ATENDIMENTO DE ANIMAIS DURANTE A PANDEMIA COVID- 19
Introdução e Apresentação (sucinta) da Unidade
O Hospital Veterinário de Grandes Animais da Universidade de Brasília é uma parte do
Hospital veterinário da UnB, fica situado na SRB área especial, galpão 4, na Granja do Torto. Nele
são atendidos os animais pecuários (bovinos, equinos, asininos, muares, ovinos, caprinos e
suínos). O hospital funciona 24 horas e conta com serviço de plantão e internação.

Acesso e normas de atendimento no HVET – Grandes animais
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

•

A anamnese deverá ser realizada, preferencialmente, por vias remotas, tais como:
telefone e e-mail, com intuito de averiguar a real necessidade do atendimento
presencial.
Deve-se ainda realizar a triagem do tutor sobre a presença de sintomas gripais prévios.
Serão atendidos exclusivamente casos de emergência e/ou urgência;
O animal só poderá ser atendido com a presença de um (1) responsável no ambulatório.
As informações referentes aos animais internados deverão ser fornecidas
preferencialmente através de meios digitais: celular ou e-mail;
Será permitida a entrada de visitantes (proprietários, prestadores de serviço, entre
outros) nas dependências internas do HVET, desde que seja previamente acordado com
o plantonista do dia e no número máximo de 1 pessoa por vez;
Anamnese, coleta de dados, assinatura de termos e acertos deverão ser feitos ao ar livre
(área externa do galpão principal) com distância mínima de 2m entre o veterinário e o
responsável pelo animal;
O responsável pelo animal deverá utilizar os EPIs necessários (máscara) durante todo o
atendimento;
Pessoas pertencentes ao grupo de risco e/ou que estejam apresentando sintomas de
síndrome gripal serão aconselhadas a conduzir outro responsável pelo animal (saudável
e fora do grupo de risco) em seu lugar;
Será proibida a circulação de pessoas e/ou animais que não fazem parte do âmbito
hospitalar (ex: caminhoneiro, acompanhantes, cães, etc). Esses acompanhantes
deverão aguardar no interior do veículo ou fora dos portões do hospital;
Ficará à disposição durante todo o atendimento, álcool em gel ou líquido a 70% para
higienização de mãos e braços;
A entrega de medicamentos, ração/feno ou outro material solicitado aos tutores deverá
ser feita mediante prévia autorização do médico veterinário de plantão. Caso o
agendamento da entrega seja feito para outra data, esta informação deve constar no
quadro de avisos gerais do hospital para a ciência de todos. Todo o material entregue
deverá ser devidamente higienizado, sempre que sua natureza permitir, antes de ser
armazenado nas dependências do hospital;
Os atendimentos a campo ficarão suspensos a priori e os casos serão avaliados e se
necessário o contato de outros colegas será encaminhado.

Medidas gerais quanto aos funcionários
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Profissionais que apresentem características definidas como grupo de risco devem ser
liberados da rotina;
Profissionais que tem convívio permanente com pessoas definidas como grupo de risco
devem optar pelo trabalho remoto sempre que a natureza do serviço permitir;
Deverão ser organizadas escalas de plantão entre os residentes, técnicos e professores,
contemplando os atendimentos clínico e cirúrgico. A escala será organizada conforme a
demanda. Um professor ou TAE e uma dupla de residentes (R1 e R2);
O residente plantonista deverá dormir nas dependências do HVET-UnB (Grandes
Animais) para atender a Resolução CFMV Nº 1015 DE 09/01/2013 (“Art. 2º. Hospitais
Veterinários são estabelecimentos capazes de assegurar assistência médica curativa e
preventiva aos animais, de funcionamento obrigatório em período integral (24 horas),
com a presença permanente e sob a responsabilidade técnica de médico veterinário”);
Conforme a necessidade, poderão ser convocados outros membros da equipe para
auxiliar nos procedimentos;
Os trabalhadores terceirizados do trato, da farmácia, da limpeza e da lavanderia
também serão organizados por escala sempre que possível;
Qualquer pessoa que apresente febre ou sintomas respiratórios deverá ser afastada
imediatamente do trabalho até o esclarecimento do quadro e liberação médica;
Todos que atuam no HVET-UnB (Grandes Animais) deverão se inscrever na “Sala de
situação da UnB” e preencher os formulários diariamente;
Todos que concordarem em trabalhar no Setor, mesmo que em escala de plantão
deverá preencher o termo de responsabilidade e ciência de que segue o protocolo de
segurança contra o Covid 19;

