REGULAMENTO DO HOSPITAL VETERINÁRIO
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Aprovado pelo CAS – Resolução nº 172/2017

REGULAMENTO DO HOSPITAL VETERINÁRIO
UNIBAVE – HVU
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º O Hospital Veterinário UNIBAVE – HVU, com sede na Rua Padre João Leonir
Dall`Alba, 601, Bairro Murialdo, neste município de Orleans, Estado de Santa Catarina,
situado no Campus do UNIBAVE, mantido pela Fundação Educacional Barriga Verde FEBAVE, entidade criada pela Lei Municipal n˚ 528/77, alterada pela Lei n˚ 575/79 e
instituída pelo Decreto n˚ 573/77, instituição pública de direito especial, sem fins
lucrativos, devidamente registrada no Cartório de Registro Civil de Títulos e Documentos
com sede e foro neste município de Orleans, Estado de Santa Catarina, sito à Rua Miguel
Couto, 313, Centro.
Art. 2º As Atividades do Hospital Veterinário UNIBAVE, situado no município de
Orleans, Estado de Santa Catarina, rege-se pelo seu regulamento interno, pela legislação
em vigor, pelo Estatuto da FEBAVE e Regimento Geral do UNIBAVE.

Capítulo I
Da Natureza e Finalidade
Art. 3º O Hospital Veterinário UNIBAVE – HVU consiste em um espaço criado para o
desenvolvimento de atividades práticas do Curso de Medicina Veterinária.
Art. 4º O Hospital Veterinário UNIBAVE – HVU tem por finalidades:
III-

Colaborar com a articulação entre teoria e prática para os acadêmicos do Curso
de Medicina Veterinária do UNIBAVE e afins;
A prestação de serviços para o atendimento ao público, mediante pagamento
referente à prestação de serviço.

§ 1º Entende-se por atendimento público aquele prestado a animais de pessoas que tenham
necessidades de atendimento médico veterinário.
§ 2º Entidades interessadas na prestação de serviços de atendimento médico veterinário
do Hospital Veterinário UNIBAVE – HVU poderão conveniar-se com a FEBAVE para
usufruírem de benefícios diferenciados estabelecidos em contrato firmado entre as partes.

Capítulo II

Dos Objetivos
Art. 5˚ O Hospital Veterinário Unibave – HVU tem por objetivos:
IIIIII-

Promover o ensino, a pesquisa e extensão;
Contribuir com a saúde pública;
Otimizar a produção e a saúde animal.

TÍTULO II
DA ESTRUTURA
Art. 6˚ A Estrutura do Hospital Veterinário Unibave – HVU se constitui dos seguintes
ambientes:
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIIIXXIX-

Setor de pequenos animais;
Sala de Recepção;
Sanitários (masculino e feminino);
Sala de Isolamento;
Ambulatório;
Consultório, Fluidoterapia;
Laboratório de Análises Clínicas;
Laboratório de Patologia Animal;
Central de Material Estéril (CME);
Sala de Medicação pré-anestésica (MPA);
Sala de Técnica Operatória;
Sala de Recuperação Anestésica e Cirúrgica;
Sala de Cirurgia;
Vestiários (masculino e feminino);
Quarto de Plantonista;
Cozinha;
Dispensação;
Sala da direção e arquivo;
Laboratório de Nanotecnologia (Incubado);
Sala de Diagnóstico por Imagem;
Sala de Fisioterapia;
Setor de Grandes Animais;
Baias;
Escritório;
Depósito;
Dispensário;
Arquibancada;
Sala de Tombamento;
Sala de Escarificação;

XXXXXXI-

Banheiro;
Centro Cirúrgico.

Parágrafo Único. Os anexos I, II, III, IV e V apresentam as normas internas,
respectivamente, Do Setor de Patologia Animal, Setor de Patologia Clínica Veterinária,
Setor de Pequenos Animais, Setor Grandes Animais e Diagnóstico por Imagem

TÍTULO III
DOS SERVIÇOS
Art. 7˚ O Hospital Veterinário Unibave – HVU disponibiliza a prestação dos seguintes
serviços para pequenos e grandes animais:
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXI-

Cirurgias;
Odontologia;
Fisioterapia;
Exames Laboratoriais;
Procedimentos;
Fluidoterapia;
Consulta;
Internação;
Diagnóstico por Imagem;
Laboratório de Patologia Animal;
Laboratório De Patologia Clínica.

TÍTULO IV
DA COMPOSIÇÃO E GESTÃO

Art. 8˚ O Hospital Veterinário Unibave – HVU é composto pelos seguintes profissionais;
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXX-

Coordenador Médico Veterinário;
Médicos Veterinários Clínicos e Cirurgiões;
Médicos Veterinários Patologistas;
Assistente Médico Veterinário;
Auxiliar Médico Veterinário;
Enfermeiro;
Atendente;
Auxiliar de Limpeza;
Acadêmicos Estagiários;
Estagiários Remunerados.

Art. 9º A gestão do Hospital Veterinário Unibave – HVU será exercida por um
coordenador médico veterinário, com comprovada capacidade profissional, contratado
pela FEBAVE.
Parágrafo Único. Os demais funcionários do Hospital Veterinário Unibave – HVU serão
contratados pela FEBAVE, conforme as necessidades, mediante solicitação e
justificativa do seu coordenador médico veterinário.

Capítulo I
Das Atribuições

Seção I
Do Coordenador Médico Veterinário

Art. 10. São atribuições do Coordenador Médico Veterinário do Hospital Veterinário
Unibave – HVU:
I- Distribuir e supervisionar o trabalho de desenvolvimento de rotina dos Médicos
Veterinários do hospital;
II- Supervisionar os estagiários, em serviços no hospital;
III- Elaborar e supervisionar as agendas médicas;
IV- Baixar normas para a organização e funcionamento dos diferentes serviços do
hospital;
V- Controlar o fluxo de discentes e docentes no hospital;
VI- Aprovar a escala de plantões, folgas e férias dos Médicos Veterinários e demais
funcionários;
VII- Supervisionar o controle de medicamentos citados na Portaria nº 344 de 12/05/98 do
Ministério da Saúde – Secretaria de Vigilância Sanitária, publicada no D.O de 19/05/98,
utilizados no atendimento hospitalar;
VIII- Efetuar estudos buscando aprimorar o atendimento do hospital, sugerindo
ampliações, reformas, transferências de recintos em que operam os diversos serviços;
IX- Desenvolver protocolos médicos a fim de padronizar os atendimentos clínicos, em
conjunto com os padrões estabelecidos pelo curso;
X- Estabelecer normas para a organização e funcionamento dos diferentes serviços do
hospital;
XI- Selecionar e contratar funcionários para os diferentes cargos do hospital;
XII- Aprovar a escala de plantões, folgas e férias dos funcionários administrativos;

XIII- Supervisionar todos os serviços que compõem o hospital, reunindo-se com a
coordenação clínica para estabelecimento de novas normas para o bom andamento da
rotina hospitalar;
XIV- Controlar os estoques de materiais do hospital, mediante informações fornecidas
pelas seções;
XV- Receber e analisar as requisições de materiais e medicamentos, sejam eles de
consumo ou permanente, bem como manutenção de bens do hospital, encaminhando-os,
se pertinente, ao setor de compras para tomar as devidas providências;
XVI- Exercer o poder disciplinar nos termos da legislação vigente;
XVII- Apresentar periodicamente relatórios das atividades desenvolvidas no hospital.
Parágrafo Único. Constitui requisito para a contração do diretor, a titulação mínima de
mestrado na área.

Seção II
Dos Médicos Veterinários – Clínicos e Cirurgiões
Art. 11. Os médicos veterinários Clínicos e Cirurgiões do Hospital Veterinário Unibave
– HVU serão contratados pela FEBAVE, confirmada a necessidade, devendo ser
profissionais de comprovada capacidade para o exercício da função e possuir como
requisito mínimo, mestrado, na área contratada e têm as seguintes atribuições:
I-

Atendimento dos animais, nas diversas áreas, encaminhados ao hospital,
realizando a triagem para os diversos setores;
IIAtendimento do telefone para informações técnicas;
IIISupervisionar os funcionários de nível técnico e básico do setor, sobre a
maneira mais adequada de proceder no apoio ao atendimento;
IVAcompanhar os pacientes internados, sob sua responsabilidade;
VNa ausência do Médico Veterinário responsável pelo paciente, o médico que
se encontra no estabelecimento fica responsável pelos cuidados do animal;
VIOs Médicos Veterinários deverão manter amplo diálogo, sobre os seus casos
clínicos e cirúrgicos, a fim de direcionar o melhor atendimento e tratamento
ao paciente;
VII- Encaminhar as solicitações de exames complementares ao setor responsável;
VIII- Controlar e relatar o material utilizado no atendimento para o responsável pela
dispensação;
IXControlar o preenchimento de guias para o recolhimento de taxas cobradas
pelos serviços;
XAuxiliar nas aulas, realizadas no HVU, nos dias de aulas práticas de graduação
ou pós-graduação;
XIZelar pelo bom estado e funcionamento dos equipamentos do hospital;
XII- Colaborar na orientação dos estagiários embasados em orientações emanadas
pela coordenação clínica do hospital;

XIII- Preencher todas as fichas correspondentes ao atendimento do animal,
devolvendo-as para arquivamento;
XIV- Demais funções discriminadas pelo superior hierárquico – coordenação do
hospital veterinário.

Seção III
Dos Médicos Veterinários – Patologistas
Art. 12. Os médicos Veterinários Patologistas do Hospital Veterinário UNIBAVE – HVU
serão contratados pela FEBAVE, confirmada a necessidade, devendo ser profissionais de
comprovada capacidade para o exercício da função e possuir como requisito mínimo,
mestrado, na área contratada e têm as seguintes atribuições:
I.
Lavagem e esterilização das vidrarias e solicitar reposição de materiais quebrados;
II.
Prestar auxílio no treinamento dos estagiários;
IIIRealizar exames solicitados, aos laboratórios, conforme as normas estabelecidas;
IVLiberar os resultados dos exames, para o Médico Veterinário solicitante, em
tempo determinado pela coordenação;
VCuidar da manutenção dos equipamentos existentes e apresentar sugestões para a
aquisição de equipamentos que modernizem o laboratório;
VIManter um programa de controle de qualidade dos equipamentos e reagentes do
laboratório clínico;
VII- Realização dos exames solicitados ao laboratório clínico;
VIII- Controlar estoques de reagentes, drogas e kits utilizados nos exames;
IXPrestar auxílio às aulas práticas de laboratório clínico;
XElaboração dos pedidos de materiais de consumo necessários para a rotina
laboratorial.
XIDemais funções discriminadas pelo superior imediato – coordenação clínica.

Seçao IV
Do Assistente Médico Veterinário
Art. 13. O assistente médico veterinário do Hospital Veterinário UNIBAVE-HVU será
contratado pela FEBAVE, devendo ser profissionais de comprovada capacidade técnica
para o exercício da função e possuir graduação em medicina veterinária.
Art.14. São atribuições do Assistente Médico Veterinário do Hospital Veterinário
Unibave - HVU:
III-

Realizar procedimentos de enfermagem veterinária;
Fazer a coleta de materiais para exames laboratoriais;

IIIInformar as condições de saúde dos animais para o Médico Veterinário, conforme
normas estabelecidas;
IVRealizar e orientar a contenção dos animais durante o atendimento ou nas aulas
práticas;
VPreparar os materiais e o ambiente para manipular os grandes e pequenos animais
nas aulas práticas ou para atendimento clínico-cirúrgico;
VIAuxiliar e supervisionar a alimentação dos animais;
VII- Exercitar o animal;
VIII- Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos de segurança,
higiene e saúde;
IXExecutar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e
programas de informática;
XExecutar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes
à sua função.
XIAuxiliar em procedimentos cirúrgicos e anestésicos;
XII- Controlar o estoque de materiais de consumo, medicamentos e outros insumos
hospitalares usados diariamente no atendimento hospitalar, solicitando reposição na
dispensação;
XIII- Dispensar materiais e medicamentos aos diversos serviços do hospital, para
atendimento hospitalar;
XIV- Informar à coordenação do HVU sobre a necessidade de compras de
medicamentos e outros insumos hospitalares;
XV- Realizar e supervisionar o trabalho para internação de animais, alimentação, troca
de “camas”, limpeza de gaiolas, baias e piquetes;
XVI- Realizar a remoção e orientar o destino de cadáveres de animais.
XVII- Acompanhar os procedimentos realizados pelos Médicos Veterinários e docentes;
XVIII- Cuidar da reposição de materiais nas salas de atendimento e centro cirúrgicos.
XIX- Atender as solicitações dos Médicos Veterinários e docentes, no que concerne à
infraestrutura para atendimento e apoio às aulas;
XX- Controlar e zelar pelo material permanente do HVU;
XXI- Demais funções discriminadas pelo superior imediato.

