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PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS  

Período de 17/03/2020 a 29/03/2020 

 

1- INTRODUÇÃO 

Este documento apresenta o Plano de Contingência para Prevenção à Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus (COVID-19) no Hospital Veterinário de Uberaba – HVU e define a estrutura de atividades 

para prevenção da disseminação viral.  

 

2- ORIENTAÇÕES GERAIS  

 

2.1 COLABORADORES:  

  

- Executar as atividades diárias, sempre que possível, com as portas e janelas abertas.  

- Seguir as regras de etiqueta respiratória, para proteção, em casos de tosse e espirros, de acordo com o 

treinamento e conforme Tabela 1: 

 

Tabela – 1: Regra de Etiqueta Respiratória.  
 

Lave as mãos várias vezes ao dia com água e sabão degermante. O álcool gel poder ser usado como 
desinfetante. 

Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz com o cotovelo flexionado ou lenço de papel. Jogue 
imediatamente o lenço no lixo e lave as mãos. 

Evite contato com pessoas com sintomas de tosse e espirros. 

 

- Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres. 

- Evitar a prática de cumprimentar com aperto de mãos e beijos. 

- Lavar as mãos com água e sabão e higienizar com álcool 70%, frequentemente, de acordo com o 

treinamento e a Figura 1, a seguir: 
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Figura 1 – Procedimento de higienização das mãos. 
Fonte: Anvisa, 2020. 

 
 

2.2 – TUTORES: 

 

- Horário de visita está suspenso. 

- Proibição da ida dos tutores com sintomas gripais. 

- Proibição da ida de tutores com mais de 60 anos com ou sem sintomas gripais. 

- Disponibilização de álcool gel na Recepção de Pequenos Animais. 

- Permitida e entrada de apenas um acompanhante por animal para consulta. 

- Interrupção das cirurgias eletivas. 

- Internação de animais em situações somente emergenciais. 

- Atendimento e cirurgias eletivas de grandes animais suspensas, exceto emergências. 
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3- PROCEDIMENTO PARA O COLABORADOR COM SINTOMAS GRIPAIS: 

 

- Apresentar-se ao CCIH do HVU na Administração imediatamente, avisar o Responsável do Setor lotado 

e a Gerência Clínica e Administrativa caso apresente sintomas de febre, cansaço, tosse seca, náusea, 

vômito, diarreia, congestão nasal, coriza e dor de garganta. 

 

4- MEDIDAS COLETIVAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO NOS AMBIENTES INSTITUCIONAIS: 

 

- Serão dispensados(as) colaboradores(as) acima de 60 anos e com doenças crônicas que possam 

potencializar a ação do vírus. A cada semana o(a) colaborador(a) será contatado(a) por telefone para 

reavaliação do quadro epidêmico atual do Município e do HVU.  

 

5- DEFINIÇÃO: 

 

5.1- LIMPEZA CONCORRENTE 

 É a limpeza feita em todas as dependências do HVU, enquanto ocupadas, incluindo os banheiros, 

antes do processo de desinfecção. Deve ser seguida pela limpeza de manutenção, sempre que 

necessária. 

5.2 - DESINFECÇÃO CONCORRENTE  

 A desinfecção de superfície será realizada após a limpeza concorrente em todas as dependências do 

HVU, incluindo os banheiros. 

 

6- LIMPEZA CONCORRENTE E DESINFECÇÃO CONCORRENTE 

 

6.1 ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

 

 Estas áreas contemplam a Telefonia, Secretaria de Curso e Recepção de Pequenos Animais, Copa, 

Almoxarifado, Tesouraria, Sala dos Professores, Sala dos Residentes, Área de Descanso e Zeladoria: 

- Indispensável o uso dos EPI’s (bota de segurança, luva látex para superfícies e luva nitrílica para 

piso e recolhimento de lixos e touca descartável); 

- Recolher das mesas, dos lixos e pisos, todo o material a ser desprezado, antes de iniciar a limpeza.  