Medidas gerais no âmbito hospitalar:
•
•

•

•

•

Os portões de entrada deverão permanecer fechados a fim de controlar o fluxo de
pessoas;
O segurança responsável pelo portão deverá ficar de posse de um termômetro de
infravermelho e deverá aferir a temperatura de todas as pessoas, incluindo funcionários
do HVET e SEAGRI, que adentrarem o HVET/SEAGRI. Esses dados deverão ser anotados
em formulário específico contendo Nome completo, número do documento de
identificação, telefone e temperatura aferida.
Quando constatada febre (temperatura igual ou superior a 37,3°C) ou estado gripal do
funcionário, colaborador, terceirizado e prestador de serviço, deverá ser impedida a sua
entrada no estabelecimento, orientando-o a procurar o sistema de saúde;
Aferir e registrar na chegada e a saída, a temperatura dos empregados, colaboradores,
terceirizados e prestadores de serviço, devendo ser registrado em planilha, na qual
conste nome do funcionário, função, data, horário e temperatura, que deve estar
disponível para conhecimento das autoridades de fiscalização;
Durante a permanência no HVET-UnB (Grandes Animais) será OBRIGATÓRIO o uso de
máscaras a todos que adentrarem as dependências. No caso de máscaras de tecido,

•

•
•
•
•

•
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•
•

orienta-se à equipe realizar a troca, por outra limpa, no intervalo de almoço ou quando
estiver úmida;
Será disponibilizado álcool líquido ou em gel 70% em todos os pontos de passagem de
pessoas, exemplos: nas entradas do HVET, nas saídas dos banheiros, no galpão de baixo,
isolamento e necropsia. Deverá ser disponibilizado sabonete líquido e papel toalha para
a lavagem das mãos em todos os banheiros e pias do estabelecimento.
Desativar, durante o período de quarentena, a área de espera dos proprietários para
atendimento clínico, visando a diminuição de pessoas;
Instalar pedilúvio na entrada principal (que dá acesso ao ambulatório, farmácia, centro
cirúrgico e afins) com hipoclorito de sódio 0,1%;
Manter o ambiente arejado, com janelas e portas abertas, sempre que possível;
As roupas e calçados utilizados no HVET-UnB (Grandes Animais) pelo pessoal fixo
deverão ser privativas para o trabalho no setor, sendo solicitado que os funcionários
mantenham o uso do uniforme apenas no estabelecimento e durante o trabalho.
Preconiza-se o uso de pijamas cirúrgicos de uso próprio e botas de borracha. Ao final
orienta-se tomar banho e realizar a troca de roupas ao deixar o trabalho;
Todas as pessoas devem manter um distanciamento mínimo de 2m, exceto em casos
específicos nos quais esse distanciamento não seja possível (contenção de animais e
cirurgias);
Não será permitida a presença de estagiários durante o período da quarentena;
O desenvolvimento de pesquisas no âmbito do HVET deverá ser autorizado pela chefia
do setor e agendado previamente para evitar a aglomeração de pessoas.
O acesso de pós-graduandos e pesquisadores poderá ser realizado mediante prévia
autorização da chefia do setor e desde que estes cumpram todas as normas
estabelecidas nesse plano.

Medidas de higiene e limpeza dos setores do HVET
•
•
•

•
•

Serão criadas rotinas de limpeza específicas a fim de evitar a contaminação tais como:
Estabelecer política de limpeza frequente de todas as maçanetas e superfícies com
álcool etílico 70% ou hipoclorito de sódio 0,1%;
Nos locais de uso comum tais como copa, repouso dos residentes e banheiros deverão
permanecer o mínimo de pessoas possível, para tanto deve-se criar rotinas alternativas
como rodízio de horários de almoço;
Antes da troca das equipes de trabalho todos os ambientes de uso comum e superfícies
devem ser higienizados com hipoclorito de sódio a 0,1% ou álcool 70%;
Orienta-se não utilizar nenhum tipo de acessório não essencial (colares, brincos, anéis,
pulseiras).

Medidas a serem adotadas em setores específicos
1) Centro cirúrgico

•

•

•

Será obrigatório o uso de máscaras cirúrgicas ou PFF2 para todos aqueles que
participarem de procedimentos na sala de indução e no centro cirúrgico. Não será
permitido o uso de máscaras de pano;
Os procedimentos cirúrgicos serão realizados com o número mínimo de pessoas
possível, sendo cinco pessoas o máximo permitido. Não será permitido o
acompanhamento de cirurgias por pessoal que não esteja diretamente envolvido no
procedimento. Toda a equipe deverá permanecer até o paciente recuperar com
segurança da anestesia;
As vestimentas utilizadas no centro cirúrgico devem ser utilizadas apenas para esse fim.

