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RECEPÇÃO DO PACIENTE NO CENTRO CIRÚRGICO  Próxima Revisão: 
Ago/2017 

Objetivo: Promover a recepção de pacientes  no Centro Cirúrgico do Hospital Veterinário da 
UFMS/FAMEZ 
Setor: Recepção Agentes: Médico Veterinário / 

Residente/ Auxiliar ou Técnico em 
Enfermagem  
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ETAPAS DO PROCEDIMENTO 
 

 Médico veterinário / Residente / Auxiliar ou Técnico em Enfermagem  
1. Identificar-se ao proprietário ou responsável legal pelo paciente; 

2. Fazer a identificação do paciente confrontando-a com os dados de assinalamento presentes 

no prontuário médico; 

3. Confirmar as informações do proprietário ou responsável legal pelo paciente presentes no 

prontuário médico como: nome, endereço e telefones para contato; 

4. Realizar o exame de avaliação rápida do estado geral do paciente, isto é, a checagem de 

parâmetros vitais: temperatura corporal; estado de hidratação; coloração de mucosas; 

frequência, ritmo e amplitude do pulso arterial; frequência, ritmo, simetria, amplitude e 

tipo respiratórios; amplitude venosa; nível de consciência e resposta ao ambiente. 

Registrar as informações no prontuário; 

5. Registrar no prontuário a massa corpórea do animal em kg; 

6. Confirmar a realização dos procedimentos solicitados para o período pré-operatório, tais 

como jejum hídrico e alimentar bem como quaisquer tratamentos ou exames; 

7. Confirmar se o proprietário ou responsável legal trouxe medicamentos; instrumentos de 

contenção ou quaisquer outros materiais solicitados para o período pós-operatório; 

8. Confirmar a queixa principal e o procedimento cirúrgico a ser realizado confrontando 

estas informações com o registrado no prontuário; 

9. Sob orientação do anestesista e sua solicitação realizar a medicação pré-anestésica; 

10. Realizar a tricotomia; a punção e a cateterização venosa asséptica na sala de preparação; 

11. Entrar com o paciente no Centro Cirúrgico através da janela de acesso (passa maca). 
 

PERIODICIDADE 
 Para cada novo paciente admitido no Centro Cirúrgico do Hospital Universitário.  

 
FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS 

 Sistema SGF, Requisição de exame, Prontuário. 


