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PARAMENTAÇÃO E CIRCULAÇÃO NO CENTRO CIRÚRGICO Próxima Revisão: 
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Objetivo:Realizar a assepsia e antissepsia cirúrgicas para:controlar, no paciente, o crescimento 
dos microorganismos residentes, eliminar ou reduzir a população dos microorganismos invasores; 
no instrumental, eliminar os microorganismos; no ambiente, manter a população de 
microoganismos em um número aceitável para o ambiente cirúrgico; promover a formação de 
barreira contra a invasão de microorganismos no sítio cirúrgico e proteger os profissionais 
envolvidos no ato cirúrgico contra fluídos corpóreos do paciente. 
Setor: Centro cirúrgico de pequenos animais do hospital 
veterinário da UFMS/FAMEZ 

Agentes:Médico Veterinário / 
Residente/Técnicos e auxiliares de 
enfermagem 
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ETAPAS DO PROCEDIMENTO 

Médico veterinário / Residente / Auxiliar ou Técnico em Enfermagem 
1. Os Vestiários e os canis são considerados áreas sujas, exclusivamente nestes são 
permitidos os trajes habituais, devendo-se seguir o uso, pelos profissionais envolvidos, de 
equipamento de proteção individual (EPI). 

2. Trajar-se no vestiário com roupa de uso exclusivo no Centro Cirúrgico (pijama cirúrgico). 

3. Ao passar a porta do vestiário em direção à área de escarificação (área intermediária) 
calçar propés (ou calçado fechado de uso exclusivo no Centro Cirúrgico), lavar as mãos e 
vestir o gorro cirúrgico. 

4. Ao adentrar as salas operatórias (área limpa) acrescentar ao descrito anteriormente, a 
máscara cirúrgica. 

5. O paciente adentra o Centro Cirúrgicopela janela de acesso (passa maca) e sobre uma 
maca de uso exclusivo deste Centro, após a tricotomia e limpeza do campo operatório e 
após a realização ou não da medicação pré-anestésica, a critério e sob supervisão do 
anestesista. 

6. O paciente será transferido da maca para a mesa operatória e posicionado, inicialmente, a 
critério do anestesista. 

7. Os materiais necessários para o procedimento operatório deverão ser solicitados pelo 
cirurgião responsável ao técnico ou auxiliar responsável pela salvaguarda destes. Tais 
materiais entrarão pelas janelas de comunicação entre as salas operatórias e o depósito de 
materiais ou pela porta, desde que cumpridas as normas de acesso supracitadas. 

8. Escarificação e degermaçãode aproximadamente 5 cm da porção distaldos braços e em 
toda a extensão dos antebraços e mãos da equipe operatória: cirurgiões e instrumentador 
(es) conforme a POP Degermação; 

9. Paramentação da equipe operatória com capote cirúrgico e luvas estéreis; 

10. Abertura dos pacotes de instrumentais e afins estéreis, a pedido do (s) instrumentador (es), 
pelo técnico enfermeiro ou auxiliar; 

11. Antissepsia do campo operatório (POP Antissepsia da pele do animal). 

12. Colocação dos panos e pinças de campo após a autorização do anestesista. 
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PERIODICIDADE 
 Para cada entrada de pessoas e/ou animais no Centro Cirúrgico de Pequenos Animais 

(CCPA-CC) do Hospital veterinário UFMS/FAMEZ. 
 
FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS 
 Prontuário, pijama cirúrgico, propés ou calçado fechado de uso exclusivo no CCPA, 

touca cirúrgica, máscara cirúrgica, luvas estéreis, escovas de degermação, 
degermante, capote cirúrgico,monitores multiparamétrios, soluções para 
antissepsiada pele do animal, panos de campo. 

 
OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES 

 A cada procedimento cirúrgico deve ser realizada a troca dos materiais e panos 
utilizados na cirurgia anterior assim como o capote cirúrgico e as luvas cirúrgicas. 

 Não há vestimenta que substitua o uso do pijama cirúrgico. 
 Qualquer outro traje, com exceção da roupa íntima, deve ser retirado no 

vestiário para a colocação do pijama cirúrgico. 
 À equipe operatória é vedado o uso de anéis, relógios ou quaisquer apetrechos 

que prejudiquem o processo de escarificação ou fiquem expostos por sobre o 
gorro e/ou a máscara cirúrgica. 

 A equipe operatória deve manter as unhas das mãos bem aparadas evitando-se 
danos às luvas estéreis e ao processo de escarificação, sendo vedado o uso de 
esmaltes ou similares que mascarem ou dificultem a inspeção das mesmas. 
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