 

-  Procedimentos para limpeza de superfícies (mobílias, portas, vidros, paredes): 
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 Retirar as luvas de limpeza de pisos/lixos, lavar as mãos e colocar a luva para limpeza de 

superfícies. 

 Preparar dois baldes, um com água e detergente YELLOW PINE, outro apenas com água 

para limpeza das superfícies (mobílias, portas, vidros, paredes).  

 Limpar as superfícies umedecendo o pano com água e detergente, utilizando a técnica 

do pano úmido. 

 Passar pano úmido embebido em água pura duas vezes ou mais se necessário para 

retirar todo o detergente. 

 Não misturar os panos de limpeza de superfícies com os de limpeza do piso. 

 

 - Procedimentos para desinfecção de superfícies (mobílias, portas, vidros, paredes): 

 Após realizada a limpeza, realizar a desinfecção das superfícies. 

 Desinfetar as superfícies umedecendo com álcool etílico a 70%, com um borrifador e 

uma flanela seca. 

 

 -  Procedimentos para limpeza de pisos: 

 Retirar as luvas de limpeza de superfícies, lavar as mãos e colocar a luva para limpeza de 

pisos/lixos. 

 Preparar balde espremedor com Mop Água e detergente YELLOW PINE diluído. 

 Realizar troca da água e do produto sempre que necessário. 

 Proceder à limpeza do piso com água e detergente usando Mop Água. 

 Utilizar movimentos retos e paralelos, obedecendo ao sentido do interior para a porta de 

saída dos ambientes. 

 

 - Procedimentos para desinfecção de pisos: 

 Após realizada a limpeza, realizar a desinfecção dos pisos. 

 Preparar balde espremedor com Mop Água e desinfetante STERIGENT diluído. 

 Realizar troca da água e produto sempre que necessário. 

 Proceder à desinfecção do piso com água e desinfetante usando Mop Água. 

 Utilizar movimentos retos e paralelos, obedecendo ao sentido do interior para a porta de 

saída dos ambientes. 
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6.2 RECEPÇÃO 

  

Estas áreas contemplam a Recepção de proprietários dos animais e Área de Agendamento. 

- Indispensável o uso dos EPI’s (bota de segurança, luva látex para superfícies e luva nitrílica para 

piso e recolhimento de lixos e touca descartável). 

- Recolher das mesas, dos lixos e pisos, todo o material a ser desprezado, antes de iniciar a limpeza. 

 

-  Procedimentos para limpeza de superfícies (mobiliários, equipamentos, portas, vidros, 

paredes, bancada, cadeiras): 

 

 Retirar as luvas de limpeza de pisos/lixos, lavar as mãos e colocar a luva para limpeza de 

superfícies. 

 Preparar dois baldes, um com água e detergente YELLOW PINE, outro apenas com água 

para limpeza das superfícies (mobílias, equipamentos, portas, vidros, paredes).  

 Limpar as superfícies umedecendo o pano com água e detergente, utilizando a técnica 

do pano úmido. 

 Passar pano úmido embebido em água pura duas vezes ou mais se necessário para 

retirar todo o detergente. 

 Não misturar os panos de limpeza de superfícies com os de limpeza de piso. 

 

 - Procedimentos para desinfecção de superfícies (mobiliários, equipamentos, portas, vidros, 

paredes, bancada, cadeiras): 

 

 Após realizada a limpeza, realizar a desinfecção das superfícies. 

 Desinfetar os Ambulatórios, Internação, Enfermaria, Setor de Imagem, UTI, umedecendo 

com álcool etílico a 70%, com um borrifador e uma flanela seca. 

 Desinfetar as superfícies (portas, vidros e paredes, cadeiras) umedecendo com álcool 

etílico a 70%, com um borrifador e uma flanela seca. 

 

-  Procedimentos para limpeza de pisos: 

 

 Retirar as luvas de limpeza de superfícies, lavar as mãos e colocar a luva para limpeza de 

pisos/lixos. 
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 Preparar balde espremedor com Mop Água e detergente YELLOW PINE diluído. 