Seção V
Do Auxiliar Veterinário
Art. 15. O auxiliar médico veterinário do Hospital Veterinário UNIBAVE - HVU será
contratado pela FEBAVE, devendo ser profissionais de comprovada capacidade técnica
para o exercício da função e possuir graduação em medicina veterinária.
Art.16. São atribuições do Auxiliar Médico Veterinário do Hospital Veterinário do
Unibave - HVU:
IAuxiliar em procedimentos cirúrgicos e anestésicos;
IIControlar o estoque de materiais de consumo, medicamentos e outros insumos
hospitalares usados diariamente no atendimento hospitalar, solicitando reposição da
dispensação;

IIIDispensar materiais e medicamentos aos diversos serviços do hospital, para
atendimento hospitalar;
IVInformar à coordenação do HVU sobre a necessidade de compras de
medicamentos e outros insumos hospitalares;
VRealizar e supervisionar o trabalho para internação de animais, alimentação, troca
de “camas”, limpeza de gaiolas, baias e piquetes;
VIRealizar a remoção e orientar o destino de cadáveres de animais.
VII- Acompanhar os procedimentos realizados pelos Médicos Veterinários e docentes;
VIII- Fazer contenção dos animais, auxiliar procedimentos hospitalares como curativos,
pensos, entre outros, orientados pelos Médicos Veterinários e docentes;
IXTraslado dos animais nas dependências hospitalar hospitalares;
XAuxílio na aplicação de medicamentos quando solicitado pelos Médicos
Veterinários;
XICuidar da reposição de materiais nas salas de atendimento e centro cirúrgicos.
XII- Supervisionar a limpeza dos ambientes.
XIII- Atender as solicitações dos Médicos Veterinários e docentes, no que concerne à
infraestrutura para atendimento e apoio às aulas;
XIV- Controlar e zelar pelo material permanente do setor de fisioterapia e anestesia;
XV- Esterilizar materiais e roupas utilizados nos serviços do Hospital;
XVI- Demais funções discriminadas pelo superior imediato.

Seção VI
Do Enfermeiro

Art. 17. O enfermeiro do Hospital Veterinário UNIBAVE será contratado pela Febave,
devendo ser profissional de comprovada capacidade técnica para o exercício da função e
possuir graduação em enfermagem.
Art. 18. O Enfermeiro do Hospital Veterinário do Unibave tem as seguintes atribuições:
IControlar o estoque de materiais de consumo, medicamentos e outros insumos
hospitalares usados diariamente no atendimento hospitalar do hospital, solicitando
reposição da dispensação;
IIDispensar materiais e medicamentos aos diversos serviços do hospital, para
atendimento hospitalar;
IIIControlar, as solicitações feitas pelos diversos setores do hospital, dando baixa no
estoque;
IVInformar à coordenação do HVU sobre a necessidade de compras de
medicamentos e outros insumos hospitalares;
VRealizar e supervisionar o trabalho para internação de animais, alimentação, troca
de “camas”, limpeza de gaiolas, baias e piquetes;
VIOrientar a remoção e destino de cadáveres de animais;
VII- Acompanhar os procedimentos realizados pelos Médicos Veterinários e docentes;

VIII- Fazer contenção dos animais, auxiliar procedimentos hospitalares como curativos,
pensos, entre outros, orientados pelos Médicos Veterinários e docentes;
IXTraslado dos animais nas dependências hospitalares;
XAuxílio na aplicação de medicamentos quando solicitado pelos Médicos
Veterinários;
XICuidar da reposição de materiais nas salas de atendimento e centro cirúrgicos;
XII- Supervisionar a limpeza dos ambientes;
XIII- Atender as solicitações dos Médicos Veterinários e docentes, no que concerne à
infraestrutura para atendimento e apoio às aulas;
XIV- Buscar animais em municípios conveniados e organizar os seus documentos;
XV- Lavar as roupas cirúrgicas e instrumentais utilizados nos procedimentos médicos;
XVI- Operar equipamentos diversos: autoclave, estufas, máquina de lavar e secar
roupas;
XVII- Controlar estoque de panos de campo, aventais, pijamas, toalhas e cobertores,
solicitando a aquisição quando necessário;
XVIII- Controlar e zelar pelo material permanente do setor: autoclave, máquina de lavar
roupa, secadora de roupa, ferro de passar roupa e estufa, solicitando reparos quando
necessário;
XIX- Esterilizar materiais e roupas utilizados nos serviços do Hospital;
XX- Preparar pacotes para cirurgias, conforme rotina preestabelecida como: aventais,
panos de campo e compressas cirúrgicas, dentre outros;
XXI- Demais funções discriminadas pelo superior imediato.

Seção VII
Do Atendente
Art. 19. O Atendente do Hospital Veterinário UNIBAVE-HVU será contratado pela
Febave, devendo ser profissionais de comprovada capacidade para o exercício da função
e tem as seguintes atribuições:
ISupervisionar o registro, cadastro e arquivamento de prontuários na recepção;
IIAtendimento inicial dos proprietários para a confecção do registro e
encaminhamento ao serviço Médico Veterinário;
IIIProvidenciar o recolhimento das taxas dos serviços prestados;
IVProvidenciar levantamentos referentes à seção quando solicitados pela
coordenação;
VAtendimento do telefone para informações pertinentes ao hospital, sem caráter
técnico;
VIElaboração e controle da agenda médica e de exames;
VII- Demais funções discriminadas pelo superior imediato.

Seção VIII
Do Auxiliar de Limpeza
Art. 20. O Auxiliar de Limpeza do Hospital Veterinário UNIBAVE - HVU será
contratado pela Febave, devendo ser profissionais de comprovada capacidade para o
exercício da função e tem as seguintes atribuições:
ILimpar e arrumar todo o HVU: janelas, vidraças, banheiros, cozinhas, área de
serviço, garagens e pátios, móveis, atuar com limpeza de área externa e interna, lavagem
de vidros, abastecer os ambientes com materiais, retirar lixo, limpeza no escritório,
banheiros, vestiários, persianas, realizar a reposição de material de higiene, bebedouro,
manter rotinas de higiene e limpeza;
IISeguir as orientações de higiene e limpeza estabelecidas pelas normas legais
impostas pela Vigilância Sanitária;
IIIRealizar a limpeza completa do ambiente após o uso por parte do corpo clínico
e/ou aula prática;
IVDemais funções discriminadas pelo superior imediato.

Seção IX
Dos Acadêmicos-Estagiários
Art. 21. Os acadêmicos-estagiários serão alunos regularmente matriculados no Curso de
Medicina Veterinária do UNIBAVE em estágio de aprendizado dos procedimentos
técnicos para o exercício da profissão.
Parágrafo Único. As atribuições do acadêmico-estagiário serão definidas pelo
coordenador do Hospital Veterinário UNIBAVE, aprovado pelo Colegiado do Curso de
Medicina Veterinária do UNIBAVE e que constam do ANEXO VII, do presente
regulamento.

Seção X
Dos Estagiários Remunerados
Art. 22. Os Estagiários Remunerados serão alunos regularmente matriculados no Curso
de Medicina Veterinária do UNIBAVE em estágio de aprendizado dos procedimentos
técnicos para o exercício da profissão.
§ 1º As atribuições do Estagiário Remunerado serão definidas pelo coordenador do HVU.
§ 2º São atribuições dos Estagiário Remunerado:
I-

Acompanhar e documentar a entrada de animais;

IIIII-

Realizar o atendimento de clientes na recepção do HVU;
Acompanhar os procedimentos realizados pelos Médicos Veterinários e
docentes, aprimorando seu conhecimento teórico em atividades práticas;
IVFazer contenção dos animais, auxiliar procedimentos hospitalares orientados
pelos Médicos Veterinários e docentes;
VParticipar nas reuniões clínicas do hospital;
VIRespeitar as normas do estágio e do ambiente hospitalar;
VII- Realizar atividades relacionadas à limpeza e esterilização de materiais
hospitalares;
VIII- Realizar cuidados de enfermagem, nos pacientes hospitalizados, conforme
orientação Médico Veterinária, prescrita no prontuário médico do paciente;
IXDemais funções discriminadas pelo superior imediato.

TÍTULO V
DA UTILIZAÇÃO
Art. 23. O acesso e utilização do Hospital Veterinário Unibave – HVU é permitido:
I-

IIIIIIV-

Aos acadêmicos regularmente matriculados no Curso de Medicina
Veterinária do UNIBAVE de acordo com as disciplinas que requerem
procedimentos técnicos/práticos;
Aos Professores e funcionários do Curso de Medicina Veterinária do
UNIBAVE;
Aos convidados do coordenador do Hospital Veterinário Unibave – HVU;
Aos visitantes de outras instituições de ensino, mediante solicitação por
escrito e agendamento junto ao coordenador do Hospital Veterinário
Unibave.

Art. 24. Ao coordenador médico veterinário é facultativo locar o espaço do Hospital
Veterinário Unibave – HVU para uso de profissionais liberais, mediante contrato firmado
entre as partes.
§ 1º Ao utilizar as dependências do Hospital Veterinário Unibave – HVU, cabe ao
visitante e/ou profissional liberal o pagamento referente ao respectivo uso, conforme
tabela de preços do HVU, fixadas pela mantenedora FEBAVE;
§ 2º Para utilizar o Hospital Veterinário Unibave – HVU o visitante e/ou profissional
liberal deve ser cadastrado e autorizado pelo coordenador do Hospital Veterinário
Unibave – HVU, assim como, estar devidamente regularizado e livre de quaisquer ônus
e compromissos profissionais e financeiros com o Conselho Regional de Medicina
Veterinária do Estado de Santa Catarina (CRMV/SC) e demais conselhos regionais;
§ 3º O espaço do Hospital Veterinário Unibave – HVU somente será locado, para
utilização de terceiros, caso não haja atividade previamente agendada no HVU.

TÍTULO VI
DA LIMPEZA DO AMBIENTE
Art. 25. Ao utilizar o Hospital Veterinário Unibave – HVU, o usuário e/ou frequentador
deve seguir as orientações de higiene e limpeza estabelecidas pelas normas legais
impostas pela Vigilância Sanitária.
Parágrafo Único. Os resíduos biológicos serão armazenados em sala de conservação e,
posteriormente, destinados à empresa de coleta de lixo hospitalar.
Art. 26. Após o uso, o coordenador do Hospital Veterinário Unibave – HVU fará uma
avaliação do ambiente e, em caso de desleixo ou dano, os responsáveis serão penalizados
com multa e ressarcimento do prejuízo.
Parágrafo Único. O pagamento da multa e do ressarcimento deverá ser integralmente
quitado no ato da apresentação escrita dos danos e do recibo de quitação.
Art. 27. Após o uso, o ambiente deverá ser completa e imediatamente limpo e organizado
pelo usuário e/ou frequentador, conforme se encontrava no início das atividades.
Parágrafo Único. O Hospital Veterinário Unibave – HVU disponibilizará materiais e
produtos para a limpeza e higiene.
Art. 28. O não cumprimento do presente Regulamento Geral pelo usuário, implica em
advertência e posterior privação de uso do ambiente do Hospital Veterinário Unibave –
HVU.

TÍTULO VII

DOS VALORES

Art. 29. Os valores de locação e serviços prestados no Hospital Veterinário UNIBAVE
– HVU serão propostos pelo coordenador do HVU e aprovado pelo Pró-Reitor
Administrativo do UNIBAVE e pelo Diretor de Finanças da FEBAVE.
Parágrafo Único. Os custos com o pós-operatório caberão ao responsável/tutor do
animal.

TÍTULO VIII

DOS DIREITOS E DEVERES
Art. 30. São direitos do usuário e/ou frequentador do Hospital Veterinário Unibave –
HVU:
I - Utilizar os espaços e equipamentos, com zelo, respeitando a finalidade para a qual foi
determinado;
II - Sugerir ao coordenador melhorias para o aperfeiçoamento do Hospital Veterinário
Unibave – HVU.
Art. 31. São deveres do usuário e/ou frequentador do Hospital Veterinário Unibave –
HVU:
I - Conhecer e agir de acordo com as normas do presente Regulamento Geral e da
legislação em vigor;
II - Ter postura adequada a cada atividade a ser desenvolvida no Hospital Veterinário
Unibave – HVU.
Parágrafo Único. A falta de cumprimento do usuário e/ou frequentador implicará na
aplicação das sanções previstas no Regimento Geral do UNIBAVE.

TÍTULO IX
DOS PROCEDIMENTOS

Art. 32. Todo procedimento a ser realizado no Hospital Veterinário Unibave – HVU deve
ser autorizado pelo responsável/tutor do animal, através do Termo de Responsabilidade
de Internação e/ou Termo de Intervenção Cirúrgica.

