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PROPOSTA ADITAMENTO AO DE PLANO DE TRABALHO
EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICA nº 01/2018
NOME DO PROJETO: Termo de Colaboração, em regime de mútua cooperação com o
Município de Osasco, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco.
Implantação, operacionalização e gerenciamento dos serviços médicos veterinários, em
02 (duas) unidades hospitalares, seguindo as diretrizes da Secretaria de Meio Ambiente.
TIPO DE PARCERIA: Termo de Colaboração nº 002/2019
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
RAZÃO SOCIAL: Associação Nacional de Clinicos Veterinários de Pequenos Animais –
São Paulo – ANCLIVEPA-SP
LOCAL DE ATENDIMENTO:
UNIDADE

ENDEREÇO

QTE DE ATENDIMENTOS/
MÊS

HV – Zona Norte Avenida professor Lourenço Belloli, 1480
Parque Industrial Mazzei - Baronesa
HV – Zona Sul Pet Parque –Av.Frans Voegelli, 930
Jardim Wilson
DADOS CADASTRAIS:
1.1- DADOS DA PROPONENTE
Nome: Associação Nacional de Clinicos Veterinários de Pequenos Animais – São PauloANCLIVEPA-SP
CNPJ: 45.877.305/0001-14
Inscrição Municipal: ISENTO
Endereço:Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1616 – 11º andar
Bairro:JD.Paulistano
Cidade: São Paulo
U.F.:SP
CEP: 01451-001
DDD/TEL Fixo: (11) 3035-0017
E-MAIL: adm.hospvet@gmail.com
Nº Inscrição no Conselho: SP-14955-PJ
Identificação Conselho:
Vigência: 28/05/2019
1.2- IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE
Nome: Daniel Herreira Jarrouge
CPF: 323.905.638-5

RG: 35.109.002-2

ORGÃO EXPEDIDOR: SSP-SP
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Endereço que reside: Rua Filadélfia nº 22
Bairro: Cidade Monções

Cidade: São Paulo

DDD/TEL – Fixo:(11) 3034-1923

CEL: (11) 99522-3433

E-MAIL: adm.hospvet@gmail.com
1.3- IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ATIVIDADE
/PROJETO
Nome: Luiz Wilson de Oliveira Junior
CPF: 355.608.348-58

RG. 44.592.756-2

ORGÃO EXPEDIDOR: SSP-SP

Formação: Graduação em Medicina Veterinária pela Universidade do Grande ABC
(2014), Especialização em Anestesiologia pela Associação Nacional de Clinicos
Veterinários de Pequenos Animais de São Paulo (2016), Pós-Graduação em
Anestesiologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2016), atuando como
Medico Veterinário autônomo na área de Anestesiologia, monitor do curso de pósgraduação em Anestesiologia da Associação Nacional de Clinicos Veterinários de
Pequenos Animais de São Paulo desde 2016, Diretor Clinico das Unidades de Serviços
Veterinários da ANCLIVEPA-SP desde 2015.
Nº registro no Conselho de Classe: CRMV/SP nº 35.128

Endereço que reside:
Rua: Aparecida de São Manuel, 2015
Bairro:Vila Nova York
Cidade: São Paulo– SP
DDD/TEL – Fixo: (11) 3035-0017
E-MAIL:adm.hospvet@gmail.com

CEP:03480-010
CEL: (11) 99522-3433
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1. Diferencial Técnico da ANCLIVEPA-SP
A Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais – São
Paulo – ANCLIVEPA-SP é uma entidade sem fins econômicos, administrada
exclusivamente por Médicos Veterinários titulados, com Doutorados, Mestrados e
Especialistas em diversas áreas da Medicina Veterinária de Pequenos Animais.
1.1. Especialidades da ANCLIVEPA-SP
 Ortopedia.
 Cardiologia.
 Clínica Médica.
 Medicina de Felinos.
 Medicina de Animais Silvestres.
 Oncologia.
 Dermatologia.
 Endocrinologia.
 Odontologia Veterinária.
 Patologia Clínica.
 Diagnóstico por Imagem.
 Acupuntura.
 Homeopatia.
 Bem-Estar Animal.
 Anestesiologia.
 Oftalmologia.
1.2. Faculdade Anclivepa
A Faculdade Anclivepa ministra cursos de graduação, cursos de especialização, cursos
intensivos, cursos de aprimoramento, pesquisas em geral, desenvolvimento e implantação de
eventos, projetos de marketing, entre outros na área da medicina veterinária.