 Realizar troca da água e produto sempre que necessário. 

 Proceder à limpeza do piso com água e detergente usando Mop Água. 

 Utilizar movimentos retos e paralelos, obedecendo ao sentido do interior para a porta de 

saída dos ambientes. 

 

 - Procedimentos para desinfecção de pisos: 

 

 Após realizada a limpeza, realizar a desinfecção dos pisos. 

 Preparar balde espremedor com Mop Água e desinfetante SPARCHLOR diluído. 

 Realizar troca da água e produto sempre que necessário. 

 Proceder à desinfecção do piso com água e desinfetante usando Mop Água. 

 Utilizar movimentos retos e paralelos, obedecendo ao sentido do interior para a porta de 

saída dos ambientes. 

 

6.3 SETOR DE PEQUENOS ANIMAIS 

 

  Estas áreas contemplam a Enfermaria, Ambulatórios, Internação, Emergência, UTI, Pós-Cirúrgico 

e Setor de Imagem.  

- Indispensável o uso dos EPI’s (bota de segurança, luva látex para superfícies e luva nitrílica para 

piso e recolhimento de lixos e touca descartável). 

- Recolher das mesas, dos lixos e pisos, todo o material a ser desprezado, antes de iniciar a limpeza. 

 

-  Procedimentos para limpeza de superfícies (mobiliários, equipamentos, portas, vidros, 

paredes, bancada, mesa de procedimento): 

 

 Retirar as luvas de limpeza de pisos/lixos, lavar as mãos e colocar a luva para limpeza de 

superfícies. 

 Preparar dois baldes, um com água e detergente YELLOW PINE, outro apenas com água 

para limpeza das superfícies (mobílias, equipamentos, consultórios, portas, vidros, 

paredes).  

 Limpar as superfícies umedecendo o pano com água e detergente, utilizando a técnica 

do pano úmido. 
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 Passar pano úmido embebido em água pura duas vezes ou mais, se necessário, para 

retirar todo o detergente. 

 Não misturar os panos de limpeza de superfícies com os de limpeza do piso. 

 

 - Procedimentos para desinfecção de superfícies (mobiliários, equipamentos, portas, vidros, 

paredes, bancada, mesa de procedimento): 

 

 Após realizada a limpeza, realizar a desinfecção das superfícies. 

 Desinfetar os Ambulatórios, Internação, Enfermaria, Setor de Imagem, UTI, umedecendo 

com álcool etílico a 70%, com um borrifador e uma flanela seca. 

 Desinfetar as superfícies (portas, vidros e paredes, mesas de procedimento) 

umedecendo com álcool etílico a 70%, com um borrifador e uma flanela seca. 

 

 -  Procedimentos para limpeza de pisos: 

 

 Retirar as luvas de limpeza de superfícies, lavar as mãos e colocar a luva para limpeza de 

pisos/lixos. 

 Preparar balde espremedor com Mop Água e detergente YELLOW PINE diluído. 

 Realizar troca da água e produto sempre que necessário. 

 Proceder à limpeza do piso com água e detergente usando Mop Água. 

 Utilizar movimentos retos e paralelos, obedecendo ao sentido do interior para a porta de 

saída dos ambientes. 

 

 - Procedimentos para desinfecção de pisos: 

 

 Após realizada a limpeza, realizar a desinfecção dos pisos. 

 Preparar balde espremedor com Mop Água e desinfetante STERIGENT. 

 Realizar troca da água e produto sempre que necessário. 

 Proceder à desinfecção do piso com água e desinfetante usando Mop Água. 

 Utilizar movimentos retos e paralelos, obedecendo ao sentido do interior para a porta de 

saída dos ambientes. 
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6.3 FARMÁCIA 

 

- Indispensável o uso dos EPI’s (bota de segurança, luva látex para superfícies e luva nitrílica para 

piso e recolhimento de lixos e touca descartável). 

- Recolher das mesas, lixos e pisos, todo o material a ser desprezado, antes de iniciar a limpeza.  