TÍTULO X
DAS NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA
Capítulo I
Dos Riscos no Ambiente do Hospital
Art. 33. As espécies de riscos no ambiente do Hospital são aqueles padronizados pelo
Ministério do Trabalho e compreendem:
I.

Risco de Acidentes: qualquer fator que coloque o trabalhador, professor e Aluno
em situação de perigo e possa afetar sua integridade, bem-estar físico e moral.
São exemplos de risco de acidente: as máquinas e equipamentos sem proteção,

probabilidade de incêndio e explosão, arranjo físico inadequado, armazenamento
inadequado, pisos escorregadios, entre outros;
II.

Risco Ergonômico: todo fator que possa interferir nas características
psicofisiológicas do trabalhador e pesquisador causando desconforto ou afetando
sua saúde. São exemplos de risco ergonômico: o levantamento e transporte
manual de peso, o ritmo excessivo de trabalho;

III.

Risco Físico: diversas formas de energia a que possam estar expostos os usuários,
tais como: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações
ionizantes, radiações não ionizantes, ultrassom, materiais cortantes e
pontiagudos, entre outros;

IV.

Riscos Químicos: as substâncias compostas ou produtos que possam penetrar no
organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, névoas, neblinas, gases
ou vapores, ou que, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através
da pele ou por ingestão;

V.

Risco Biológico: bactérias, fungos, parasitos, vírus, entre outros patógenos. Esses
agentes são capazes de provocar danos à saúde humana, podendo causar
infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes e a formação
de neoplasias e malformações.

Capítulo II
Dos Métodos para Evitar os Riscos
Art. 34. Para evitar a ocorrência de riscos os usuários devem observar algumas
exigências:
IIIIIIIV-

Observância de práticas e técnicas microbiológica padronizadas;
Ter conhecimento prévio dos riscos;
Ter treinamento de segurança apropriado;
Conhecer o Manual de Biossegurança.

Capítulo III
Regras Gerais de Segurança
Art. 35. Os usuários do Hospital Veterinário UNIBAVE devem observar algumas Regras
Gerais de Segurança, tais como:

I-

IIIIIIVVVIVIIVIII-

Conhecer a localização e o funcionamento de extintores de incêndio,
dos equipamentos e materiais de primeiros socorros, higiene e limpeza
bem como equipamentos de proteção;
Manter rotulação adequada em cada produto químico contido no
Hospital;
Utilizar os materiais de uso e equipamentos de segurança, higiene e
limpeza de acordo com as especificações técnicas;
Descartar o material segundo as normas legais técnicas vigentes;
Usar apropriadamente os depósitos para material biológico e perfurocortantes;
Não utilizar adereços (brincos, pulseiras, relógios, anéis, dentre
outros) durante o desenvolvimento dos trabalhos práticos;
Usar óculos protetores na execução de procedimentos que produzam
borrifos de microrganismos ou de materiais perigosos;
Utilizar pinças para manusear materiais quentes.

§ 1º Nos espaços em que ocorre manipulação de materiais ou substâncias com
elevado potencial de criação de aerossóis ou borrifos infecciosos como centrifugação,
trituração, homogeneização, agitação vigorosa, misturas, abertura de recipientes contendo
materiais infecciosos, entre outros, deverá ser utilizada cabine de segurança ou capela
para tais procedimentos.
§ 2º A preparação ou diluição de ácidos bases concentrados deve ser adicionado
ao recipiente contendo água, sob agitação em capela de exaustão.
§3º Somente pessoas autorizadas e alunos poderão assistir aulas ou experimentos
com a presença de cadáveres, desde que previamente programado.
§4º Outras normas de Segurança constam do anexo VI.
Capítulo IV
Das proibições gerais

Art. 36. É proibido aos usuários do Hospital Veterinário Unibave:
IIIIIIIVV-

Comer, beber ou fumar no interior do hospital;
Colocar as mãos nos olhos, na boca, nariz e rosto durante as atividades;
Manter plantas ou animais no laboratório, que não sejam objetos de análise;
Fornecer, sob qualquer circunstância, a chave do hospital a qualquer pessoa
sem autorização;
Permitir que pessoas permaneçam no recinto do Hospital sem que haja um
responsável presente.

Parágrafo Único. Não será permitido no ambiente do Hospital Veterinário Unibave –
HVU o uso e consumo de bebida alcoólica e cigarros, além de algum tipo de droga ilícita,
bem como qualquer comportamento inadequado ao ambiente.

TÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 37. O Hospital Veterinário Unibave – HVU, não se responsabiliza por qualquer
objeto pessoal do usuário e/ou frequentador para as suas dependências, devendo cada qual
zelar pela guarda e segurança dos seus pertences.
Art. 38. Eventuais alterações, dúvidas ou omissões no presente Regulamento serão
procedidas pela Direção do Hospital Veterinário, ouvido o CAS e no que couber o
Conselho Diretor da Febave.
Art. 39. Ocorrendo condutas ilícitas ou danos a equipamentos e aos recintos da Instituição
provocados pelos usuários acadêmicos, estes responderão civil e criminalmente.
Art. 40. No caso de descumprimento total ou parcial do presente Regulamento será
aplicado o Regime Disciplinar previsto no Regimento Geral do UNIBAVE.
Art. 41. Consideram-se automaticamente incorporadas a este Regulamento Geral, as
disposições legais vigentes.
Art. 42. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 43. Este regulamento entra em vigor na data de sua Publicação.

Orleans, 15 de agosto de 2017.

Elcio Willemann
Reitor do Centro Universitário Barriga Verde – UNIBAVE.
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1.0 OBJETIVO
Este procedimento tem por objetivo a padronização e normatização de tarefas a serem
realizadas no laboratório de Patologia Animal, facilitando a sistematização das ações
seguindo uma rotina padronizada.
2.0 DEFINIÇÕES
2.1 Laboratório de Patologia Animal (LPA): É um laboratório destinado a realização de
exames citológicos e histo-patológicos, de animais, visando articular a teoria e a prática
ensinada, no curso de Medicina Veterinária do UNIBAVE e oferecer serviços de
diagnóstico, para veterinários da região. O espaço permite a execução de atividades de
pesquisa e extensão.
2.2 Exames Citológicos: é toda análise de material líquido tais como secreção vaginal,
escarro, líquido pleural, abdominal, tumoral, etc. Neste tipo de exame o que ocorre é a
análise de células. O material é colocado numa lâmina para se fazer o chamado
esfregaço, posteriormente é submetido a uma coloração e análise microscópica.
2.3 Exames Anatomopatológicos: é o exame macro e microscópico de tecidos para o
diagnóstico das doenças, principalmente dos tumores. Só este exame dá a certeza que
um tumor é benigno ou maligno. Está dividido em etapas. A primeira é a análise
macroscópica que permite escolher as áreas mais adequadas para serem
representadas na confecção dos blocos de parafina. O fragmento de tecido incluído no
bloco de parafina está pronto para ser submetido a cortes finos o suficiente para que se
tornem translúcidos a luz do microscópio permitindo assim a visualização das células.
Após a coloração é possível identificar-se ao microscópio tecidos normais e diferenciálos dos tecidos doentes ou com tumor.

3.0 RESPONSABILIDADES
Função
Patologista
contratado

Responsabilidade
Realizar exames de amostras
encaminhados, para o HVU.
Liberar os resultados dos
exames em até 15 dias, a contar
do dia de entrada do material, no
hospital.
Manter a organização do
laboratório no que compete as
suas funções como limpeza e
higienização dos equipamentos e
vidrarias utilizados.

Autoridade
Realizar o agendamento
das práticas.
Realizar exames.
Organizar o laboratório, da
maneira que melhor
atenda as suas
necessidades.

Professor

Aluno

Solicitar o laboratório com
antecedência de 15 dias através
de
e-mail
(recepcaohvu@unibave.net) ou
direto na recepção.
Utilizar jaleco, calça e sapatos
fechados.
Obedecer as normas do
laboratório.

Auxiliar de
Limpeza
Coordenação

Limpeza e manutenção do
laboratório
Coordenar o uso dos
laboratórios.

Estagiário

Cumprir o horário de estágio
referente o termo de estágio.
Realizar atividades com
supervisão de médico veterinário
do HVU.
Apresentar-se com roupas
brancas, jaleco e sapato fechado.
Receber e conferir todo o
material encaminhado para o
laboratório.
Encaminhar todo material
recebido para o laboratório.

Atendente

Utilizar de toda a estrutura
e material solicitado.

Acompanhamento das
atividades de rotina em
aulas práticas quando
solicitado pelo professor
das disciplinas que usarão
o laboratório.
Manter o laboratório e
solicitar reparos.
Orientar
o
uso
dos
laboratórios e impedir seu
uso inadequado.
Organizar e controlar saída
e entrada de materiais de
consumo, realizar compras
de
materiais
e
equipamentos
quando
necessário.
Estabelecer
contato
constante com a gerência
administrativa e acadêmica
e a Direção do campus
relatando as condições de
funcionamento
dos
laboratórios,
Adquirir
e
solicitar
conhecimento aos médicos
veterinários do HVU.

Rejeitar todo o material
mal acondicionado ou que
não venha acompanhado
do pedido.

4.0 PROCEDIMENTOS
4.1 Procedimentos gerais:
 Agendamentos:
o agendamento poderá ser realizado pelo e-mail
recepcaohvu@unibave.net ou na própria recepção do HVU.
 O usuário deverá relatar no agendamento o tipo de atividade realizada e os materiais
de consumo utilizados durante a aula.
 O material encaminhado por veterinários que utilizam o nosso serviço de forma
terceirizada, deverá ser encaminhado via sedex ou entregue na recepção do HVU.
 Acondicionamento do material a ser processado, pelo laboratório em formalina a 10%
para amostras histopatológicas e fixação em álcool 70% ou metanol nas amostras para
exame citopatológico.

 Obs.: A coordenação do laboratório é responsável pela compra dos materiais
necessários ao encaminhamento das aulas.
 O prazo mínimo para agendamento é de 15 dias úteis.
 O agendamento dos laboratórios para aulas práticas poderão ser realizados para o
semestre todo, caso seja de interesse do(s) professor(es) da respectiva disciplina, neste
caso o mesmo deverá encaminhar ao Coordenador do laboratório um documento
detalhando as datas e horários, bem como os materiais e equipamentos necessários.
 O cancelamento das reservas e solicitações poderá ser realizado por telefone ou
pessoalmente, pelo professor, com uma antecedência mínima de 24 horas.
 Os laboratórios ficarão disponíveis de segunda à sexta das 8:00 ás 19:00.
 Somente será permitida a saída de equipamentos portáteis das dependências do
laboratório mediante autorização da coordenação. No ato da devolução do equipamento
o mesmo deverá estar nas mesmas condições de uso de quando foi emprestado, em
caso de danos aos equipamentos na utilização por terceiros o mesmo deverá
providenciar o seu reparo.
 Os pertences armazenados nas dependências dos laboratórios são de inteira
responsabilidade dos seus portadores, o grupo de trabalho não será responsabilizado
por quaisquer danos aos materiais de aluno.
 Os usuários são responsáveis pelo seu material, portanto, ao término de uma aula
prática, tudo o que é utilizado deverá ser limpo e guardado em seus devidos lugares.
 Em caso de quebra ou dano de materiais ou aparelhos, comunique imediatamente
ao Patologista do laboratório ou a coordenadora do HVU.
 O material disponível no laboratório é de uso exclusivo para as aulas práticas,
experimentos e exames particulares.
 O material utilizado pelos estudantes, seja em aula normal ou em estudo livre, deverá
ser controlado pelos funcionários dos laboratórios quanto ao número e manuseio
adequado.
4.2 Procedimentos para preparação das aulas:
Dos procedimentos de responsabilidade da coordenação e auxiliar dos laboratórios:
 A Conferência do agendamento verificando a disponibilidade dos materiais
necessários para as aulas;
 Separação e organização dos materiais.
 Limpeza dos materiais utilizados nas aulas.
 Auxílio durante a aula.
4.3 Procedimentos para recebimento e cadastro de material para exame:
 O recebimento das amostras pode ser realizado na recepção do HVU ou diretamente
no Laboratório de Patologia Animal quando da presença do médico veterinário
responsável, com posterior registro das amostras.
 As amostras devem ser registradas em livro especial de "Registro de material de
histopatologia" para exames histopatológicos e no livro de “Registro de material de
citopatologia” para exames citopatológicos.
 O registro só deve ser feito após a checagem das condições do material a ser
examinado.
 Por meio desse registro, o material será identificado por um número, que o
acompanhará durante todos os procedimentos da técnica histológica.
 O material deve ser acompanhado de uma ficha com o pedido da análise
histopatológica, contendo a identificação do órgão e as datas da fixação e do envio do
material ao laboratório. Essa ficha técnica deverá conter a identificação do paciente
(nome, sexo, raça, idade, castrado ou inteiro), identificação do médico veterinário

