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Recomendações para Profissionais Veterinários durante a Crise COVID 19
Atendimento ainda sem
Classificação de Gravidade

Preencher o CAPÚM &
Realizar a classificação de gravidade por
triagem (remotamente se necessário)

Reavaliar os Classe IV em 24h e
Suspender atendimento eletivo

Urgências - Encaminhar para Clínicas 24h e
Hospitais Veterinários com recursos
Atender somente os Classe III - II e I
Atendimento em Domicílio
Válido para Proprietário em Quarentena ou não

Manter no mínimo 2 m de distância, solicitar que lave as
mãos de forma efetiva e oferecer máscara e luvas caso ele
ainda não porte EPI mínimo *

Solicitar que deixe o animal em um ambiente separado
para avaliação inicial e remoção para internação
hospitalar em instituição adequada

Médico Veterinário deve portar Óculos, Máscara, Luvas e
Avental de Proteção com Propés **

Preencher documentação de remoção, internação e
autorizações de procedimentos e exames e encaminhar
animal para a internação hospitalar com protocolos
específicos

Ao chegar no ambiente hospitalar higienizar o animal. As
patas lavadas com água e sabão ou agentes desinfetantes
adequados. Passar um pano com álcool 70% sobre a
pelagem (cuidado com os olhos e mucosas)

Atendimento no Pronto Socorro
Proprietário em
Quarentena e não há
possibilidade de outra
pessoa conduzir o animal

Proprietário
Assintomático e fora
do grupo de risco

Manter no mínimo 2 m de distância,
solicitar que lave as mãos de forma
efetiva e oferecer máscara e luvas
caso ele ainda não porte EPI mínimo *

Manter no mínimo 2 m de distância,
solicitar que lave as mãos de forma
efetiva e oferecer máscara e luvas
caso ele ainda não porte EPI mínimo *

Receber o animal em sala de
urgência preparada, classificar a
gravidade enquanto executa ABC

Receber o animal em consutório,
executar o ABC e higienizar o
ambiente em seguida

Médico Veterinário deve portar
Óculos, Máscara, Luvas e Avental
de Proteção com Propés **

Médico Veterinário deve portar
Óculos, Máscara, Luvas e Jaleco ou
Similar **

Higienizar o animal. As patas lavadas com água e sabão ou agentes
desinfetantes adequados. Passar um pano com álcool 70% sobre a
pelagem (cuidado com os olhos e mucosas). Manter higiene a cada
manipulação e no ambiente de acordo com a necessidade. Restringir as
visitas e seguir as recomendações de higiene e isolamento propostos para
os proprietários que entrarem na internação

* Sempre sugerir que o animal fique com parentes ou vizinhos para o atendimento veterinário

** Todo material utilizado deve ser recolhido como lixo infectante e todos
equipamentos devem ser higienizados com Álcool 70% - 78% ou Meleseptol