 

-  Procedimentos para limpeza de superfícies (mobiliários, equipamentos, portas, vidros, 

paredes, estantes de medicamentos, bancadas): 

 

 Retirar as luvas de limpeza de pisos/lixos, lavar as mãos e colocar a luva para limpeza de 

superfícies. 

 Preparar dois baldes, um com água e detergente YELLOW PINE, outro apenas com água 

para limpeza das superfícies (mobílias, equipamentos, consultórios, portas, vidros, 

paredes).  

 Limpar as superfícies umedecendo o pano com água e detergente, utilizando a técnica 

do pano úmido. 

 Passar pano úmido embebido em água pura duas vezes ou mais, se necessário, para 

retirar todo o detergente. 

 Não misturar os panos de limpeza de superfícies com os de limpeza do piso. 

 

 - Procedimentos para desinfecção de superfícies (mobiliários, equipamentos, portas, vidros, 

paredes, estantes de medicamentos, bancadas): 

 

 Após realizada a limpeza, realizar a desinfecção das superfícies. 

 Desinfetar as superfícies umedecendo com álcool etílico a 70%, com um borrifador e 

uma flanela seca. 

 

-  Procedimentos para limpeza de pisos: 

 

 Retirar as luvas de limpeza de superfícies, lavar as mãos e colocar a luva para limpeza de 

pisos/lixos. 

 Preparar balde espremedor com Mop Água e detergente YELLOW PINE diluído. 

 Realizar troca da água e produto sempre que necessário. 
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 Proceder à limpeza do piso com água e detergente usando Mop Água. 

 Utilizar movimentos retos e paralelos, obedecendo ao sentido do interior para a porta de 

saída dos ambientes. 

 

 - Procedimentos para desinfecção de pisos: 

 

 Após realizada a limpeza, realizar a desinfecção dos pisos. 

 Preparar balde espremedor com Mop Água e desinfetante STERIGENT diluído. 

 Realizar troca da água e produto sempre que necessário. 

 Proceder à desinfecção do piso com água e desinfetante usando Mop Água. 

 Utilizar movimentos retos e paralelos, obedecendo ao sentido do interior para a porta de 

saída dos ambientes. 

 

6.3 SETOR DE CIRURGIA 

 

  Estas áreas contemplam o Pós-Operatório e os Blocos Cirúrgicos de Pequenos e Grandes 

Animais.  

- Indispensável o uso dos EPI’s (bota de segurança, luva látex para superfícies e luva nitrílica para 

piso e recolhimento de lixos e touca descartável). 

- Recolher das mesas, lixos e pisos, todo o material a ser desprezado, antes de iniciar a limpeza.  

 

-  Procedimentos para limpeza de superfícies (mobiliários, equipamentos, portas, vidros, 

paredes): 

 

 Retirar as luvas de limpeza de pisos/lixos, lavar as mãos e colocar a luva para limpeza de 

superfícies. 

 Preparar dois baldes, um com água e detergente YELLOW PINE, outro apenas com água 

para limpeza das superfícies (mobílias, equipamentos, consultórios, portas, vidros, 

paredes).  

 Limpar as superfícies. umedecendo o pano com água e detergente, utilizando a técnica 

do pano úmido. 

 Passar pano úmido embebido em água pura duas vezes ou mais, se necessário, para 

retirar todo o detergente. 
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 Não misturar os panos de limpeza de superfícies com os de limpeza do piso. 

 

 - Procedimentos para desinfecção de superfícies (mobiliários, equipamentos, portas, vidros, 

paredes): 

 

 Após realizada a limpeza, realizar a desinfecção das superfícies. 

 Desinfetar o Pré-Operatório e Bloco Cirúrgico de Pequenos e Grandes Animais (cadeiras, 

mesas auxiliares), umedecendo com álcool etílico a 70%, com um borrifador e uma 

flanela seca. 

 Desinfetar as superfícies (portas, vidros e paredes) umedecendo com álcool etílico a 

70%, com um borrifador e uma flanela seca. 