responsável, descrição da biopsia, morte ou necropsia, e outros dados que o médico
veterinário julgar importantes, que auxiliarão o histopatologista no diagnóstico.
4.4 Procedimentos para exame citológico:
 Para o procedimento citológico a lâmina já pode vir confeccionada ou na
impossibilidade de confeccionar o esfregaço, o médico veterinário pode enviar ao
laboratório a amostra recém-coletada e refrigerada para a confecção da lâmina.
 Aspira-se o conteúdo do recipiente.
 Após a aspiração, remove-se a agulha, enche a seringa de ar e espirra o conteúdo
da agulha em uma lâmina de vidro fazendo o esfregaço tomando o cuidado para não
apertar muito o material.
 Após a secagem, fixa-se o esfregaço em Metanol ou Álcool 70%.
 As lâminas são coradas com o kit Panótico Rápido e analisadas, obtendo-se o
diagnóstico citopatológico.
4.5 Procedimento para exame Anatomopatológico:
 Macroscopia: primeiramente realiza-se o exame de macroscopia. Neste faz-se a
descrição e seleção das amostras: esta deve ser realizada em ambiente apropriado, na
sala do laboratório de patologia, dentro da capela com sistema de exaustão, utilizando
material de apoio específico: pinça, tesoura, bisturi, régua, vidros com soluções
fixadoras, lápis, tintas, formol a 10% e utilizando equipamentos de proteção individual
(EPIs). Essa é uma tarefa do médico patologista, entretanto pode ser desempenhada
por estagiários do curso de Medicina Veterinária, devidamente treinado, porém a
responsabilidade fica a cargo do médico veterinário patologista. O material é descrito
em relação ao seu tamanho, peso, espessura, dimensão, consistência, coloração e
características macroscópicas relevantes. O manuseio do material deve ser firme, mas
efetuado com delicadeza, para não estragar, ou perder o material mais delicado, para
não comprometer a avaliação histológica.
 Acondicionamento dos fragmentos: Cumprida a etapa anterior, o material é
acondicionado em cápsulas de plástico (cassetes), com orifícios que permitam a entrada
das soluções, e vedado com uma tampa. As cápsulas podem acomodar mais de um
fragmento, se este for de pequenas dimensões (biópsias), e for acondicionado em
pequenos envelopes de papel filtro, identificado individualmente. O material é
encaminhado para a inclusão, dentro de 10 a 12 horas após processamento em
histotécnico. Nessa fase, as cápsulas são abertas e o fragmento é retirado, fazendo-se
a inclusão em blocos de parafina, que são identificados pelo número de registro, incluído
durante a macroscopia.
 Cortes histológicos: Os blocos são submetidos ao corte, necessitando de
micrótomo e jogo de navalhas. O bloco é colocado no suporte e, para o corte, deve
obedecer um adequado ângulo de inclinação. O conjunto bloco/micrótomo é submetido
ao corte, inicialmente para desbastar e, posteriormente, com outra navalha, são
realizados os cortes histológicos. A espessura média de cada corte é de cerca de 3
micra. Os cortes, uma vez espalhados, são "pescados" em lâminas, de ponta fosca,
previamente limpas. Após a correta identificação da lâmina, de acordo com o número
do bloco do caso, procede-se a secagem dos cortes, em seguida, colocar as lâminas
em estufa a 60ºC para parafinização.

 Técnica de coloração: A técnica de coloração rotineira é a de HE (HematoxilinaEosina). A lâmina após a montagem e identificação deve ser submetida ao processo de
análise. Recomenda-se, em alguns casos, colorações especiais, para tal o patologista
deverá, por ocasião da macroscopia, fazer essa indicação. Após o processo de
coloração, em qualquer uma das técnicas, as lâminas são enxugadas em papel-filtro,
imersas no xilol, clarificadas e diafanizadas. Procede-se a montagem utilizando bálsamo
do Canadá ou similar e xilol.
 Microscopia ótica: Analisa-se em microscópio ótico os cortes histológicos
confeccionados para verificação das alterações histopatológicas.
4.6 Procedimento para liberação de laudo:
 Após a leitura das lâminas em microscopia ótica ocorrerá a confecção do laudo. Este
é feito em um programa de computador e será liberado após 15 dias da entrada do
material no laboratório de Patologia Animal do HVU.
 O laudo deve apresentar o timbre do HVU e a indicação do Laboratório de Anatomia
Patológica ou Laboratório de Patologia.
 No laudo anatomopatológico deve constar: a) nome do paciente; b) nome do médico
que requisitou o procedimento anatomopatológico; c) data da liberação do exame assim
como: d) o exame macroscópico (ou macroscopia) que descreve o material recebido
para exame, com medidas, peso e, em caso de peças cirúrgicas, com detalhes
anatômicos e aspectos anormais; e) o exame microscópico (ou microscopia) é a parte
do laudo que descreve as alterações celulares e histológicas, necessárias para a
elaboração do diagnóstico; f) o diagnóstico é a parte conclusiva do laudo; g) as
observações, quando pertinentes, são colocadas ao final do laudo, geralmente com
sugestões de conduta, recomendações para correlações clinicopatológicas ou para
realização de outros exames complementares, entre eles o exame imunoistoquímico; h)
também pode conter referências bibliográficas; i) e a assinatura do médico patologista
responsável.

5 RESPONSABILIDADES/PROIBIÇÕES
5.1 Das responsabilidades:
 É de responsabilidade do estudante e professor estar de jaleco, calça comprida e
calçado fechado bem como os EPI´s (luvas, touca, gorro, máscara, óculos, etc)
necessários durante as aulas práticas. Obs.: estes materiais não serão disponibilizados
pelo UNIBAVE.
 É de responsabilidade de todos os usuários dos laboratórios, lavar as mãos ao
entrar e sair dos mesmos.
 É responsabilidade de todos os usuários zelar pelo bom uso e conservação dos
equipamentos, observando as instruções do manual, voltagem e outros cuidados
específicos de cada equipamento.
 É de responsabilidade de todos os usuários a postura ética profissional sobre os
resultados obtidos em procedimentos no ambiente laboratorial, garantindo a privacidade
das informações.

5.2 Das proibições:
 Usuários não vinculados à Instituição e sem autorização não poderão ter acesso aos
laboratórios.

 Não é permitido a entrada nos laboratórios como equipamentos sonoros e alimentos.
 Não é permitido fumar em qualquer laboratório.
 Não é permitido aplicar cosméticos ou perfumes (maquiagem, cremes, ou outros),
nem manusear lentes de contato.
 Não é permitido pegar em vidrarias ou outros materiais do laboratório, bem como
ligar ou manusear equipamentos. Estes procedimentos poderão ser realizados
somente com auxílio do auxiliar de laboratório ou do professor.
 É proibida a saída de equipamentos das dependências do laboratório.
 É proibido o uso de equipamentos eletrônicos nas dependências do laboratório.
 É expressamente proibido e sob qualquer circunstância disponibilizar a chave do
laboratório aos alunos e/ou permitir que permaneçam no recinto sem que haja um
responsável do setor nas dependências da Coordenação de Laboratórios;
5.3 Dos cuidados com a saúde e segurança dos usuários do Laboratório de
Patologia Animal:
Os usuários dos LBA precisam tomar alguns cuidados especiais quanto ao uso e
estudos nos mesmos, visando à saúde e segurança.
 É importante que todos os usuários dos laboratórios conhecem a localização e o
funcionamento de extintores de incêndios, materiais de primeiros socorros e
equipamentos de proteção.
 Descartar o material segundo as normas legais técnicas vigentes – usar
apropriadamente os depósitos para material biológico e perfuro-cortantes.
 Todo novo funcionário ou estagiário deve ter treinamento e orientação específica
sobre boas práticas de laboratórios e princípios de biossegurança aplicado ao trabalho
que irá desenvolver.
 Em caso de incêndio em roupas de colegas, abafar as chamas com cobertor contra
fogo, nunca usar extintor em humanos.
 Em caso de acidentes avisar imediatamente o professor, técnico ou coordenador do
laboratório.
 Manter sempre limpo o local de trabalho, evitando obstáculos que possam dificultar
as aulas.
6.0 DOCUMENTOS APLICÁVEIS
O laboratório geral atende as normas de acessibilidade conforme NBR 9050/2015.
O laboratório geral atende as normas de segurança conforme NR 17.
F-ENS0001
F-ENS0002
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1.0 OBJETIVO
Este procedimento tem por objetivo orientar aos professores e alunos quanto ao uso do
laboratório de Patologia Clínica Veterinária da FEBAVE/UNIBAVE.
2.0 DEFINIÇÕES
2.1 Patologia Clínica Veterinária: é a especialidade que tem como objetivo a execução
e interpretação dos exames laboratoriais, auxiliando médicos veterinários no
diagnóstico, acompanhamento e direcionamento de diversas doenças de animais de
companhia, grande porte e silvestres.
2.2 Análises clínicas: Compreendem as áreas de hematologia veterinária, bioquímica
veterinária, citologia veterinária, parasitologia veterinária, imunologia veterinária, além
das demais essenciais ao diagnóstico e à emissão de laudo médico-veterinário.
3.0 RESPONSABILIDADES
Função
Patologista clínico
contratado

Professor

Serviços Gerais
Coordenação

Responsabilidade
Realizar exames de amostras
provenientes do HVU e
amostras encaminhadas.
Liberação de laudos conforme
prazos pré-estabelecidos.

Autoridade
Realizar o agendamento
das práticas.
Realizar exames.
Organizar o laboratório, da
maneira que melhor atenda
suas necessidades.
Ensinamento de técnicas e Utilizar de toda a estrutura
realização
de
amostras e material solicitado.
biológicas,
bem
como
interpretação
dos
exames
realizados
Limpeza e manutenção do
Manter o laboratório e
laboratório
solicitar reparos.
Coordenar o uso dos
Orientar
o
uso
dos
laboratórios.
laboratórios e impedir seu
uso inadequado.
Organizar e controlar saída
e entrada de materiais de
consumo, realizar compras
de
materiais
e
equipamentos
quando
necessário.
Estabelecer
contato
constante com a gerência
administrativa e acadêmica
e a Direção do campus
relatando as condições de

Estagiário

Cumprir o horário de estágio
referente o termo de estágio.
Realizar atividades com
supervisão de médico
veterinário do HVU.
Apresentar-se com roupas
brancas, jaleco e sapato
fechado.

funcionamento
dos
laboratórios,
Adquirir
e
solicitar
conhecimento aos médicos
veterinários do HVU.

5.0 FUNCIONAMENTO
 Os laboratórios serão destinados às atividades de ensino, pesquisa e extensão, e
prestação de serviço.
 Não será permitido o uso dos laboratórios por pessoas externas ao campus sem o
devido conhecimento e autorização dos responsáveis.
 O horário de funcionamento deverá ser cumprido com realização e liberação de
laudos de segunda a sexta das 9:00 às 19:00. Amostras deverão ser recebidas até às
18:30.
 Agendamentos:
o agendamento poderá ser realizado pelo e-mail
recepcaohvu@unibave.net ou na própria recepção do HVU.
5.0 NORMAS GERAIS DE USO
 Os usuários deverão manter o espaço organizado. Seu uso é reservado estritamente
para prestação de serviços, o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa
e extensão.
 Ao locomover-se no laboratório, todos os usuários deverão tomar cuidado, a fim de
não provocar qualquer acidente e/ou tumultuar o ambiente de trabalho.
 Não colocar na bancada de laboratório, bolsas, computadores, agasalhos ou
qualquer material estranho ao trabalho que estiver realizando.
 Ninguém deverá mexer e/ou mudar de lugar os equipamentos do laboratório sem a
autorização expressa do responsável. Ao detectar qualquer problema com material
ou equipamento o docente deve ser avisado imediatamente.
 Para utilização e manuseio dos equipamentos de laboratório deve-se observar o
protocolo operacional padrão (POP) de cada um, que deve estar disponível e de
fácil acesso no respectivo laboratório.
 O usuário deve certificar-se sempre da voltagem do equipamento eletroeletrônico
que fará uso no laboratório, antes de ligá-lo à respectiva corrente elétrica.
 A utilização de jaleco é sempre obrigatória, especialmente em momentos de aula
prática e/ou no decorrer de experimentos.
 Sempre que a ocasião pedir não dispense o uso de luvas, óculos de segurança ou
máscaras.
 O prazo mínimo para agendamento de aulas é de 15 dias úteis.
 O agendamento dos laboratórios para aulas práticas poderão ser realizados para o
semestre todo, caso seja de interesse do(s) professor(es) da respectiva disciplina, neste
caso o mesmo deverá encaminhar ao Coordenador do laboratório um documento
detalhando as datas e horários, bem como os materiais e equipamentos necessários.
 O cancelamento das reservas e solicitações poderá ser realizado por telefone ou
pessoalmente, pelo professor, com uma antecedência mínima de 24 horas.

