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CONDUTAS DURANTE O USO DA SALA DE 
FLUIDOTERAPIA – SETOR DE CLÍNICA MÉDICA DE 

PEQUENOS ANIMAIS 

Próxima Revisão: Jan./2023 

Objetivo: Normatizar o uso da sala de Fluidoterapia 

Setor: Clínica Médica de Pequenos Animais Agentes: Veterinários, Docentes, Residentes e Alunos 

ETAPAS DO PROCEDIMENTO 
 

Veterinários, Docentes, Residentes e Alunos, nas dependências do HV-FAMEZ: 
 
1 No recebimento do paciente na Sala de Fluidoterapia, preencher a Ficha/Prontuário do Paciente, 

contendo a data, dados de identificação do paciente (nome, espécie, sexo, raça e ficha clínica), 

diagnóstico presuntivo ou definitivo, principais alterações clínicas, peso e a lista de medicações a serem 

administradas,  

1.1 Para cada fármaco prescrito, listar: nome do medicamento, apresentação (comprimido, 

cápsula, xarope, injetável, etc.), concentração, dose (em mg ou mL/kg), volume a ser 

administrado, horários e via de administração e local de armazenamento.  

1.2 Caso seja realizada fluidoterapia, o protocolo deve ser esmiuçado, citando: o tipo de fluido, 

via de administração, cateter/scalp utilizado, taxa de infusão, taxa de gotejamento, horário de 

início, etc. 

1.3 Listar o protocolo de dietoterapia, quando for o caso (tipo, volume, calorias e horários de 

fornecimento). 

1.4 A Ficha/Prontuário deve ser impressa, assinada pelo médico veterinário responsável e disposta 

anexada na prancheta, adjacente a baia utilizada. 

1.5 Eventos clínicos que ocorram durante o uso da sala devem ser registrados na Ficha/Prontuário, 

tais como: consumo alimentar, nível de apetite, ocorrência de êmese, diarreia, micção, crises 

epilépticas, etc. contendo a hora do evento. 
 

2 Não utilizar a sala para animais com suspeita/confirmação de cinomose. 
 

3 Em caso de uso diário da sala pelo mesmo paciente, uma nova Ficha/Prontuário deve ser preenchida, 

impressa e assinada todos os dias. 

 

4 Ao término de cada dia de internação, a ficha deve ser digitalizada e incluída no sistema do SimplesVet. 
 

5 Os tutores devem, preferencialmente, permanecer na sala junto ao paciente. Devem estar cientes de que 

o uso da sala de Fluidoterapia se encerra as 17h. 
 

6 Manter a arrumação do mobiliário.  

6.1 As pissetas devem estar organizadas nas bandejas plásticas. Verificar se as pissetas, bandejas 

e focinheiras estão etiquetadas com o termo SALA DE FLUIDOTERAPIA (e etiquetar desta 

forma, caso não estejam). 

6.2 Repor os materiais estéreis e descartáveis, além das soluções das pissetas e materiais de uso 

contínuo dos consultórios. 

6.3 Não retirar nenhum equipamento/utensílio identificado como “Sala de Fluidoterapia” do setor 

e não levar os materiais deste para os demais setores ou consultórios. 
 

7 Manter limpo o ambiente.  

7.1 No caso da mesa de atendimento, utilizar após a consulta: álcool 70% ou desinfetantes 

apropriados. Excretas de pacientes e materiais contaminados devem ser limpos, com 

desinfetantes, após calçar luvas de procedimento 

7.2 As baias devem ser limpas com desinfetantes antes e após o uso. 

7.3 Descartar os lixos quando cheios. 

7.4 Seguir o POP HV/004 (Higienização das Mãos, Ambientes e Instalações). 

 

8 Será feita uma escala com revezamento semanal do residente responsável pela monitoração da 

organização e limpeza da sala de fluidoterapia. 



 

 

 

PERIODICIDADE 
➢ Diariamente  

OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES 

 
➢ Avalie o acesso venoso do paciente antes da administração de medicações pela via intravenosa, 

verificando se há presença de flebite, sujidades ou ar no equipo. Caso seja necessário, refaça o acesso. 

➢ Durante a reconstituição, diluição e administração do medicamento, observe qualquer mudança de 

coloração e a formação de precipitados e cristais. Caso ocorra um desses eventos, interrompa o 

processo e troque a medicação. 

➢ Verifique na bula da medicação o tipo de diluente recomendado, via de administração, efeitos 

adversos e interações medicamentosas prejudiciais. 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

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

POP HV/004 (Higienização das Mãos, Ambientes e Instalações). 
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