O compromisso da Faculdade Anclivepa é, portanto, desenvolver um projeto de
educação em medicina veterinária, buscando contribuir com a formação de profissionais com
capacidade científica e técnica, autonomia intelectual, senso de justiça e humanidade, a partir
da construção do conhecimento por meio do ensino, pesquisa e extensão.
1.2.1. Cursos de Graduação
Medicina Veterinária.
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Zootecnia.
Cursos de Ciências Biológicas.
1.2.2. Cursos Especialização
Anestesiologia.
Biotecnologia Animal.
Cardiologia.
Clínica Médica.
Cirurgia de Tecidos Moles.
Diagnóstico por Imagens em Pequenos Animais.
Endocrinologia e Metabologia de Cães e Gatos.
Endoscopia Veterinária.
Fisiatria em Pequenos Animais.
Gastroenterologia de Pequenos Animais.
Geriatria de cães e gatos.
Medicina de Felinos.
Nefrologia e Urologia.
Neurologia de Pequenos Animais.
Nutrologia de Cães e Gatos.
Odontologia.
Oftalmologia.
Oncologia.
Ortopedia.
Patologia Clínica e Citopatologia em Pequenos Animais.
Pós-graduação em Medicina Intensiva Veterinária.
1.2.3. Cursos de Aprimoramento
Cardiologia.
Clínica Cirúrgica em Cães e Gatos.
Dermatologia.
Endocrinologia em Cães e Gatos.
Emergência e Terapia Intensiva.
Medicina de Aves Ornamentais.
Nefrologia e Urologia.
Neurologia de Pequenos Animais.
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Nutrologia de Cães e Gatos.
Oncologia em Cães e Gatos.
Ortopedia em Cães e Gatos.
Práticas Ambulatoriais: Rotina à Emergência.
Curso Teórico - Prático TPLO.
Práticas Hospitalares.
Auxiliar de Veterinário.
Placas Ósseas.
1.3. Serviços Veterinários Gratuitos
Pioneira no projeto de Serviços Veterinários Gratuitos para a população de baixa
renda, em parceria com órgãos públicos, foi inaugurada em Julho de 2012, a primeira unidade
na Zona Leste da Cidade de São Paulo. Após 07 anos, a ANCLIVEPA-SP administra 06
unidades de atendimentos totalmente gratuitos em 04 diferentes cidades.
1.3.1. Prefeitura de São Paulo – Termo de Convênio nº 001/2012-SMS
 Unidade Zona Leste
 Atendimento Diário:
40 Senhas.
30 Emergências.
 Endereço:
Av. Salim Farah Maluf, esquina com a Rua Ulisses Cruz, lado par, Tatuapé São
Paulo/SP.
 Horário de Funcionamento:
Segunda à Sexta, das 7h00 às 17h00, com retirada de senha das 06h00 às 10h00 da
manhã.
 Estrutura:
04 Centros cirúrgicos.
01 Sala de preparo e recuperação de animais.
20 Consultórios.
01 Sala de esterilização de materiais.
01 Sala de Raios-X.
01 Sala de Ultrassom.
02 Salas de emergência.
04 Enfermarias.
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02 Ambulatórios de Doenças Infecto-contagiosas.
01 Internação.
01 Almoxarifado.
 Equipe:
20 Médicos Veterinários.
45 Funcionários de apoio.
 Especialidades:
Clínica Médica.
Oftalmologia.
Cirurgia de Tecidos Moles.
Ortopedia.
Anestesiologia.
Radiologia.
Ultrassonografia.
Cardiologia.
Odontologia.
Endocrinologia.
Medicina Intensivista.
Infectologia.
Dermatologia.
 Unidade Zona Norte
 Atendimento Diário:
30 senhas.
15 emergências.
 Endereço:
Av. Gen. Ataliba Leonel, 3194 - Parada Inglesa, São Paulo – SP.
 Horário de Funcionamento:
Segunda à Sexta, das 7h00 às 17h00, com retirada de senha das 06h00 às 10h00 da
manhã.
 Estrutura:
03 Centros cirúrgicos.
06 Consultórios.
01 Sala de emergência.
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03 Enfermarias.
01 Ambulatório de Doenças Infecto-contagiosas.
01 Sala de esterilização de materiais.
01 Sala de Raios-X.
01 Sala de Ultrassom.
01 Almoxarifado.
 Equipe:
08 Médicos Veterinários.
19 Funcionários de apoio.
 Especialidades:
Clínica Médica.
Oftalmologia.
Cirurgia de Tecidos Moles.
Ortopedia.
Anestesiologia.
Radiologia.
Ultrassonografia.
Cardiologia.
Odontologia.
Endocrinologia.
Medicina Intensivista.
Infectologia.
Dermatologia.
1.3.2. Prefeitura de Mogi das Cruzes – Termo de Convenio nº 088/2016
 Centro de Bem Estar Animal
 Atendimento Diário:
50 Animais.
 Horário de Funcionamento:
Segunda à Sexta, das 8h às 17h, com retirada de senha das 08h00 às 10h00 da manhã.
 Estrutura:
02 Consultórios.
01 Centro cirúrgico.
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02 Enfermarias.
01 Almoxarifado.
Canil para abrigar até 40 cães.
Gatil para abrigar até 10 gatos.
 Equipe:
07 Médicos Veterinários.
08 Funcionários de Apoio.
 Especialidades:
Clínica geral.
Ortopedia.
Dermatologia.
Neurologia.
Cirurgias de tecidos moles e Ortopédicas.
1.3.3. Governo do Distrito Federal – Termo de Colaboração nº 01/2018
 Hospital Veterinário Público (HVEP)
 Atendimento Diário
50 animais.
 Endereço:
Parque Lago do Cortado, Taguatinga, Distrito Federal.
 Horário de Funcionamento:
Segunda à Sexta, das 08h00 às 17h00.
As senhas são entregues das 8h00 às 10h00. Casos de emergência são atendidos até as
15h00.
 Estrutura:
05 Consultórios.
02 Internações.
02 Internações para doenças infectocontagiosas.
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01 Centro cirúrgico.
01 Internação para animais de pós-cirúrgico.
01 Enfermagem.
 Equipe:
11 Médicos Veterinários.
12 Funcionários de Apoio.
 Especialidades:
Clínica Médica.
Cirurgias.
Exames laboratoriais.
1.3.4. Prefeitura do Município de Osasco – Termo de Colaboração nº 002/2019
 Unidade Manchinha – Pet Parque
 Atendimento Diário:
30 senhas diárias.
 Endereço:
Av. Franz Voegeli, 930 – Jardim Wilson, Osasco – SP.
 Horário de Funcionamento:
Segunda à Sexta, das 8h00 às 17h00.
 Estrutura:
06 Consultórios.
01 Sala de Raio-X.
01 Sala de ultrassom.
03 Enfermarias.
03 Centros cirúrgicos.
 Equipe:
03 Médicos Veterinários.
08 Funcionários de Apoio.
 Especialidades:
Clínica Geral.
Cirurgia Geral.
Anestesia.
 Unidade Parque Industrial Mazzei.
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 Atendimento Diário:
50 Senhas.
 Endereço:
Av. Professor Lourenço Belloli, 1480 Parque Industrial Mazzei, Osasco-SP.
 Horário de Atendimento:
Segunda à Sexta: das 8h00 às 17h00.
 Estrutura:
03 Centros cirúrgicos.
08 Consultórios.
01 Sala de esterilização de materiais.
01 Sala de Raios-X.
01 Sala de Ultrassom.
02 Salas de emergência.
04 Enfermarias.
01 Ambulatório de Doenças Infecto-contagiosas.
01 Internação.
01 Almoxarifado.
 Equipe:
10 Médicos Veterinários.
21 Funcionários de Apoio.
 Especialidades:
Ortopedia.
Oftalmologia.
Cardiologia.
Endocrinologia.
Odontologia.
Anestesia.
1.4. Experiência Técnica no Objeto Proposto
Com a inauguração do primeiro Hospital Público em 2012, a aceitação dos por parte da
população foi imediata, pois o atendimento é eficiente, realizado por profissionais
especializados, com toda a estrutura necessária e equipamentos de última geração. É
atualmente o maior serviço veterinário do país.
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Segue abaixo dados apurados dos serviços prestados em cada Município considerando o
período de 2012 a 2019.
SERVIÇOS VETERINÁRIOS - ANCLIVEPA / UNIDADES ZONA LESTE E ZONA NORTE
PRINCIPAIS SERVIÇOS PRESTADOS
Atendimentos/Periodo
2012 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
ADMINISTRAÇÃO MEDICAÇÃO
37.040 67.095 98.908 110.632 121.764 141.521 154.597 166.868
CIRURGIAS
1.449 4.761
7.155
8.368
7.912
9.716
8.726
5.320
CONSULTAS
7.294 15.247 27.624 35.939 41.021 42.742 48.366 36.451
RETORNO
2.896 21.964 40.249 55.938 53.947 55.941 54.559 38.519
EXAMES DE IMAGEM
4.229 21.363 39.600 52.525 59.249 53.341 62.234 41.888
SERVIÇOS LABORATORIAIS
21.832 56.680 102.272 113.008 120.775 140.848 162.045 112.098
TRANSFUSÃO
35
69
130
147
158
119
291
426
DIARIAS DE INTERNAÇÃO
3.729 5.068
3.140
4.509
1.855
1.990
3.485
0