 Somente será permitida a saída de equipamentos portáteis das dependências do
laboratório mediante autorização da coordenação. No ato da devolução do equipamento
o mesmo deverá estar nas mesmas condições de uso de quando foi emprestado, em
caso de danos aos equipamentos na utilização por terceiros o mesmo deverá
providenciar o seu reparo.
 Os pertences armazenados nas dependências dos laboratórios são de inteira
responsabilidade dos seus portadores, o grupo de trabalho não será responsabilizado
por quaisquer danos aos materiais de aluno.
 Os usuários são responsáveis pelo seu material, portanto, ao término de uma aula
prática, tudo o que é utilizado deverá ser limpo e guardado em seus devidos lugares.
 Em caso de quebra ou dano de materiais ou aparelhos, comunique imediatamente
ao Patologista do laboratório ou ao coordenador do HVU.
 O material disponível no laboratório é de uso exclusivo para as aulas práticas,
experimentos e exames particulares.
 O material utilizado pelos estudantes, seja em aula normal ou em estudo livre, deverá
ser controlado pelos funcionários dos laboratórios quanto ao número e manuseio
adequado.

6.0 PROCEDIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DAS AULAS:
Dos procedimentos de responsabilidade da coordenação e auxiliar dos laboratórios:
 A Conferência do agendamento verificando a disponibilidade dos materiais
necessários para as aulas;
 Separação e organização dos materiais.
 Limpeza dos materiais utilizados nas aulas.
 Auxílio durante a aula.
7.0 PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO, CADASTRO DE MATERIAL PARA
EXAME E LIBERAÇÃO DE LAUDOS
 Todas as amostras que darão entrada no laboratório deverão estar devidamente
identificadas e com a ficha de solicitação de exames preenchida corretamente.
 Todas as amostras recebidas deverão ser registradas no livro de registro do
laboratório.
 Exames hematológicos, bioquímicos, parasitológicos e urinálise: laudo liberado
até 24 horas após entrada.
 Exames citológicos, medula óssea, análise líquidos cavitários: laudo liberado até
72 horas após entrada.
 Exames de urgência e/ou emergência deverão ser identificados e informados ao
responsável.
 Exames eletivos não serão considerados de emergência.
 Exames considerados de emergência: resultado até 1 hora
8.0 RESPONSABILIDADES/PROIBIÇÕES
8.1 Das responsabilidades:
 É de responsabilidade do estudante e professor estar de jaleco, calça comprida e
calçado fechado bem como os EPI´s (luvas, touca, gorro, máscara, óculos, etc)
necessários durante as aulas práticas. Obs.: estes materiais não serão disponibilizados
pelo UNIBAVE.
 É de responsabilidade de todos os usuários dos laboratórios, lavar as mãos ao
entrar e sair dos mesmos.

 É responsabilidade de todos os usuários zelar pelo bom uso e conservação dos
equipamentos, observando as instruções do manual, voltagem e outros cuidados
específicos de cada equipamento.
 É de responsabilidade de todos os usuários a postura ética profissional sobre os
resultados obtidos em procedimentos no ambiente laboratorial, garantindo a privacidade
das informações.

8.2 Das proibições:
 Usuários não vinculados à instituição e sem autorização não poderão ter acesso aos
laboratórios.
 Não é permitida a entrada nos laboratórios como equipamentos sonoros e alimentos.
 Não é permitido fumar em qualquer laboratório.
 Não é permitido aplicar cosméticos ou perfumes (maquiagem, cremes, ou outros),
nem manusear lentes de contato.
 Não é permitido pegar em vidrarias ou outros materiais do laboratório, bem como
ligar ou manusear equipamentos. Estes procedimentos poderão ser realizados
somente com auxílio do auxiliar de laboratório ou do professor.
 Jamais manipular produtos inflamáveis perto de chamas ou fontes de calor, não
aquecer substâncias inflamáveis ou voláteis em chama direta, usar Banho Maria.
Nunca deixar sem atenção, operações em que haja aquecimento.
 Não pipetar quaisquer líquidos com a boca, usar aparelhos apropriados, como pera
de borracha, pipetadores automáticos ou bomba a vácuo, pois poderão ser cáusticos
ou venenosos.
 Deve-se evitar o desperdício de drogas, material, gás, luz, água e água destilada.
 É proibida a saída de equipamentos das dependências do laboratório.
 É proibido o uso de equipamentos eletrônicos nas dependências do laboratório.
 É expressamente proibido e sob qualquer circunstância disponibilizar a chave do
laboratório aos alunos e/ou permitir que permaneçam no recinto sem que haja um
responsável do setor nas dependências da Coordenação de Laboratórios;
8.3 Dos cuidados com a saúde e segurança dos usuários do Laboratório de
Patologia Clínica Veterinária:
Os usuários do laboratório de Patologia Clínica precisam tomar alguns cuidados
especiais quanto ao uso e estudos nos mesmos, visando à saúde e segurança.
 É importante que todos os usuários dos laboratórios conhecem a localização e o
funcionamento de extintores de incêndios, materiais de primeiros socorros e
equipamentos de proteção.
 Descartar o material segundo as normas legais técnicas vigentes – usar
apropriadamente os depósitos para material biológico e perfuro-cortantes.
 Todo novo funcionário ou estagiário deve ter treinamento e orientação específica
sobre boas práticas de laboratórios e princípios de biossegurança aplicado ao trabalho
que irá desenvolver.
 Em caso de incêndio em roupas de colegas, abafar as chamas com cobertor contra
fogo, nunca usar extintor em humanos.
 Em caso de acidentes avisar imediatamente o professor, técnico ou coordenador do
laboratório.
 Manter sempre limpo o local de trabalho, evitando obstáculos que possam dificultar
as aulas.
9.0. DOCUMENTOS APLICÁVEIS
O laboratório geral atende as normas de acessibilidade conforme NBR 9050/2015.

O laboratório geral atende as normas de segurança conforme NR 17.
F-ENS0001
F-ENS0002
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1.0 OBJETIVO
Este procedimento tem por objetivo a padronização e normatização das tarefas a serem
realizadas, no Hospital Veterinário Unibave - HVU / Setor De Pequenos Animais,
facilitando a sistematização das ações, seguindo uma rotina padronizada.
2.0 DEFINIÇÕES
2.1 Hospital Veterinário UNIBAVE: O Hospital Veterinário UNIBAVE – HVU consiste em
um espaço criado para o desenvolvimento de atividades práticas do Curso de Medicina
Veterinária, possibilitando uma articulação entre teoria e prática para os acadêmicos do
Curso de Medicina Veterinária do UNIBAVE e afins e de prestação de serviços para o
atendimento ao público, mediante pagamento referente à prestação de serviços.
2.2 Setor de Pequenos Animais: Prédio onde são realizados os atendimentos clínicos e
cirúrgicos de pequenos animais domésticos, silvestres e exóticos, além de contar com
os laboratórios de apoio de patologia clínica, animal e diagnóstico por imagem.
2.3 Animal silvestre: É todo aquele de espécie que naturalmente nasce e vive em
ambientes naturais tais como florestas, savanas, oceanos e rios. Por sua vez, um
animal silvestre pode ser considerado nativo ou exótico.
2.4 Animais exóticos: É todo aquele terrestre ou aquático, cujo ciclo de vida natural
ocorre em território distinto daquele utilizado como referência, ou então, do local onde o
animal se encontra no momento.
2.4 Consultório: Local onde são realizadas consultas e avaliações clínicas.
2.5 Ambulatório: Sala onde são realizados pequenos procedimentos dos pacientes e
animais hospitalizados.
2.6 Dispensário: Sala de fornecimento dos medicamentos industrializados, privativo de
pequena unidade hospitalar ou equivalente.
2.7 Direção: Sala ocupada pela coordenação, onde são realizadas as atividades
administrativas e armazenados os documentos, do hospital.
2.8 Cozinha: Local destinado ao funcionários e estagiários do HVU, para realização de
refeições.
2.9 Quarto de Plantonista: Local de descanso destinado para o profissional médico
veterinário ou estagiário, que encontra-se de plantão, no HVU.
3.0 Isolamento: Sala destinada ao isolamento de pacientes, com suspeita ou
comprovada doença infecto-contagiosa.

3.1 Laboratório de Patologia Animal: O laboratório realiza diagnósticos de enfermidades
em animais domésticos e silvestres e, atualmente, oferece os seguintes exames:
citopatologia e histopatologia.
3.2 Laboratório de Patologia Clínica Animal: O laboratório oferece serviços de medicina
laboratorial, realizando exames de sangue, fezes, urina e líquidos corpóreos.
3.3 Central de Material Estéril - CME: Local destinado ao preparo de material cirúrgico.
3.4 Medicações Pré-anestésicas – MPA: Local destinado a preparação dos pacientes
que serão submetidos a procedimentos cirúrgicos.
3.5 Centro Cirúrgico: Local destinado a realização de procedimentos cirúrgicos, da
rotina, por médico veterinário.
3.6 Técnica Operatória: Local destinado a realização de procedimentos cirúrgicos, em
animais oriundos de convênios firmados entre o UNIBAVE e prefeituras de municípios
vizinhos. Os procedimentos são realizados por alunos da sexta e sétima fase, do curso
de medicina veterinária, do UNIBAVE, juntamente com o professor responsável pela
disciplina de técnica operatória e clínica cirúrgica, respectivamente.
3.7 Vestiários: Local destinado a guarda de pertences pessoais de alunos, funcionários
e professores, assim como a troca da roupa cirúrgica.
3.8 Diagnóstico por Imagem: Local destinado a realização de exames de raio X.
3.9 Fluidoterapia: Local destinado a internação de paciente, que necessitam de
fluidoterapia e medicações.
4.0 Gatil: Sala de internação de felinos, destinado aos cuidados de enfermagem.
3.0 RESPONSABILIDADES
Função
Coordenação

Responsabilidade
Coordenar o uso e atividades do
HVU.
Coordenar os funcionários do
HVU.
Controlar medicamentos
controlados.
Manter o estoque, material e
equipamentos.

Autoridade
Orientar o uso do hospital
e impedir seu uso
inadequado.
Estabelecer contato
constante com a gerência
administrativa e
acadêmica e a Direção do
campus relatando as
condições de
funcionamento do
hospital.
Solicitar atividades dos
funcionários do HVU.
Organizar e controlar
saída e entrada de
materiais de consumo,
realizar compras de
materiais e equipamentos
quando necessário.

Patologista
contratado

Auxiliar de Médico
Veterinário

Professor do
UNIBAVE

Aluno

Auxiliar de
Limpeza

Enfermeiro

Estagiário não
remunerado

Realizar exames de amostras
encaminhados, para o HVU.
Liberar os resultados dos exames
em até 15 dias, a contar do dia de
entrada do material, no hospital.
Manter um arquivo de todos os
exames realizados
Auxiliar em procedimentos
cirúrgicos e anestésicos.
Informar à coordenação do HVU
sobre a necessidade de compras
de medicamentos e outros
insumos hospitalares.
Realizar e supervisionar o
trabalho na internação de
animais.
Realizar a remoção e orientar o
destino de cadáveres de animais.
Acompanhar e auxiliar os
procedimentos realizados pelos
Médicos Veterinários e docentes.
Solicitar a reserva de espaço e
material, com antecedência de 15
dias,
através
de
e-mail
(recepcaohvu@unibave.net) ou
direto na recepção.
Realizar atividades com
supervisão do professor.
Apresentar-se com calça, jaleco e
sapato fechado.
Apresentar-se com vestimentas
apropriadas, conforme solicitado
pelo professor.
Limpeza e manutenção, seguindo
as recomendações de higiene
hospitalar presentes no manual
da vigilância sanitária.
Controlar e organizar o
dispensário.
Manter e organizar o material
cirúrgico.
Realizar cuidados de
enfermagem, nos pacientes
hospitalizados.
Organizar os documentos e
acompanhar os pacientes,
provenientes de convênio com
Municípios.
Cumprir o horário de estágio
referente ao termo de estágio.
Realizar atividades com
supervisão de médico veterinário
do HVU.
Apresentar-se com roupas
brancas, jaleco e sapato fechado.

Realizar o agendamento
das práticas.
Realizar exames.
Organizar o laboratório,
da maneira que melhor
atenda as suas
necessidades.
Realizar cuidados de
enfermagem nos
pacientes hospitalizados.
Solicitar ao médico
veterinário responsável a
reavaliação de pacientes,
com mudança no quadro
clínico.

Utilizar de toda a estrutura
e material solicitado.

Adquirir e solicitar
conhecimento ao
professor.

Manter a higiene do HVU
e solicitar reparos.

Organizar
e
controlar
saída e entrada de
materiais de consumo,
solicitar
compras
de
materiais e equipamentos
quando necessário.