 

 -  Procedimentos para limpeza de pisos: 

 

 Retirar as luvas de limpeza de superfícies, lavar as mãos e colocar a luva para limpeza de 

pisos/lixos. 

 Preparar balde espremedor com Mop Água e detergente YELLOW PINE diluído. 

 Realizar troca da água e produto sempre que necessário. 

 Proceder à limpeza do piso com água e detergente usando Mop Água. 

 Utilizar movimentos retos e paralelos, obedecendo ao sentido do interior para a porta de 

saída dos ambientes. 

 

 - Procedimentos para desinfecção de pisos: 

 

 Após realizada a limpeza, realizar a desinfecção dos pisos. 

 Preparar balde espremedor com Mop Água e desinfetante SPARCHLOR diluído. 

 Realizar troca da água e produto sempre que necessário. 

 Proceder à desinfecção do piso com água e desinfetante usando Mop Água. 

 Utilizar movimentos retos e paralelos, obedecendo ao sentido do interior para a porta de 

saída dos ambientes. 
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6.4 BANHEIROS 

 

  Os banheiros contemplados são aqueles utilizados pelos tutores, colaboradores e nos Blocos 

Cirúrgicos de Pequenos e Grandes Animais.  

- Indispensável o uso dos EPI’s (bota de PVC, luva nitrílica reforçada e touca descartável). 

- Recolher lixos a serem desprezados, antes de iniciar a limpeza.  

 

-  Procedimentos para limpeza de superfícies (portas, maçanetas, vidros, paredes, vasos 

sanitários, torneiras, dispensers de sabonete) e pisos: 

 

 Lavar todas as superfícies com água corrente e detergente YELLOW PINE.  

 Secar com pano limpo. 

 

 -  Procedimentos para desinfecção de superfícies (portas, maçanetas, vidros, paredes, vasos 

sanitários, torneiras, dispensers de sabonete): 

 

 Após realizada a secagem, realizar a desinfecção das superfícies. 

 Desinfetar as maçanetas, vidros, torneiras, dispensers, umedecendo com álcool etílico a 

70%, com um borrifador e uma flanela seca. 

 Desinfetar os vasos sanitários, com SPARCHLOR diluído, com um borrifador. 

 

 - Procedimentos para desinfecção de pisos: 

 

 Após realizada a secagem, realizar a desinfecção dos pisos. 

 Preparar balde espremedor com Mop Água e desinfetante SPARCHLOR diluído. 

 Realizar troca da água e produto sempre que necessário. 

 Proceder à desinfecção do piso com água e desinfetante usando Mop Água. 

 Utilizar movimentos retos e paralelos, obedecendo ao sentido do interior para a porta de 

saída dos ambientes. 

 

6.5 GAIOLAS 

 

As gaiolas são o local onde os animais ficam internados. 
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- Indispensável o uso dos EPI’s (bota de PVC, luva nitrílica reforçada e touca descartável e uniforme). 

- Recolher lixos a serem desprezados, antes de iniciar a limpeza. 

 

- Limpeza: 

  

- Retirar o excesso de resíduos, jogar no lixo correto (PRETO: Resíduo Comum, BRANCO: Resíduo 

Infectante. 

- Enxaguar o local. 

- Remover a grade e iniciar a higiene da mesma aplicando e esfregando uma bucha contendo 

detergente YELLOW PINE. 

- Enxaguar o detergente. 

- Aplicar detergente YELLOW PINE no interior da gaiola. 

- Esfregar com fibra em movimentos de sentido único de dentro para fora, removendo toda a 

sujidade. 

- Enxaguar. 

- Aplicar detergente YELLOW PINE no exterior da gaiola. 

- Esfregar com fibra em movimentos de sentido único. 

- Enxaguar. 

 

- Desinfecção: 

 

- Retirar o excesso de água e aplicar o desinfetante STERIGENT já diluído nas partes interna, externa, 

nas grades e deixar agir por 10 minutos. Logo após, secar com flanela limpa. 

 

 

 

 