TOTAL
898.425
53.407
254.684
324.013
334.429
829.558
1.375
23.776

SERVIÇOS VETERINÁRIOS - ANCLIVEPA / CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL
PRINCIPAIS SERVIÇOS PRESTADOS
Atendimentos/Periodo
2012 2013
2014
2015
2016
2017
2018
ADMINISTRAÇÃO MEDICAÇÃO
0
0
0
0
5.517
22.342 25.685
CIRURGIAS
0
0
0
0
249
773
840
CONSULTAS
0
0
0
0
1.642
9.313
4.961
RETORNO
0
0
0
0
1.196
5.632
8.420
EXAMES DE IMAGEM
0
0
0
0
8
1.007
5.784
SERVIÇOS LABORATORIAIS
0
0
0
0
2.921
14.180 19.815
TRANSFUSÃO
0
0
0
0
3
19
17

2019
33.415
1.046
5.140
13.473
6.274
28.729
0

TOTAL
86.959
2.908
21.056
28.721
13.073
65.645
39

SERVIÇOS VETERINARIOS - ANCLIVEPA / HVEP - PARQUE DO CORTADO
PRINCIPAIS SERVIÇOS PRESTADOS
Atendimentos/Periodo
2012 2013
2014
2015
2016
2017
2018
ADMINISTRAÇÃO MEDICAÇÃO
0
0
0
0
0
0
24.233
CIRURGIAS
0
0
0
0
0
0
918
CONSULTAS
0
0
0
0
0
0
9.008
RETORNO
0
0
0
0
0
0
3.261
EXAMES DE IMAGEM
0
0
0
0
0
0
6.111
SERVIÇOS LABORATORIAIS
0
0
0
0
0
0
10.259
TRANSFUSÃO
0
0
0
0
0
0
95

2019
51.076
1.602
11.537
8.449
15.290
39.758
86

TOTAL
75.309
2.520
20.545
11.710
21.401
50.017
181

SERVIÇOS VETERINARIOS - ANCLIVEPA / PET PARQUE - PARQUE INDL MAZZEI - OSASCO
PRINCIPAIS SERVIÇOS PRESTADOS
Atendimentos/Periodo
2012 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
ADMINISTRAÇÃO MEDICAÇÃO
0
0
0
0
0
0
0
31.646
CIRURGIAS
0
0
0
0
0
0
0
1.603
CONSULTAS
0
0
0
0
0
0
0
14.463
RETORNO
0
0
0
0
0
0
0
5.650
EXAMES DE IMAGEM
0
0
0
0
0
0
0
11.968
SERVIÇOS LABORATORIAIS
0
0
0
0
0
0
0
31.202
TRANSFUSÃO
0
0
0
0
0
0
0
56

