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CONDUTAS DURANTE ATENDIMENTOS NA 
CLÍNICA MÉDICA DE PEQUENOS ANIMAIS 

Próxima Revisão: Fev./2023 

Objetivo: Realizar a padronização das condutas durante atendimentos realizados na Clínica Médica de 
Pequenos Animais do HOVET-FAMEZ 

Setor: Consultórios Agentes: Todos que utilizam os consultórios da CMPA 

ETAPAS DO PROCEDIMENTO 
I. Preceptores, Docentes, Residentes e Alunos, nas dependências do Setor de  Clínica Médica de 

Pequenos Animais: 

 

1) Somente pessoas autorizadas podem acompanhar os atendimentos realizados no Setor de Clínica Médica 

de Pequenos Animais. 

2) Seguir as normas de vestimentas instruídas no POP HV/001 (Cuidados Pessoais da Equipe de 

Atendimento do Hovet-Famez). 

3) Agir com ética, postura profissional e com responsabilidade no relacionamento com todos os setores do 

Hospital Veterinário, preservando o patrimônio público; 

4) Lavar as mãos antes de iniciar o atendimento e após a manipulação de animais, agentes químicos  

ou amostras biológicas, mesmo após o uso de luvas de proteção, bem como antes de deixar o consultório. 

5) Adquira o hábito de conservar as mãos longe da boca, nariz, olhos e rosto.  

6) É obrigatória a utilização de luvas de procedimento descartáveis para manipulação de amostras 

biológicas, assim como para ter contato com regiões de membranas mucosas e secreções dos pacientes.  

7) Antes de iniciar um atendimento, o aluno/estagiário deverá comunicar o médico veterinário responsável 

e pedir orientação.  

8) Os prontuários, fichas, receituários e documentos relacionados aos atendimentos dos pacientes, deverão 

ser preenchidos de forma COMPLETA e com o máximo de detalhes, no sistema SimplesVet. 

9) O aluno/estagiário não deve coletar amostras biológicas do paciente, aplicar medicamentos ou liberar o 

proprietário das dependências do HOVET, sem antes falar com o médico veterinário responsável pelo caso.  

10) O aluno/estagiário não deve comentar com o proprietário a respeito do prognóstico, diagnóstico ou 

tratamento do caso acompanhado, sem antes conversar com o médico veterinário responsável.  

11) Durante os atendimentos, os alunos/estagiários devem evitar: conversas paralelas, uso de celulares e 

sair do ambulatório (a não ser que seja requisitado pelo m.v. responsável ou em casos urgentes). 

12) Os estagiários e alunos de projetos de ensino deverão assinar a folha de frequência diariamente. 

13) Os médicos veterinários e alunos que forem acompanhar os atendimentos (em aulas práticas, estágios 

ou projetos) deverão estar com carteira de vacinação atualizada, incluindo vacina antirrábica e respectiva 

sorologia com validade máxima de 1 ano. 

14) LIMPAR as mesas e DESCARTAR o material utilizado após o uso da sala.  

15) Usar o descarpack para material cortante; 

16) Após o uso de qualquer material, como, espéculos, DOPPLER, MICROSCÓPIO, OTOSCÓPIO e 

tesouras; limpá-los e devolvê-los no devido lugar. 

17) Manter a organização e a limpeza dos consultórios durante e após os atendimentos, seguindo as 

instruções do POP HV/003 (Organização dos Consultórios).  
 

PERIODICIDADE 
➢ Diariamente  

OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES 

 

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

Plano de Biossegurança da FAMEZ - UFMS 
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