Adquirir
e
solicitar
conhecimento
aos
médicos veterinários do
HVU.

Estagiário
remunerado

Atendente

Cumprir o horário de estágio
referente ao termo de estágio.
Realizar atividades com
supervisão de médico veterinário
do HVU.
Apresentar-se com roupas
brancas, jaleco e sapato fechado.
Realizar atividades referentes ao
material cirúrgico e de cuidados
de enfermagem dos pacientes
hospitalizados.
Realizar cadastro de pacientes,
receber pagamento de clientes e
atendimento ao público.
Agendamento de consultas,
procedimentos e reuniões, para
os veterinários do hospital.
Cadastro de pacientes e clientes
via programa petsysten.
Realizar a parte financeira,
referente ao recebimento de
contas do cliente e fechamento
de caixa.
Receber, encaminhar e conferir
todo o material encaminhado
para os laboratórios.
Realizar cobrança de valores não
repassados ao HVU.

Adquirir
e
solicitar
conhecimento
aos
médicos veterinários do
HVU.

Fazer alterações na
agenda.
Fazer cobrança aos
clientes, referente a
serviços não pagos.
Rejeitar todo o material
mal acondicionado ou que
não venha acompanhado
do pedido.

6.0 PROCEDIMENTOS
4.1 Procedimentos gerais:
 O Hospital veterinário UNIBAVE – HVU / Setor de Pequenos Animais, atende animais
de estimação, silvestres e exóticos.
 O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 hs. Sábado e
domingo o hospital, funciona em regime de plantão interno, onde os veterinários são
solicitados, conforme necessidade.
 Os agendamentos de consultas e procedimentos deverão ser realizados em horário
comercial, via telefone (48 3466-0192 / 34-665682 / 9656-5253) ou diretamente na
recepção do HVU.
 As consultas e procedimentos, dos pacientes do HVU, serão realizados sempre por
médico veterinário, podendo este ser contratado ou terceirizado, pelo hospital.
 O horário de visita dos pacientes hospitalizados é de segunda a sexta-feira das 14:30
às 15:30.
 Agendamentos de aulas: o agendamento poderá ser realizado pelo e-mail
recepcaohvu@unibave.net ou na própria recepção do HVU.
 O usuário deverá relatar no agendamento de aulas o tipo de atividade realizada e os
materiais de consumo utilizados durante a aula.
 O material encaminhado por veterinários que utilizam o nosso serviço de forma
terceirizada, deverá ser encaminhado via sedex (Endereço: Rua Padre João Leonir
Dall´Alba, 601 – Bairro Murialdo – CEP 88870 000 – Orleans/SC) ou entregue direto na
recepção do HVU.

 O prazo mínimo para agendamento das aulas é de 15 dias úteis.
 O agendamento do hospital para aulas práticas poderão ser realizados para o
semestre todo, caso seja de interesse do(s) professor(es) da respectiva disciplina, neste
caso o mesmo deverá encaminhar ao Coordenador do hospital um documento
detalhando as datas e horários, bem como os materiais e equipamentos necessários.
 O cancelamento das reservas de aulas e solicitações poderão ser realizados por
telefone ou pessoalmente, pelo professor, com uma antecedência mínima de 24 horas.
 O HVU ficará disponível, para aulas, de segunda à sexta das 8:00 ás 17:00.
 Somente será permitida a saída de equipamentos portáteis das dependências do
lHVU mediante autorização da coordenação ou enfermeiro. No ato da devolução do
equipamento o mesmo deverá estar nas mesmas condições de uso de quando foi
emprestado, em caso de danos aos equipamentos na utilização por terceiros o mesmo
deverá providenciar o seu reparo.
 Os pertences armazenados nas dependências do hospital são de inteira
responsabilidade dos seus portadores, o grupo de trabalho não será responsabilizado
por quaisquer danos aos materiais de aluno.
 Os usuários são responsáveis pelo seu material, portanto, ao término de uma aula
prática, tudo o que é utilizado deverá ser limpo e guardado em seus devidos lugares.
 Em caso de quebra ou dano de materiais ou aparelhos, comunique imediatamente
ao Veterinário responsável, pelo laboratório ou ao coordenador do HVU.
 O material disponível no laboratório é de uso exclusivo para as aulas práticas,
experimentos e exames particulares.
 O material utilizado pelos estudantes, seja em aula normal ou em estudo livre, deverá
ser controlado pelos funcionários do HVU quanto ao número e manuseio adequado.
 A empresa que tenha interesse em ser incubada, no HVU, deverá solicitar o serviço
no Setor administrativo do UNIBAVE.
4.3 Procedimentos de atendimentos aos clientes:
 Os agendamentos de consultas e procedimentos deverão ser realizados em horário
comercial, via telefone (48 3466-0192 / 34-665682 / 9656-5253) ou diretamente na
recepção do HVU.
 Os pacientes serão atendidos em ordem de agendamento. O paciente que chegar
sem agendamento será atendido após os pacientes agendados, mas caso tenha
urgência será imediatamente atendido.
 Para cadastro do paciente e cliente no hospital, serão solicitados o CPF e Identidade,
além de informações referentes ao endereço e telefone.
 Os serviços realizados no HVU serão cobrados conforme tabela de preços do
hospital.
 As formas de pagamento aceitas no HVU são: dinheiro, cheque ou cartão. O valor
do serviço poderá ser dividido em até 5 x, em parcelas mínimas de R$100,00 (100
reais)
4.2 Procedimentos para preparação das aulas:
Dos procedimentos de responsabilidade da coordenação e auxiliar do hospital:
 A Conferência do agendamento verificando a disponibilidade dos materiais
necessários para as aulas;
 Separação e organização dos materiais.
 Limpeza dos materiais utilizados nas aulas.

 Auxílio durante a aula.

4.2 Procedimentos para atendimento de animal silvestre:
 Os animais silvestres são atendidos quando trazidos pela policial ambiental da
região.
 Animais silvestres, trazidos por populares e que necessitam do atendimento de
urgência são atendidos e imediatamente acionada a policia ambiental.
 Os animais silvestres permanecem no hospital, até que a policia ambiental possa
transportá-los, para parques ambientais ou CETAS.
 Animais exóticos, trazidos, pela população são atendidos e cobrados os
procedimentos, conforme tabela do HVU.

4.2 Procedimentos para o dispensário:
 Cadastrar os medicamentos em planilhas, de controle de estoque, em
computador localizado no próprio local.
 Realizar a saída de medicamentos na planilha de controle de estoque, sempre
que este for retirado do dispensário, seja por uso dos pacientes ou por motivo
de vencimento.
 Organização dos medicamentos.
 Local com entrada restrita.
 Somente é permitida a entrada de funcionários autorizados, pela coordenação
do HVU.
4.3 Procedimento para o quarto de plantonista:
 Uso de funcionários médico veterinários e estagiários, que encontram-se com
paciente crítico, no HVU.
 Manter o ambiente limpo e organizado após o uso.
 Local com entrada restrita.
4.4 Procedimento para o Isolamento, Gatil e Fluidoterapia:
 Os animais internados deverão está cadastrados no sistema do HVU, na
recepção.
 Os animais devem portar identificação nas gaiolas e prontuário médico
preenchido.
 O veterinário responsável, pelo paciente deverá 2 x ao dia reavaliá-lo e conferir
o prontuário.
 As portas que dão acesso à área externa do hospital deverão permanecer
fechadas, após passeios matutinos e vespertinos.
 As medicações dos pacientes deverão ser acondicionadas em bandejas
identificadas, dentro dos armários das internações que se encontram os
pacientes.
 Toda e qualquer restrição que o paciente apresenta deverá ser anexada ao
prontuário.
 Pertences dos pacientes deverão ser identificados.
 As gaiolas deverão ser higienizadas, duas vezes ao dia e sempre que houver a
presença de sujidades.

 Os cuidados de enfermagem, dos pacientes hospitalizados são
responsabilidade do auxiliar de médico veterinário e enfermeiro do HVU.
 Todas as gaiolas deverão ser fechadas com arame.
 Área de acesso restrito.

de

4.5 Procedimentos para o laboratório de Patologia Clínica Animal e Laboratório
de Patologia Animal.
 O laboratório de Patologia Clínica Animal realiza exames de sangue, urina, fezes
e líquidos corpóreos.
 O laboratório de Patologia Animal realiza diagnósticos de enfermidades em
animais domésticos e silvestres e, atualmente, oferece os seguintes exames:
citopatologia e histopatologia.
 O laboratório é de responsabilidade técnica doas veterinários especialistas
contratadaos, para o HVU.
 A manutenção, conservação e organização, do laboratório, são mantidas pelo
médico veterinário responsável.
 Os laudos dos exames deverão ser armazenados em arquivos de computador,
por até 3 anos.
 Os estagiários dos laboratórios serão orientados e supervisionados, pelos
professores responsáveis, pelo laboratório.
 O laudo dos exames deverá ser liberado em até 15 dias, para exames do
laboratório de Patologia Animal.
 O laudo dos exames deverão ser liberados em até 2 dias, para exames do
laboratório de Patlogia Clínica Animal.
4.6 Procedimentos para Diagnóstico por Imagem – Raio X
 Utilizar vestimentas plumbíferas, quando for acompanhar e realizar
procedimentos de Raio X.
 Antes de realizar o exame verificar se o aparelho de raio X encontra-se ligado
corretamente – Aparelho 110 volts e necessita está ligado a um transformador.
 Os funcionários autorizados, para a realização do exame, deverão manter o
equipamento de raio X em perfeitas condições, utilizar o dosímetro individual e
utilizar vestimentas plumbíferas, durante o exame.
 Os aventais de chumbo após o uso deverão ser mantidos no suporte.
 Os protetores de tireóide de chumbo após o uso deverão ser mantidos
esticados, em superfície plana.
 Os óculos de chumbo opós o uso deverão ser mantidos em estojos
apropriados.
 Manter limpa e organizada a sala.
 Os exames solicitados, por veterinários de outros estabelecimentos deverão ser
agendados.
 Salvar os exames em CD gravável e entregar para o proprietário do paciente.
 Pacientes de veterinários de outros veterinários deverão trazer a solicitação do
exame, para o mesmo ser realizado.
 Caso o proprietário não tenha a solicitação do exame de raio-X, feita por um
veterinário, o mesmo só será realizado, caso o paciente passe anteriormente por
consulta.
 O valor do exame será cobrado conforme tabela do HVU.

 O dosímetro individual deverá ser mantido, junto ao crachá do funcionário, no
pescoço e utilizado diariamente.
 O dosímetro individual é de responsabilidade do funcionário.
 O disjuntor do transformador do raio-x deverá ser desligado após o uso (painel
localizado na recepção do HVU).
 Área restrita. Somente permitida à entrada de pessoas autorizadas.

5.0 Das responsabilidades:
 É responsabilidade de todos os usuários zelar pelo bom uso e conservação dos
equipamentos, observando as instruções do manual, voltagem e outros cuidados
específicos de cada equipamento.
 É de responsabilidade dos funcionários, estudantes e professores estar de jaleco,
calça comprida e calçado fechado bem como os EPI´s (luvas, touca, gorro, máscara,
óculos, etc) necessários durante as atividades realizadas no HVU e durante as aulas
práticas. Obs.: Os EPI´s serão disponibilizados pelo UNIBAVE, para professores e
funcionários. Alunos e estagiários deverão providenciar os seus EPI´s conforme
solicitado pelo médico veterinário responsável.
 É de responsabilidade de todos os usuários dos laboratórios, lavar as mãos ao
entrar e sair dos mesmos.
 É de responsabilidade de todos os usuários a postura ética profissional sobre os
resultados obtidos em procedimentos no ambiente laboratorial, garantindo a privacidade
das informações.

5.2 Das proibições:
 Usuários não vinculados à Instituição e sem autorização não poderão ter acesso as
dependências do HVU.
 Não é permitida a entrada no HVU como equipamentos sonoros e alimentos.
 Não é permitido fumar em qualquer local interno, do hospital.
 Não é permitido pegar em vidrarias ou outros materiais do laboratório, bem como
ligar ou manusear equipamentos. Estes procedimentos poderão ser realizados
somente com auxílio do auxiliar de laboratório ou do professor.
 É proibida a saída de equipamentos das dependências do HVU.
 É proibido o uso de equipamentos eletrônicos nas dependências do hospital.
 É expressamente proibido e sob qualquer circunstância disponibilizar a chave do
HVU aos alunos e/ou permitir que permaneçam no recinto sem que haja um
responsável do setor nas dependências;
 Não é permitida a visita de pacientes hospitalizados fora do horário, estipulado pelo
hospital.
 As chaves do HVU não poderão ser liberadas, sem a autorização da coordenação.
5.4 Dos cuidados com a saúde e segurança dos usuários:
Os usuários dos LBA precisam tomar alguns cuidados especiais quanto ao uso e
estudos nos mesmos, visando à saúde e segurança.
 É importante que todos os usuários do hospital conheçam a localização e o
funcionamento de extintores de incêndios, materiais de primeiros socorros e
equipamentos de proteção.
 Descartar o material segundo as normas legais técnicas vigentes – usar
apropriadamente os depósitos para material biológico e perfuro-cortantes.