TOTAL
31.646
1.603
14.463
5.650
11.968
31.202
56

1.5. Quadro consolidado de quantitativos por atendimento e animais cadastrados:
O quadro abaixo apresenta os números que comprovam a experiência e capacidade
técnica da ANCLIVEPA-SP no atendimento de serviços veterinário públicos. Em 07 anos de
atuação deste projeto pioneiro, foram realizados 680.842 atendimentos entre consultas e
retornos, com média mensal de 7.565 animais atendidos nas unidades de serviços veterinários
gerenciados por esta Entidade.
Foram cadastrados e atendidos até Dezembro/2019 229.412 animais.
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SERVIÇOS VETERINÁRIOS - ANCLIVEPA / RESULTADOS CONSOLIDADOS
PRINCIPAIS SERVIÇOS PRESTADOS
Atendimentos/Periodo
2012 2013
2014
2015
2016
2017
2018
ADMINISTRAÇÃO MEDICAÇÃO
37.040 67.095 98.908 110.632 127.281 163.863 204.515
CIRURGIAS
1.449 4.761
7.155
8.368
8.161
10.489 10.484
CONSULTAS
7.294 15.247 27.624 35.939 42.663 52.055 62.335
RETORNO
2.896 21.964 40.249 55.938 55.143 61.573 66.240
EXAMES DE IMAGEM
4.229 21.363 39.600 52.525 59.257 54.348 74.129
SERVIÇOS LABORATORIAIS
21.832 56.680 102.272 113.008 123.696 155.028 192.119
TRANSFUSÃO
35
69
130
147
161
138
403
DIARIAS DE INTERNAÇÃO
3.729 5.068
3.140
4.509
1.855
1.990
3.485

PERIODO
ANIMAIS ATENDIDOS

SERVIÇOS VETERINARIOS - ANCLIVEPA
QUANTIDADE ANIMAIS ATENDIMENTOS
2012 2013
2014
2015
2016
2017
4.683 9.055 15.004 26.170 32.109 39.390

2018
53.503

2019
TOTAL
283.005 1.092.339
9.571
60.438
67.591 310.748
66.091 370.094
75.420 380.871
211.787 976.422
568
1.651
0
23.776

2019
49.498

TOTAL
229.412
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2. OBJETO DA PARCERIA
Este Plano de Trabalho tem por objeto o aditamento do Termo de Colaboração
002/2019, em regime de mútua cooperação com o Município de Osasco, para a consecução de
finalidade de interesse público e recíproco, observadas as especificações, dados, elementos,
quantitativos e descrição das atividades estabelecidas no termo de referência, visando o
fomento e realização de atividades de interesse público no desenvolvimento de programas de
governo, através da implantação, operacionalização e gerenciamento dos serviços médicos
veterinários, em 02 (duas) unidades hospitalares, seguindo as diretrizes da Secretaria de Meio
Ambiente, por um período de 24 (Vinte e Quatro) meses consecutivos.
Os serviços objeto dessa contratação serão realizados dentro do próprio municipal,
através de elaboração de termo de permissão de uso, onde haverá visita técnica prévia aos
locais onde serão instaladas as unidades de atendimento veterinário para ciência das
condições dos imóveis, sendo que todos os materiais necessários para a adequada prestação
dos serviços contratados, assim como os insumos, matérias, equipamentos, medicamentos e
mão-de-obra, ficarão a cargo da Contratada.
A operacionalização e gerenciamento dos serviços médicos veterinários serão
realizados nas seguintes localidades:
a)01 (um) hospital veterinário na região norte (Avenida professor Lourenço Belloli,
1480 Parque Industrial Mazzei, Baronesa).
b)01 (um) hospital veterinário na região sul (Pet Parque - Av.FransVoegelli, 930
Jardim Wilson).

3. PÚBLICO ALVO
Animais (cães e gatos) oriundos da população de baixa renda do Município de Osasco
e animais sob a guarda do Departamento de Fauna de Bem-Estar Animal da Secretaria de
Meio Ambiente e do Núcleo de Controle de Zoonoses. Será considerado de baixa renda os
munícipes participantes do Cadastro Único Do Governo Federal (Caixa Econômica Federal
ou inscrita em qualquer programa social), que ganhem até meio salário mínimo por pessoa e
ou com renda até 03 (três) salários mínimos mensais totais.
4. DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA
O objetivo deste plano de trabalho é a apresentação de informações visando à
implantação, operacionalização e gerenciamento de 02 unidades hospitalares, cujo escopo
envolve recepção e triagem, atendimento clínico (incluindo emergenciais), atendimento
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cirúrgico, controle reprodutivo, realização de exames laboratoriais e de imagem,
acompanhamento dos tratamentos, gestão dos medicamentos e gestão de prontuários para a
prestação de serviços veterinários em cães e gatos. A ANCLIVEPA-SP executará os serviços
de atendimento clínico, cirúrgico e exames laboratoriais voltados aos animais de pequeno
porte (cães e gatos) oriundos da população de baixa renda do Município de Osasco e animais
sob a guarda do Departamento de Fauna de Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio
Ambiente e do Núcleo de Controle de Zoonoses. A ANCLIVEPA-SP disponibilizará equipe
de Médicos Veterinários pós-graduados, equipe de auxiliares em veterinária, alem de equipe
de administradores e equipe de apoio (recepção, limpeza e segurança) sob sua total
responsabilidade civil e trabalhista.
Dentro da parceria proposta por esta entidade a ANCLIVEPA-SP, oferece toda a
estrutura de equipamentos e materiais necessários para a instalação dos ambientes.

5. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA
Prazo de vigência de 24 (Vinte e Quatro) meses consecutivos, da data de assinatura do
termo aditivo.
6. VALOR GLOBAL PARA EXECUÇÃO DO OBJETO
O Valor Total de R$ R$ 10.824.000,00 ( Dez Milhões Oitocentos e Vinte e Quatro mil
Reais) corresponde à somatória do gerenciamento das (02) duas Unidades.

