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CONSULTA URGENTE, DATA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ULTRAPASSADA,
PRIMOVACINAÇÃO, OU OUTRO TIPO DE CONSULTA ESSENCIAL?

SIM

NÃO

Adiar ou reagendar a consulta; considerar o
recurso a
Telemedicina, para exames de estado geral ou
consultas não urgentes ou
para controlo da medicação

Algum elemento da família foi diagnosticado* ou é
suspeito de estar infetado com COVID-19?

SIM

NÃO

Existe outra pessoa que
possa levar o animal?

O tutor tem história recente de doença
respiratória?

SIM

NÃO

SIM

h

Recolher o
animal no
automóvel, usando
PPE††
h Manter uma distância de
≈2 m do tutor
h Colocar o animal
diretamente no
isolamento, idealmente
através de uma porta
lateral
YES
h Notificar a equipa de
de controlo da infeção
se aplicáve

NÃO

Existe outra pessoa que
possa levar o animal?

SIM

Recolher o animal no
automóvel

NÃO

s

Considerar a referência para outro centro de
atendimento, se não houver equipamento e
formção adequada disponível

†

Caso o tutor tenha sido infetado e recuperado da doença > 14 dias antes do contato com a clínica, e sempre que não exista transmissão adicional em casa, o paciente pode ser
considerado de baixo risco.
* Nas duas últimas semanas
††
Todos os elementos da equipa envolvidos na manipulação ou realização de procedimentos ao paciente devem usar, como mínimo, bata e luvas. O pessoal que não seja
necessário à realização do procedimento deve permanecer for a da sala. Deve ser usada mascara e proteção ocular, ou viseira, se houver contato próximo durante a
contenção ou a realização de procedimentos. Paraos procedimentosqueenvolvam,potencialmente,contactocomaerosóis (ex, trabalho na área da face do cão, entubação), deve ser usada uma
máscara N95 no lugar de uma máscara cirúrgica. Caso não haja nenhuma máscara N95 disponível, o uso de máscara cirúrgica e viseira constituiuma alternativaaceitável, desde se tome o cuidado de garantir que o
utilizador permanece de frente oara o paciente durante todo o período de produção de aerosóis (de modo a prevenir a exposição através do lado do equipamento).