 Todo novo funcionário ou estagiário deve ter treinamento e orientação específica
sobre boas práticas de hospital e princípios de biossegurança aplicado ao trabalho que
irá desenvolver.
 Em caso de incêndio em roupas de colegas, abafar as chamas com cobertor contra
fogo, nunca usar extintor em humanos.
 Em caso de acidentes avisar imediatamente o professor, técnico ou coordenador do
hospital.
 Manter sempre limpo o local de trabalho, evitando obstáculos que possam dificultar
as aulas.
6.0 DOCUMENTOS APLICÁVEIS
O HVU atende as normas de acessibilidade conforme NBR 9050/2015.
O HVU atende as normas de segurança conforme NR 17.
O HVU atende a normativa 1015 CFMV.
O HVU atende as normas da vigilância Sanitária.
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1.0 OBJETIVO
Este procedimento tem por objetivo a padronização e normatização das tarefas a serem
realizadas, no Hospital Veterinário Unibave - HVU / Setor de Grandes Animais,
facilitando a sistematização das ações, seguindo uma rotina padronizada.
2.0 DEFINIÇÕES
2.1 Hospital Veterinário UNIBAVE: O Hospital Veterinário UNIBAVE – HVU do UNIBAVE
consiste em um espaço criado para o desenvolvimento de atividades práticas do Curso
de Medicina Veterinária, possibilitando uma articulação entre teoria e prática para os
acadêmicos do Curso de Medicina Veterinária do UNIBAVE e afins e de prestação de
serviços para o atendimento ao público, mediante pagamento referente à prestação de
serviços.
2.2 Setor de Grandes Animais: Prédio anexado ao setor de pequenos animais, do
Hospital Veterinário UNIBAVE, onde são realizados os atendimentos clínicos e
cirúrgicos de animais de grande porte destinado a produção animal ou estimação.
2.3 Baias: Local onde são mantidos os animais, individualmente, durante hospitalização.
2.4 Dispensário: Sala de fornecimento dos medicamentos industrializados, privativo de
pequena unidade hospitalar ou equivalente.
2.5 Quarto de Plantonista: Local de descanso destinado para o profissional médico
veterinário ou estagiário , que encontra-se de plantão, no HVU.
2.6 Sala de Tombamento: Local destinado a preparação dos pacientes que serão
submetidos a procedimentos cirúrgicos.
2.7 Centro Cirúrgico: Local destinado a realização de procedimentos cirúrgicos, da
rotina, por médico veterinário.
2.8 Sala de escarificação: Local onde é realizada a antissepsia das mãos da equipe
cirúrgica, prévia a paramentação.
2.9 Brete: Estrutura utilizada para a contenção de grandes animais, durante exames
clínicos e pequenos procedimentos.

3.0 RESPONSABILIDADES
Função
Coordenação

Responsabilidade
Coordenar o uso e atividades do
HVU.

Autoridade
Orientar o uso do hospital
e impedir seu uso
inadequado.

Coordenar os funcionários do
HVU.
Controlar medicamentos
controlados.
Manter o estoque, material e
equipamentos.

Auxiliar de Médico
Veterinário

Professor do
UNIBAVE

Aluno

Auxiliar de
Limmpeza

Enfermeiro

Estagiário não
remunerado

Auxiliar em procedimentos
cirúrgicos e anestésicos.
Informar à coordenação do HVU
sobre a necessidade de compras
de medicamentos e outros
insumos hospitalares.
Realizar e supervisionar os
cuidados de enfermagem na
internação de animais.
Solicitar a remoção e orientar o
destino de cadáveres de animais.
Acompanhar e auxiliar os
procedimentos realizados pelos
Médicos Veterinários e docentes.
Solicitar a reserva de espaço e
material, com antecedência de 15
dias,
através
de
e-mail
(recepcaohvu@unibave.net) ou
direto na recepção.
Realizar atividades com
supervisão do professor.
Apresentar-se com calça, jaleco e
sapato fechado.
Apresentar-se com roupas
brancas, quando for solicitado
pelo professor.
Limpeza e manutenção, seguindo
as recomendações de higiene
hospitalar presentes no manual
da vigilância sanitária.
Controlar o consumo do setor de
Grandes Animais.
Solicitar a compra de produtos e
equipamentos.
Disponibilizar toas os
equipamentos e medicações
solicitadas.
Cumprir o horário de estágio
referente ao termo de estágio.

Estabelecer contato
constante com a gerência
administrativa e
acadêmica e a Direção do
campus relatando as
condições de
funcionamento do
hospital.
Solicitar atividades dos
funcionários do HVU.
Organizar e controlar
saída e entrada de
materiais de consumo,
realizar compras de
materiais e equipamentos
quando necessário.
Realizar cuidados de
enfermagem nos
pacientes hospitalizados.
Solicitar ao médico
veterinário responsável a
reavaliação de pacientes,
quando ocorrer mudança
no quadro clínico.

Utilizar de toda a estrutura
e material solicitado.

Adquirir e solicitar
conhecimento ao
professor.

Manter a higiene do HVU
e solicitar reparos.

Organizar
e
controlar
saída e entrada de
materiais de consumo,
solicitar
compras
de
materiais e equipamentos
quando necessário.
Adquirir
e
conhecimento

solicitar
aos

Atendente

Realizar atividades com
supervisão de médico veterinário
do HVU e auxiliar de médico
veterinário.
Apresentar-se com roupas
brancas, jaleco e sapato fechado.
Agendamento de consultas,
procedimentos e reuniões, para
os veterinários do hospital.
Cadastro de pacientes e clientes
via programa petsysten.
Realizar a parte financeira,
referente ao recebimento de
contas do cliente e fechamento
de caixa.
Receber, encaminhar e conferir
todo o material encaminhado
para os laboratórios.
Realizar cobrança de valores não
repassados ao HVU.

médicos veterinários do
HVU.

Fazer alterações na
agenda.
Fazer cobrança aos
clientes, referente a
serviços não pagos.
Rejeitar todo o material
mal acondicionado ou que
não venha acompanhado
do pedido.

7.0 PROCEDIMENTOS
4.1 Procedimentos gerais:
 O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 hs. Sábado e
domingo o hospital, funciona em regime de plantão interno, onde os veterinários são
solicitados, conforme necessidade.
 Os agendamentos de consultas e procedimentos deverão ser realizados em horário
comercial, via telefone (48 3466-0192 / 34-665682 / 9656-5253) ou diretamente na
recepção do HVU.
 As consultas e procedimentos, dos pacientes do HVU, serão realizados sempre por
médico veterinário, podendo este ser contratado ou terceirizado, pelo hospital.
 O horário de visita dos pacientes hospitalizados deverá ser realizado com
agendamento prévio, através de telefone (48 3466-0192 / 34-665682 / 9656-5253).
 Agendamentos de aulas: o agendamento poderá ser realizado pelo e-mail
recepcaohvu@unibave.net ou na própria recepção do HVU.
 O usuário deverá relatar no agendamento de aulas o tipo de atividade realizada e os
materiais de consumo utilizados durante a aula.
 O cancelamento das reservas de aulas e solicitações poderão ser realizados por
telefone ou pessoalmente, pelo professor, com uma antecedência mínima de 24 horas.
 O HVU ficará disponível, para aulas, de segunda à sexta das 8:00 ás 17:00.
 Somente será permitida a saída de equipamentos portáteis das dependências do
lHVU mediante autorização da coordenação ou enfermeiro. No ato da devolução do
equipamento o mesmo deverá estar nas mesmas condições de uso de quando foi
emprestado, em caso de danos aos equipamentos na utilização por terceiros o mesmo
deverá providenciar o seu reparo.
 Os pertences armazenados nas dependências dos hospital são de inteira
responsabilidade dos seus portadores, o grupo de trabalho não será responsabilizado
por quaisquer danos aos materiais de aluno.
 Os usuários são responsáveis pelo seu material, portanto, ao término de uma aula
prática, tudo o que é utilizado deverá ser limpo e guardado em seus devidos lugares.

 Em caso de quebra ou dano de materiais ou aparelhos, comunique imediatamente
ao Veterinário responsável, pelo laboratório ou ao coordenador do HVU.
 O material disponível no hospital é de uso exclusivo para as aulas práticas,
experimentos e exames particulares.
 O material utilizado pelos estudantes, seja em aula normal ou em estudo livre, deverá
ser controlado pelo auxiliar de médico veterinário.
4.3 Procedimentos de atendimentos aos clientes:
 Os agendamentos de consultas e procedimentos deverão ser realizados em horário
comercial, via telefone (48 3466-0192 / 34-665682 / 9656-5253) ou diretamente na
recepção do HVU.
 Os pacientes serão atendidos em ordem de agendamento. O paciente que chegar
sem agendamento será atendido após os pacientes agendados, mas caso tenha
urgência será imediatamente atendido.
 Para cadastro do paciente e cliente no hospital, serão solicitados o CPF e Identidade,
além de informações referentes ao endereço e telefone.
 Os serviços realizados no HVU serão cobrados conforme tabela de preços do
hospital.
 As formas de pagamento aceitas no HVU são: dinheiro, cheque ou cartão. O valor
do serviço poderá ser dividido em até 5 x, em parcelas mínimas de R$100,00 (100
reais)
4.2 Procedimentos para preparação das aulas:
Dos procedimentos de responsabilidade da coordenação e auxiliar do hospital:
 A Conferência do agendamento verificando a disponibilidade dos materiais
necessários para as aulas;
 Separação e organização dos materiais.
 Limpeza dos materiais utilizados nas aulas.
 Auxílio durante a aula.
4.3 Procedimentos para o dispensário:
 Permanência de medicamentos que estão sendo utilizados nos pacientes
hospitalizados e de urgência.
 Organização dos medicamentos é de responsabilidade do auxiliar de médico
veterinário.
 Local com entrada restrita. Somente é permitida a entrada de funcionários
autorizados, pela coordenação do HVU.
4.4 Procedimento para o quarto de plantonista:
 Uso de funcionários médico veterinários e estagiários, que se encontram com
paciente crítico, no HVU.
 Manter o ambiente limpo e organizado após o uso.
 Local com entrada restrita.
4.5 Procedimentos para Diagnóstico por Imagem – Raio X

 Utilizar vestimentas plumbíferas, quando for acompanhar e realizar
procedimentos de Raio X.
 Antes de realizar o exame verificar se o aparelho de raio X encontra-se ligado
corretamente – Aparelho 110 volts e necessita está ligado a um transformador.
 Os funcionários autorizados, para a realização do exame, deverão manter o
equipamento de raio X em perfeitas condições, utilizar o dosímetro individual e
utilizar vestimentas plumbíferas, durante o exame.
 Os aventais de chumbo após o uso deverão ser mantidos no suporte.
 Os protetores de tireóide de chumbo após o uso deverão ser mantidos
esticados, em superfície plana.
 Os óculos de chumbo opós o uso deverão ser mantidos em estojos
apropriados.
 Manter limpa e organizada a sala.
 Os exames solicitados, por veterinários de outros estabelecimentos deverão ser
agendados.
 Salvar os exames em CD gravável e entregar para o proprietário do paciente.
 Pacientes de veterinários de outros veterinários deverão trazer a solicitação do
exame, para o mesmo ser realizado.
 Caso o proprietário não tenha a solicitação do exame de raio-X, feita por um
veterinário, o mesmo só será realizado, caso o paciente passe anteriormente por
consulta.
 O valor do exame será cobrado conforme tabela do HVU.
 O dosímetro individual deverá ser mantido, junto ao crachá do funcionário, no
pescoço e utilizado diariamente.
 O dosímetro individual é de responsabilidade do funcionário.
 O disjuntor do transformador do raio-x deverá ser desligado após o uso (painel
localizado na recepção do HVU).
 Área restrita. Somente permitida à entrada de pessoas autorizadas.

5.0 Das responsabilidades:
 É responsabilidade de todos os usuários zelarem pelo bom uso e conservação dos
equipamentos, observando as instruções do manual, voltagem e outros cuidados
específicos de cada equipamento.
 É de responsabilidade dos funcionários, estudantes e professores estar de jaleco,
calça comprida e calçado fechado bem como os EPI´s (luvas, touca, gorro, máscara,
óculos, etc) necessários durante as atividades realizadas no HVU e durante as aulas
práticas. Obs.: Os EPI´s serão disponibilizados pelo UNIBAVE, para professores e
funcionários. Alunos e estagiários deverão providenciar os seus EPI´s conforme
solicitado pelo médico veterinário responsável.
 É de responsabilidade de todos os usuários dos laboratórios, lavar as mãos ao
entrar e sair dos mesmos.
 É de responsabilidade de todos os usuários a postura ética profissional sobre os
resultados obtidos em procedimentos no ambiente laboratorial, garantindo a privacidade
das informações.