7. DESCRIÇÃO DO OBJETIVO GERAL DA PARCERIA
Assim como os humanos, os animais domésticos estão sujeitos a viroses, infecções
bacterianas, micoses, neoplasias, fraturas e alergias. Sem recursos, os proprietários de baixa
renda não buscam atendimento especializado para a saúde de seus animais. Temos então, uma
situação duplamente aflitiva, com sofrimento físico do animal sem tratamento e sofrimento
emocional dos familiares que vêem seu cão ou gato gravemente doente e não podendo
proporcionar tratamento adequado. Para garantir o atendimento adequado, para saúde e bem
estar dos cães e gatos do município de Osasco, a ANCLIVEPA-SP propõe este plano de
trabalho visando parceria com a Prefeitura Municipal de Osasco para implantação,
operacionalização e gerenciamento de Serviços Veterinários oriundos da população de baixa
renda do Município de Osasco e animais sob a guarda do Departamento de Fauna de BemEstar Animal da Secretaria de Meio Ambiente e do Núcleo de Controle de Zoonoses.
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A ANCLIVEPA- SP executará os serviços de consulta, cirurgias, exames laboratorial,
medicações, internação e cães e gatos, vítimas de atropelamentos, doenças degenerativas,
doenças parasitárias e contagiosas, transmissíveis ao homem ou não, de animais sob a guarda
do Centro de Controle de Zoonoses, sob a guarda de abrigos instalados na cidade, ou da
população em geral, prioritariamente para a população de baixa renda ou inscrita em
programas sociais do município. O atendimento contará com equipe de Veterinários,
enfermagem veterinária, instrumentação, limpeza, equipe administrativa, assistente social,
psicóloga e segurança.
8. DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS QUE SE PRETENDE ALCANÇAR COM A
PARCERIA EM CONSONÂNCIA COM OS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE)
RESULTADOS ESPERADOS (RE)
Disponibilizar e oferecer espaço adequado Proporcionar aos munícipes de baixa renda de Osasco e
para prestação dos serviços objeto da à própria administração pública estrutura adequada
parceria

através da implantação dos hospitais veterinários, para
atendimento aos animais (cães e gatos).
Adequação da estrutura física já existente para
atendimento das especificações técnicas relativas à
instalação de estabelecimento veterinário conforme
normativas legais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE)
Oferecer Atendimento Veterinário:

RESULTADOS ESPERADOS (RE)
Excelência no atendimento clínico e cirúrgico findando

Clínica Geral;

o bem-estar e sanidade física do animal tutelado,

Clínica de Especialidades;

podendo a evolução clínica ser avaliada através da

Cirurgia Geral e Especialidades;

disponibilização de prontuário eletrônico com livre

Exames Complementares Laboratoriais e de acesso para os gestores.
Imagem.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE)
RESULTADOS ESPERADOS (RE)
Implantaçãodo serviço de castração de cães Controlar o crescimento populacional dos animais (cães
e gatos.

e gatos) no município de Osasco.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE)
RESULTADOS ESPERADOS (RE)
Oferecer estrutura técnica e profissional Contar com equipe de profissionais devidamente
mínima para realização dos serviços objeto habilitados objetivando disseminar conhecimentos à
da parceria.

população de baixa renda com a finalidade de evitar
doenças passíveis de controle bem como a promoção
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dobem-estar animal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE)
Oferecer conteúdos personalizados

RESULTADOS ESPERADOS (RE)
e Disseminar conhecimentos sobre as principais doenças

educativos para o público em geral a fim de dos animais e meios de prevenção das mesmas, bem
objetivar a melhora da qualidade de vida e o como estimular a posse responsável.
bem-estar animal.
9. DESCRIÇÃO DAS METAS QUANTITATIVAS E MENSURÁVEIS A SEREM
ATINGIDAS

ITEM

SERVIÇOS CONTRATADOS

1

CONSULTAS - (Clinica medica,
cirurgia
geral,
cardiologia,
endocrinologia,
odontologia,
oftalmologia e ortopedia.
CIRURGIAS
MEDICAÇÃO PRE-ANESTÉSICA
PROCEDIMENTO ANESTÉSICO
DIARIAS DE INTERNAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DE
MEDICAÇÃO (Endovenosa,
intravenosa, subcutânea, oral)
SOROTERAPIA ENDOVENOSA
EXAMES DE IMAGENS
(Radiografias digitais,
ultrassonografia)
SERVIÇOS LABORATORIAIS
(albumina, ALT, creatina, fosfatase
alcalina, fósforo, glicemias,
hemogramas, uréia, urinálise)
PROCEDIMENTO DE
OFTALMOLOGIA (fundoscopia,
mensuração de pressão intraocular,
testes oftálmicos)
PROCEDIMENTOS DE
ODONTOLOGIA (funil
esparadrapo)
OUTROS PROCEDIMENTOS
(abdominocentese, cistocentese,
curativo grande, curativo médio,
curativo pequeno, eutanásia,