2) Funcionamento do laboratório de análises clínicas – Unidade do HVET-UnB (Grandes
Animais)
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

Um médico veterinário será responsável pelo processamento das amostras, não sendo
permitida a permanência de mais de uma pessoa nas dependências do laboratório;
Será indispensável o uso de EPIs (máscara e luvas, no mínimo) e do uniforme nas
dependências do laboratório;
Será estabelecido um dia na semana para o processamento de amostras da rotina
clínica.
Caso o número de animais ou a gravidade dos pacientes internados no hospital
demande um monitoramento laboratorial mais intensivo, os dias de funcionamento
serão ampliados para dois ou três, sempre no período vespertino (13:00 às 17:00). Casos
de emergência/urgências poderão ser atendidos fora dos dias estabelecidos, sempre
que houver demanda;
As amostras deverão estar devidamente identificadas e acompanhadas de requisição.
Quando forem colhidas fora do horário de funcionamento do laboratório devem ficar
acondicionadas na geladeira da recepção do hospital, caso contrário serão depositadas
em uma caixa de isopor posicionada fora do laboratório;
Amostras externas serão processadas juntamente com as da rotina clínica e devem estar
devidamente identificadas, acondicionadas de maneira correta (refrigeradas) e
acompanhadas de requisição. O envio destas amostras fica condicionado à ciência e
autorização do veterinário responsável pelo laboratório;
As amostras provenientes de projetos de pós-graduação serão processadas juntamente
com as da rotina. Quando isto não for possível poderá ser utilizado o laboratório de
análises clínicas do HVET- Animais de Companhia, com a ciência e autorização do
docente ou técnico responsáveis pelo laboratório;
Cada profissional deverá higienizar o ambiente de trabalho (bancadas e equipamentos)
com álcool 70% no início e ao final da rotina.
A equipe plantonista deverá utilizar os EPIs (máscaras, luvas) e “face shield” durante o
atendimento;
Casos omissos serão conduzidos e direcionados pelo professor ou técnico de plantão do
dia.

3) Sala de radiografia
•

Durante os procedimentos de revelação de imagens deve permanecer na sala apenas
uma pessoa. Esta será responsável pela adequação e digitalização da imagem a ser
disponibilizada, por meios digitais, para os demais profissionais envolvidos no caso
clínico;

4) Sala de esterilização
•
•

O setor de esterilização funcionará em sistema de escala e, excepcionalmente, quando
houver demanda;
Durante os procedimentos de limpeza, embalagem e identificação do material
esterilizável apenas o técnico responsável poderá permanecer na sala de esterilização.

5) Administração
•
•

Avaliar a possibilidade de ter um número exclusivo do setor administrativo (diferente
do número do HVETÃO), assim trabalharia remotamente, sempre que possível;
Fixar dias e horários para o funcionamento presencial (recebimento de material,
demandas da prefeitura, geração de boletos e fechamento de contas, etc.);

6) Lavanderia
•
•

Avaliar a possibilidade de lavar a roupa utilizada no hospital;
Trabalhar por escala (2 ou 3 vezes na semana);

7) Farmácia/Dispensário
•
•
•

O funcionário responsável pela farmácia deverá comparecer 2 ou 3 vezes na semana
para repor e organizar o material;
Deverá ser organizada uma maleta com os materiais necessários para as cirurgias
emergenciais mais comuns;
Os materiais retirados da farmácia deverão ser rigorosamente anotados para cobrança
posterior.

Visitação de animais durante o período de pandemia
Termo de ciência
Eu, ___________________________________________________, portador da identidade
nº ________________ declaro-me ciente das informações abaixo relacionadas:
As informações referentes aos animais internados deverão ser fornecidas
preferencialmente através de meios digitais: celular ou e-mail;
Será permitida a entrada de visitantes (proprietários, prestadores de serviço, entre
outros) nas dependências internas do HVET, sempre que for necessário, desde que seja
previamente acordado com o plantonista do dia e no número máximo de 1 pessoa por vez;
Qualquer pessoa que porventura venha a apresentar sinais gripais ou suspeita de
Covid-19, mesmo sem diagnóstico confirmado, não deve comparecer ao hospital veterinário,
caso seja necessário deve enviar outra pessoa saudável em seu lugar.

Brasília, _________ de ________________ de 2021.

________________________________________________

Planilha de controle de acesso Hvet – Grandes Animais.
Data e hora

Nome

Função

Temperatura

Responsável

Escala médicos veterinários e docentes durante a pandemia

MATUTINO

VESPERTINO

SEGUNDA
FÁBIO
RAPHAEL
JOSÉ
RENATO
TAYNÁ
RITA

TERÇA
LÍDIA

QUARTA
ANTÔNIO
CARLOS
FÁBIO

QUINTA
LÍDIA

ANTÔNIO
CARLOS

RITA

RAPHAEL

SEXTA
FÁBIO
RAPHAEL
JOSÉ
RENATO
RITA

Escala de residentes durante a pandemia

SÁBADO
DOMINGO
Conforme demanda