5.2 Das proibições:
 Usuários não vinculados à Instituição e sem autorização não poderão ter acesso às
dependências do HVU.
 Não é permitida a entrada no HVU como equipamentos sonoros e alimentos.

 Não é permitido fumar em qualquer local interno, do hospital.
 Não é permitido pegar em vidrarias ou outros materiais do laboratório, bem como
ligar ou manusear equipamentos. Estes procedimentos poderão ser realizados
somente com auxílio do auxiliar de laboratório ou do professor.
 É proibida a saída de equipamentos das dependências do HVU.
 É proibido o uso de equipamentos eletrônicos nas dependências do hospital.
 É expressamente proibido e sob qualquer circunstância disponibilizar a chave do
HVU aos alunos e/ou permitir que permaneçam no recinto sem que haja um
responsável do setor nas dependências;
 Não é permitida a visita de pacientes hospitalizados fora do horário, estipulado pelo
hospital.
 As chaves do HVU não poderão ser liberadas, sem a autorização da coordenação.
 Não é permitido barulho, nas dependências internas, do HVU.
 Não é permitida a manipulação de pacientes hospitalizados, sem a autorização do
veterinário responsável.
 Não é permitida a alta do paciente hospitalizado, sem alta médica realizada pelo
veterinário responsável.
5.5 Dos cuidados com a saúde e segurança dos usuários:
Os usuários dos LBA precisam tomar alguns cuidados especiais quanto ao uso e
estudos nos mesmos, visando à saúde e segurança.
 É importante que todos os usuários do hospital conheçam a localização e o
funcionamento de extintores de incêndios, materiais de primeiros socorros e
equipamentos de proteção.
 Descartar o material segundo as normas legais técnicas vigentes – usar
apropriadamente os depósitos para material biológico e perfuro-cortantes.
 Todo novo funcionário ou estagiário deve ter treinamento e orientação específica
sobre boas práticas de hospital e princípios de biossegurança aplicado ao trabalho que
irá desenvolver.
 Em caso de incêndio em roupas de colegas, abafar as chamas com cobertor contra
fogo, nunca usar extintor em humanos.
 Em caso de acidentes avisar imediatamente o professor, técnico ou coordenador do
hospital.
 Manter sempre limpo o local de trabalho, evitando obstáculos que possam dificultar
as aulas.
6.0 DOCUMENTOS APLICÁVEIS
O hospital atende as normas de acessibilidade conforme NBR 9050/2015.
O hospital atende as normas de segurança conforme NR 17.
O hospital atende a normativa 1015 CFMV
O hospital atende as normas da vigilância sanitária.
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1.0 OBJETIVO
Este procedimento tem por objetivo orientar aos professores, alunos, estagiários e
clientes quanto ao uso da sala de Diagnóstico por Imagem – Raio X.
2.0 DEFINIÇÕES
2.1 HVU: Hospital Veterinário UNIBAVE
2.2 Dosímetros:
2.3 Vestimentas plumbífera:
3.0 RESPONSABILIDADES
Função
Coordenador do
HVU

Responsabilidade
Coordenar o uso do laboratório.

Alunos do
UNIBAVE

Solicitar estágio no HVU,
deixando o seu nome e horário
disponível.
Adentrar nas dependências do
HVU, quando autorizados.
Utilizar vestimentas
plumbíferas, quando for
acompanhar procedimentos de
Raio X.
Agendar o uso das
dependências com
antecedência, na recepção do
HVU ou no e-mail
hvu@unibave.net .

Professores do
UNIBAVE

Funcionários do
HVU

Auxiliar de Limpeza
Atendente

Manter o equipamento de raio
X em perfeitas condições,
utilizar o dosímetro individual e
vestimentas plumbíferas,
durante o exame.
Manter limpo e organizado
Agendar os horários de
realização de exames.

8.0 PROCEDIMENTOS
4.1
Para agendamento:

Autoridade
Disponibilizar o laboratório
para alunos e profissionais
autorizados monitorados
por dosímetros pessoais.
Utilizar a estrutura do HVU,
como ferramenta de
aprendizado.

Coordenar o uso dos
equipamentos e atividades
dos alunos.

Efetuar exames de Raio X,
nos pacientes do HVU.

Solicitar reparos na sala e
efetuar manutenção.
Adequar os horários dos
exames.

4.2
As chaves de acesso aos laboratórios deverão ser retiradas pelos próprios
professores no setor de TI.
4.3
Ao chegar no local o professor verifica se o laboratório está adequado, limpo e
organizado, bem como, se os equipamentos estão próprios para o uso. Caso encontre
algum tipo de irregularidade, deverá informar ao setor de TI o mais rápido possível.
4.4
Para acessar a área de trabalho do computador o aluno/professor deverão
efetuar o login com o usuário: aluno.unibave com a senha: alunos.
4.5
O laboratório de informática Contábil, disponibiliza de um software específico
para uso dos alunos em sala de aula, chamado de sistema “Domínio”
4.6
Para acesso ao sistema da Domínio deverão clicar no ícone: Domínio e
selecionar a pasta desenhada para uso do sistema.
5 RESPONSABILIDADES/PROIBIÇÕES
5.1 Das responsabilidades:

É de responsabilidade do professor a reserva e a utilização do laboratório, tendo
este a responsabilidade de preservação do espaço.

É de responsabilidade do professor informar ao setor de TI caso algum
equipamento não esteja funcionando adequadamente.

Caso seja necessário a manutenção de algum equipamento é de
responsabilidade do professor solicitar ao setor TI.

É de responsabilidade do aluno o uso adequado dos equipamentos, bem como
o uso exclusivo para fins didáticos, sendo vedado o uso para fins pessoais.

É de responsabilidade do professor deixar o locar limpo e organizado e todos os
equipamentos desligados, sem avarias.
5.2 Das proibições:
 Não é permitido a reserva por parte dos alunos, sendo exigido a reserva por algum
professor.
 Retirar os equipamentos do local, bem com a troca de local.
 Comer, beber e fumar no local.
 Danificar os equipamentos.
 Usar os equipamentos para fins pessoais.
 Usar o equipamento e rede de internet para fins pornográficos.
 Usar o equipamento para piratarias de músicas e filmes.
 É vedado aos professores e alunos realizar qualquer tipo de manutenção nos
equipamentos.
6.0 DOCUMENTOS APLICÁVEIS
O laboratório geral atende as normas de acessibilidade conforme NBR 9050/2015.
O laboratório geral atende as normas de segurança conforme NR 17.
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ANEXO VI
NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA

Todos os usuários, professor ou aluno do Hospital Laboratorial do Unibave-HVU
deverão observar as regras gerais de segurança abaixo além daquelas já inclusas no
corpo do Regulamento:
1- O número dos telefones para contato com o responsável pelo Hospital bem dos
telefones de emergência devem ser afixados na parte externa (de preferência
na porta) e bem destacados;
2 - Os usuários devem conhecer a localização a localização e regras de utilização do
chuveiro de emergência, extintores de incêndio e lavadores de olhos, os quais deverão
ficar sempre em lugares de livre acesso.
3 - É expressamente PROIBIDO FUMAR no Hospital.
4 - Não é permitido beber, comer e acondicionar alimentos no Hospital, fora do espaço
destinado.
5 - Não é permitido brincar no Hospital.
6 - Em caso de acidente, deve ser procurado imediatamente o professor, orientador,
pesquisador ou SESMT mesmo que não haja danos pessoais ou materiais.
07 - Cabelos longos devem estar sempre presos ao realizar qualquer atividade no
Hospital.
08 - Bolsas, agasalhos ou qualquer material estranho ao trabalho, não devem ser
colocados sobre a bancada do Hospital.
09- Cabe ao professor responsável pelo uso do Hospital, verificar o cumprimento das
normas acima, bem coma a limpeza, higienização e conservação dos laboratórios após
o término das atividades.

ANEXO VII
REGULAMENTO DE ESTÁGIO NÃO CURRICULAR NO
HOSPITAL VETERINÁRIO UNIBAVE - HVU

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ESTÁGIO NÃO CURRICULAR NO HOSPITAL
VETERINÁRIO UNIBAVE – HVU

CAPÍTULO I
DO OBJETIVO
O Estágio Curricular em Prática Médica Veterinária do Hospital Veterinário UNIBAVE –
HVU, tem por objetivo articular a formação teórica ministrada no Curso de Graduação de
Medicina Veterinária do UNIBAVE com a prática profissional, de modo a qualificar o aluno para
o desempenho competente e ético das tarefas específicas de sua profissão.
CAPÍTULO II
DA SUPERVISÃO
Os estagiários serão supervisionados, quanto ao cumprimento das atividades, designadas,
pelos professores das Áreas de Clínica e Cirurgia Animal e enfermeiros do Hospital Veterinário
Unibave.
CAPÍTULO III
DA SELEÇÃO
Será exigido o seguinte documento para solicitação de estágios não curriculares no HVU,
que deverão ser enviados até o mês de janeiro para estágios no primeiro semestre e até o mês de
julho para estágio no segundo semestre:
- Formulário de Solicitação de estágio retirado no setor de estágio do Centro Universitário Barriga
Verde.
- Comprovante de matrícula no curso de medicina veterinária do UNIBAVE.
O Hospital Veterinário Unibave – HVU irá selecionar os candidatos de acordo com a fase
em que se encontram inscritos no curso de medicina veterinária do UNIBAVE, dando
oportunidade primeiramente a aqueles que estão matriculados, a partir da sétima fase.

CAPÍTULO IV
DAS ÁREAS OFERECIDAS, REQUISITOS E NÚMERO DE VAGAS
PARA ESTÁGIO NÃO
CURRICULAR
OBRIGATÓRIO ÁREA
Clínica e Cirurgia de
Pequenos Animais
Laboratório de Patologia
Clínica Veterinária

REQUISITO

N° DE VAGAS

documentação exigida

2/diária

documentação exigida

2/diária

Clínica e Cirurgia de Grandes
Animais
Laboratório de Patologia
Animal

documentação exigida

2/diária

documentação exigida

2/diária

CAPÍTULOV
DAS OBRIGAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
O estagiário deverá obedecer às normas de funcionamento do HVU;
Cumprir carga horária estipulada pela direção do HVU;
Assinar diariamente a folha de controle de frequência e computar ao final do turno a carga
horária cumprida;
Participar da escala de plantão de finais de semana e feriados de acordo com a
determinação dos Médicos Veterinários Contratados;
Os estagiários do regime curricular não obrigatório deverão estar presentes em todas as
reuniões que forem convidadas e realizar apresentações de casos clínicos ou trabalhos científicos
que deverão ser previamente definidos;

CAPÍTULO VI
DO MATERIAL TÉCNICO OBRIGATÓRIO
O material deverá ser apresentado e conferido pelo diretor do HVU e Médicos Veterinários
Contratados;

INDUMENTÁRIA E MATERIAL
Avental cirúrgico
Estetoscópio
Gorros e máscaras descartáveis
Jaleco
Lanterna
Luvas de procedimento
Pijama cirúrgico
Roupas e sapatos brancos
Termômetro

FPA
√
√
√
√
√
√
√

CCA
√
√
√
√
√
√
√
√
√

LPC

LPA

√

√

√

√

√

√

FPA: fluidoterapia de pequenos animais; CCA: clínica e cirurgia animal e LPC: laboratório de patologia clínica e LPA:
laboratório de patologia animal.

CAPÍTULO VII
DAS PENALIDADES
A ausência, não satisfatoriamente justificada, nos plantões de final de semana ou a
frequência insuficiente ao longo da semana, incorrerá no cancelamento do estágio, sendo
indeferidas as solicitações para o próximo semestre;
O estagiário que não portar o material técnico obrigatório será desligado do estágio.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Os estagiários receberão a avaliação de estágio devidamente preenchida após e realização
do estágio com as horas cumpridas, excetuando-se aqueles que não cumprirem o mínimo de 75%
da frequência no período especificado.
Os casos omissos nestas Normas serão resolvidos pela Comissão Coordenadora de
Estágio composta pelo coordenador do HVU e Médicos Veterinários do HVU.
Estas Normas entrarão em vigor na data de sua aprovação pelo Coordenador do Hospital
Veterinário HVU, revogadas as disposições em contrário

Orleans, 17 de fevereiro de 2016
Comissão Coordenadora:

_________________________________
Lívia Gonçalves da Silva Valente
Coordenador do HVU e M.Sc. Médica Veterinária

__________________________________________

Guilherme Valente de Souza
Dr Médico Veterinário

De acordo:
_________________________________
Estagiário