2
3
4
5
6

7
8

9

10

11

12

QTDE CONTRATADA
SOMATÓRIA
REALIZADA NAS 02
UNIDADES

PORCENTAGEM
MINIMA A SER
ATINGIDA

1.131

80%

160
95
90
65

70%
85%
85%
90%

1.610

95%

650

90%

1.139

95%

3.435

95%

62

60%

8

30%

441

100%
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oxigenioterapia, pressão não
invasiva, sondagem, sutura de
pequenas lesões, toracocentese,
transfusão e Ecocardiografias)
10. DEFINIÇÃO DOS INDICADORES E DOS MEIOS DE VERIFICAÇÃO A SEREM
UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS E
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
INDICADOR – Item 01
 Adequação do espaço físico e instalações de equipamentos
METODO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
 Avaliação das adequações do espaço físico e instalações através de vistoria técnica
para verificação de conformidades segundo estabelecida pelo Decreto Estadual nº
40.400/95.
PERIODICIDADE
 Mensal
EQUIPE
 Comissão formada Por membros indicados da ANCLIVEPA-SP e Órgão Gestor para
monitoramento e avaliação.
RESPONSAVEL/CARGO
 Gestor
INDICADOR – Item 02
 Adequação do quadro de funcionários
METODO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
 Avaliação com a utilização da relação de funcionários envolvidos na parceria para
verificar a adequação do quadro de funcionários técnicos e operacionais.
 Será afixada escala de trabalho nas recepções das unidades visando à transparência das
informações.
PERIODICIDADE
 Mensal
EQUIPE
 Comissão formada Por membros indicados da ANCLIVEPA-SP e Órgão Gestor para
monitoramento e avaliação.
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RESPONSAVEL/CARGO
 Órgão Gestor
INDICADOR – Item 03
 Serviços Contratados - Procedimentos
METODO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
 Utilização do sistema de gestão de prontuários veterinários VETUS, programa
desenvolvido exclusivamente para unidades de Serviços Veterinários. O sistema, que é
100%eletrônico e online, permite que todos os membros da equipe técnica e
administrativa tenham acesso, remoto e em tempo real a todas as informações sobre os
pacientes e tutores. O sistema funciona no sistema de “esteiras”, por onde o prontuário
do paciente é encaminhado entre os setores do hospital, facilitando e otimizando os
processos.
 Será disponibilizado para os usuários indicados do SEMA, acesso ao sistema e a todas
as informações nele contidas, para realizar também em tempo real, a conferência e
fiscalização de todas as atividades das unidades.
 Os prontuários e todas as informações contidas no sistema VETUS, ficam
armazenadas no servidor durante o prazo de 10 anos.
 Os tutores dos animais terão, sempre que solicitado, relatório de atendimento do
paciente, contendo todas as informações sobre procedimentos, consultas e tratamentos.
 Os dados e informações dos tutores e pacientes são confidenciais e sigilosas, devendo
ser utilizadas somente para o exercício da prestação dos serviços ofertados, e
disponibilizados a terceiros somente através de ordem judicial.
 O sistema VETUS disponibiliza relatórios de produção periódicos ou eventuais,
Sempre que solicitado pela equipe administrativa ou pela equipe técnica do SEMA.
PERIODICIDADE
 Diário
EQUIPE
 Comissão formada Por membros indicados da ANCLIVEPA-SP e Órgão Gestor para
monitoramento e avaliação
RESPONSAVEL/CARGO
 Órgão Gestor
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INDICADOR – Item 04
 Programas de castração
METODO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
 Apresentação de relatório detalhado com a relação dos animais castrados, dos animais
não castrados e justificativas de animais ausentes. Todas as informações do pré e pós
cirúrgico estará disponível no Sistema VETUS para avaliação.
PERIODICIDADE
 Mensal
EQUIPE
 Comissão formada Por membros indicados da ANCLIVEPA-SP e Órgão Gestor para
monitoramento e avaliação
RESPONSAVEL/CARGO
 Órgão Gestor
INDICADOR – Item 05
 Ações de educação
METODO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
 Através de redes sociais da ANCLIVEPA-SP, os usuários terão acesso a material
educativo, sobre guarda responsável, necessidades básicas dos animais, cuidados de
higiene e manejo, incentivo à castração como mecanismo de controle populacional,
vacinação, vermifugação, etc. Os usuários assistirão ainda a vídeo educativo, a ser
transmitido nas recepções das unidades de Serviços Veterinários, durante todo o
período de funcionamento.
 As ações prevêem que todos os usuários do equipamento sejam atingidos através dos
vídeos educativos, além dos seguidores das redes sociais, usuários ou não do
equipamento.
 As postagens nas redes sociais devem ser atualizadas semanalmente, e os vídeos
educativos, serão transmitidos nas recepções, durante todo seu horário de
funcionamento.
 Essas ações acima descritas objetivam o acesso à informação dos usuários, com uma
linguagem simples, de fácil compreensão.
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 Controle populacional, através do incentivo à castrações de cães e gatos Município de
Osasco.
 Redução do abandono de animais domésticos
 Prevenção de doenças de origem reprodutiva. - Prevenção de doenças infectocontagiosas
 Redução e combate aos maus-tratos
 Redução de acidentes envolvendo animais domésticos (atropelamentos, traumatismos,
ataques de outros animais, etc.).
 Será realizada uma avaliação prévia pelo SEMA dos conteúdos personalizados e
educativos para o publico em geral.
PERIODICIDADE
 Mensal
EQUIPE
 Comissão formada Por membros indicados da ANCLIVEPA-SP e Órgão Gestor para
monitoramento e avaliação
RESPONSAVEL/CARGO
 Órgão Gestor
11. AÇÕES E PRAZO PARA EXECUÇÃO DAS METAS, DOS OBJETIVOS E DOS
RESULTADOS ESPERADOS DA PARCERIA.
Objetivos Específicos

Implantar 01 (um) hospital
veterinário na região norte
(Avenida Professor Lourenço
Belloli,1480-Parque Industrial
Mazzei, Baronesa)

Implantar 01 (um) hospital
veterinário na região sul (Pet
Parque – Av. FransVoegelli,
930 Jardim Wilson).

