa branca + jaleco + sapato branco + crocs 

branco 

b. Residentes: 

i. pijama verde claro + croc branco para bloco 

ii. pijama verde escuro + jaleco para ambulatório 

iii. pijama verde escuro para o canil 

iv. pijama verde escuro + crocs branco para a emergência 
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c. Alunos de graduação e de vivência – roupa branca + jaleco + crocs branco ou 

sapato branco 

d. Médicos veterinários e pós-graduandos: 

i. pijama verde claro + crocs branco no bloco; 

ii. pijama verde escuro + jaleco no ambulatório 

e. Enfermagem – pijama verde claro + crocs branco 

 
4. Cirurgia de Grandes 

a. Estagiários: (crachá obrigatório) 

i. pijama verde + croc branco para bloco, 

ii. macacão cinza ou marrom + bota de borracha para fora 

b. Residentes 

i. pijama verde + bota borracha ou crocs no bloco 

ii. pijama verde + bota borracha ou calçado próprio no ambulatório 

c. Alunos de graduação e de vivência – roupa branca + jaleco + croc branco ou 

sapato branco 

d. Médicos Veterinários e Pós-Graduandos: 

i. pijama verde + bota de borracha ou crocs no bloco; 

ii. pijama verde + bota de borracha no ambulatório 

e. Enfermagem – pijama verde claro + crocs branco 

 
5. Clínica de Equinos 

a. Estagiários: (crachá obrigatório) macacão cinza ou marrom + bota de borracha 

b. Residentes: pijama azul claro ou macacão azul no ambulatório 

c. Alunos de graduação e de vivência – roupa branca + jaleco ou macacão cinza ou 

marrom ou azul + bota de borracha 

 
6. Clínica de Ruminantes 

a. Estagiários: (crachá obrigatório) macacão cinza ou marrom + bota de borracha 

b. Residentes: pijama azul claro ou macacão azul 

c. Alunos de graduação e de vivência – macacão cinza ou marrom + bota de 

borracha 

 
7. Patologia Veterinária 

a. Residentes: 

i. jaleco branco no laboratório; 

ii. macacão branco + bota branca na necropsia 

 
8. Patologia Clínica 

a. Residentes: jaleco branco manga longa com elástico no ambulatório 

 
9. Patologia Clínica Banco de Sangue 

a. Residentes: roupa branca + jaleco + sapato branco 
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10. Diagnóstico por Imagem 

a. Residentes: pijama vinho + jaleco + sapato branco 

b. Estagiários: (crachá obrigatório) roupa branca + jaleco + sapato branco + crocs 

branco 

c. Enfermagem – pijama verde claro + crocs branco 
 

 
11. Áreas do Departamento de Preventiva 

a. Residentes: jaleco branco e quando no Hospital roupa branca + jaleco 

 
OBSERVAÇÃO: 

a) Plantão noturno para residentes é obrigatório uso de pijama de trabalho + tênis ou 

croc (na emergência); 

b) Proibido uso do pijama e crocs na cantina. 
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