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AGENDAMENTO DE CONSULTAS E RETORNOS Próxima Revisão: Jan/2023 

Objetivo: Padronizar o agendamento de consultas, retornos e atuação da Secretaria da Recepção. 

Setor: Recepção do HOVET Agentes: Veterinários e Secretários da Recepção 

ETAPAS DO PROCEDIMENTO 
I. Veterinário Preceptor 

1. Receber o responsável pelo paciente que se apresente para atendimento, das 7-8h e das 13-14h no 

HOVET. 

1.1  Realizar triagem, distribuição de senhas e encaminhamentos para os devidos setores de 

atendimento.  

1.2  Avaliar a prioridade de marcação de retornos, quando solicitado.  

II.   Secretário Recepcionista 

1. Receber o responsável pelo paciente que se apresente à recepção ou atender o telefonema de 

responsáveis por seus animais. 

2. Para primeira consulta e casos novos:  

2.1 Verificar a existência de cadastro de prontuários feitos anteriormente, evitando a 

duplicidade de informações. 

2.2 Preencher todos os campos do cadastro geral com informações completas. 

2.3 No momento do cadastro, informar ao cliente o valor da consulta. 

2.4 Agendar casos novos para aulas práticas, sob solicitação dos docentes responsáveis 

3. Para Retornos: 

3.1 Verificar a disponibilidade de vagas para retornos nos horários solicitados. 

3.2 Realizar o agendamento dos retornos. 

3.3 Orientar os tutores dos pacientes em relação à data e horário da realização dos retornos.  

4. Cobrança Financeira 

4.1 Realizar a cobrança financeira da consulta e dos serviços prestados, segundo o informado 

pelo sistema Simplesvet ou fichas de solicitação de exames ou procedimentos. 
 

PERIODICIDADE 
➢ Diariamente  

OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES 
➢ Em caso de atendimento emergencial, excetua-se a necessidade de agendamento ou obtenção de 

senha, devendo o recepcionista comunicar imediatamente o veterinário do Setor de Emergência. 
 

DOCUMENTOS RELACIONADOS 
Consultar: Regulamento do Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
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