Atendimento Ambulatorial

AÇÕESA SEREM EXECUTADAS

PRAZO DE EXECUÇÃO

Inicio
Termino
Realizar as benfeitorias necessárias assim Assinatura
Finalizado
como a instalação de equipamentos e do termo de
disponibilização dos insumos, materiais, colaboração
medicamentos e mão-de-obra, que ficarão
a cargo da Contratada.Será realizada
visita técnica prévia aos locais para
ciência das condições dos imóveis.
Realizar as benfeitorias necessárias assim Assinatura
Finalizado
como a instalação de equipamentos e do termo de
disponibilização dos insumos, materiais, colaboração
medicamentos e mão-de-obra, que ficarão
a cargo da Contratada. Será realizada
visita técnica prévia aos locais para
ciência das condições dos imóveis.
O atendimento ambulatorial compreende: A partir da
Durante a
•Primeira consulta
ordem de
vigência do
•Consultas subseqüentes (retornos)
serviço
Termo de

21
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS
DE PEQUENOS ANIMAIS A N C L I V E P A
CNPJ nº 45.877.305/0001-14

•Aplicações de medicamentos
•Curativos
Assistência Hospitalar

Serviço de Apoio Diagnóstico

A assistência à saúde prestada em regime
de hospitalização compreenderá o
conjunto de atendimentos oferecidos ao
paciente desde sua admissão no hospital
até sua alta hospitalar pela patologia
atendida, incluindo-se as terapêuticas
necessárias, os procedimentos cirúrgicos
e os procedimentos e cuidados de
internação.
No processo de hospitalização estão
incluídos:
•Tratamento das possíveis complicações
que possam ocorrer ao longo do processo
assistencial, tanto na fase de tratamento,
quanto na fase de recuperação.
•Tratamento medicamentoso que seja
requerido durante o processo de
internação.
•Procedimentos
e
cuidados
de
enfermagem necessária durante o
processo de internação.
•Alimentação.
•Assistência
por
equipe
médica
especializada e auxiliar veterinário.
•Utilização do centro cirúrgico e
procedimentos de anestesia.
•Material descartável necessário para os
cuidados de enfermagem e tratamentos.
Esta atividade se refere a todos os
procedimentos diagnósticos e de apoio ao
tratamento de patologias, que serão
oferecidos aos pacientes atendidos no
Hospital.
1.4. Descritivo dos serviços
Consultas
Compreende o primeiro atendimento
dado pelo médico veterinário clínico
geral ou os atendimentos subseqüentes
dados pelos veterinários especialistas.
Administração de Medicação SubCutânea
Compreende o medicamento aplicado, as
seringas utilizadas, a higienização do
paciente e as luvas de procedimento.
Administração
de
Medicação
Intramuscular

Colaboração

A partir da
ordem de
serviço

Durante a
vigência do
Termo de
Colaboração

A partir da
ordem de
serviço

Durante a
vigência do
Termo de
Colaboração
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Compreende o medicamento aplicado, as
seringas utilizadas, a higienização do
paciente e as luvas de procedimento.
Administração
de
Medicação
Endovenosa
Compreende o medicamento aplicado, as
seringas utilizadas, a higienização do
paciente e as luvas de procedimento, as
agulhas ou cateteres necessários.
Administração de Medicação Via Oral
Compreende os comprimidos ou soluções
eventualmente receitadas para uso no
hospital ou no domicilio.
Soroterapia Endovenosa
Compreende a medicação utilizada, mais
os cateteres e equipos utilizados, além do
material necessário a sua fixação.
Diárias de Internação
Por DIÁRIAS DE INTERNAÇÃO se
entende a manutenção do paciente em
alojamento
do
Hospital,
com
acompanhamento do veterinário 24h do
dia, alimentação, medicações que se
fizerem necessárias e material de
consumo como seringas e cateteres.
Internação em UTI com Monitorização
Por internação em UTI se entende a
manutenção do paciente em alojamento
do Hospital, com acompanhamento do
Veterinário 24h por dia, medicações,
material de consumo, oxigenioterapia,
monitorizações
de
parâmetros
e
sondagens.
Cirúrgias Ortopédicas
Por cirurgias ortopédicas se entende os
procedimentos
de
osteosíntese
necessários a restauração da estrutura
óssea e estão inclusas as próteses, seja de
pinos intramedulares, placas e parafusos
ortopédicos conforme a necessidade do
procedimento.
Cirúrgias Oncológicas
Por cirurgias oncológicas se entende a
remoção ou ressecção de tecidos afetados
por câncer e a reparação dos mesmos.
Incluem-se neste procedimento os
materiais de consumo necessários a sua
execução.
Cirurgias Dermatológicas
Por cirurgia dermatológica se entende a
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remoção de formações a fim de
diagnostico e/ou tratamento localizado,
alem de microcirurgia. Incluem-se neste
procedimento os materiais de consumo
necessários a sua execução.
Cirurgias oftálmicas
Por cirurgias oftálmicas se entende a
realização de procedimentos inerentes ao
globo ocular e seus anexos, a fim de
tratamento.
Incluem-se
neste
procedimento os materiais de consumo
necessários a sua execução.
Cirurgias Gerais
Por cirurgias gerais se entendem todos os
procedimentos cirúrgicos realizados em
sala de cirurgia com presença de
cirurgião e anestesista e excluem-se as
cirurgias ortopédicas e gerais.
Medicação Pré-Anestésica
Por medicação pré-anestésica se entende
a aplicação pelas vias subcutâneas,
intramusculares ou endovenosas dos
fármacos
necessários
a
sedação
preparatória para a anestesia geral ou
epidural. Incluem-se neste serviço as
seringas e materiais de consumo
necessários.
Procedimento Anestésico
Compreende a aplicação endovenosa e/ou
epidural dos fármacos necessários a
anestesia. Também a entubação e
oxigenioterapias. Estão inclusos neste
serviço os materiais necessários como
sondas, traqueias, equipos e cateteres.
Serviços Laboratoriais
Os seguintes serviços laboratoriais
elencados abaixo compreendem a coleta
dos exames em seringas e tubos, sua
centrifugação quando for o caso, a
realização dos exames, análise e
confecção dos laudos. Incluem os
materiais necessários como seringas e
tubos de ensaio.
•
Hemogramas
•
Glicemias
•
Urinálise
•
Creatinina
•
Uréia
•
ALT
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•
Fosfatase alcalina
Exames de Imagens
Os exames de imagem incluem os
procedimentos ultrassonográficos ou
radiológicos, os materiais de consumo
eventualmente necessários como gel ou
filmes, a revelação e emissão do laudo
pelo veterinário especialista.
•
Radiografias digitais
•
Ultrassonografias
Exames Cardiológicos
Os exames cardiológicos incluem os
procedimentos para realização de
eletrocardiograma e ecocardiograma,
materiais eventualmente necessários
como formulários e papeis milimetrados,
a impressão dos resultados e emissão dos
laudos.
•
Eletrocardiografias
•
Ecocardiografias
Exames oftálmicos
Os exames oftálmicos compreendem a
realização de exames inerentes ao globo
ocular e seus anexos, a fim de diagnostico
e/ou tratamento. Incluem-se neste
procedimento os materiais necessários a
sua execução.
Pressão Não Invasiva
Entende-se a aferição da pressão arterial
por métodos não invasivos como Doppler
ou oscilométricos e registro no prontuário
do paciente.
Curativos pequenos
Curativos médios
Curativos grandes
Por curativos entende-se a limpeza do
ferimento com líquidos antissépticos
conforme o caso, remoção de secreções
com gaze e aplicação de pomadas,
compressas
e
esparadrapos.
São
dimensionados pelo tamanho conforme a
complexidade.
Transfusão
Entende-se por transfusão a bolsa com
hemocomponente necessário ao paciente,
bem como o material necessário para sua
realização. Inclui-se neste procedimento a
realização do teste de compatibilidade.
Oxigenioterapia
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Entende-se por oxigenioterapia a
assistência ao paciente quanto a
necessidade de oxigenação por período de
24 horas. Incluem-se neste procedimento
os materiais e oxigênio necessários para
sua realização.
Abdominocentese/Toracocentese
Entende-se por abdominocentese e
toracocentese a drenagem das cavidades
peritoneal e pleural, respectivamente.
Incluem-se nestes procedimentos os
materiais e medicamentos necessários a
sua realização.
Eutanásia
Entende-se por eutanásia, o procedimento
de abreviação do sofrimento do paciente
por meio de indução da morte, assistido
por medicações analgésicas e anestésicas,
terminando com a utilização de
medicação que provoca parada cardíaca.
Incluem-se neste procedimento os
materiais e medicamentos necessários a
sua realização, além da remoção do corpo
do paciente, caso esta seja a vontade do
proprietário.
Sutura de pele pequenas lesões
Entende-se por sutura de pele pequenas
lesões, o fechamento de ferimentos,
traumáticos ou idiopáticos, por meio da
utilização de fio de sutura. São
consideradas pequenas lesões àquelas que
não ultrapassam 7 cm de diâmetro.
Incluem-se neste procedimento os
materiais e medicações necessários a sua
realização.
Estrutura técnica/profissional

A
ANCLIVEPA-SP
colocará
a A partir da
disposição para cada unidade a ser ordem de
operacionalizada, toda a mão-de-obra serviço
necessária para a adequada realização do
objeto contratado, sendo que essa
estrutura deverá ser composta no mínimo
de:
 01 Coordenador;
 12
Médicos
Veterináriograduados e profissionais com titulo
de doutorado, Mestrado e ou
especialidades bem como pósgraduandos (residentes).

Durante a
vigência do
Termo de
Colaboração
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 08
Auxiliares
Veterinários–
Equipe capacitada em medicina
auxiliar veterinária nas diversas
modalidades
do
atendimento
(recepção do animal; contenção;
coleta de materiais; armazenamento
e envio de amostras; cuidados e
manutenção de equipamentos;
 01 Técnico em Radiologia;
 01 Técnico de Esterilização;
 05 Funcionários na Equipe de
Apoio – Recepção;
 12 Auxiliares de limpeza; - que
deverão realizar a limpeza dos canis
e gatis pelo menos duas vezes ao dia
e alimentação dos animais, incluindo
finais de semana e feriados. Por
motivos de segurança a limpeza dos
canis e gatis deverá ser realizada por
no mínimo 2 (dois) funcionários
simultaneamente.
 01 Encarregado de Almoxarifado;
 01 Assistentes Administrativos.

Ações educativas

Disponibilizar
continuadamente A partir da
conteúdos educativos personalizados para ordem de
o público em geral a fim de objetivar a serviço
melhora da qualidade de vida e o bemestar animal.

Durante a
vigência do
Termo de
Colaboração

12. FORMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES, IDENTIFICANDO A METODOLOGIA A
SER APLICADA.
1. Recepção:
O primeiro atendimento será realizado pela recepcionista, que distribui a senha a cada
munícipe para dar início à abertura do cadastro. O atendimento deve ser feito de forma gentil

27
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS
DE PEQUENOS ANIMAIS A N C L I V E P A
CNPJ nº 45.877.305/0001-14

e cordial. Após abertura do cadastro, a recepcionista encaminha a ficha do paciente para o
setor destinado.
- Material utilizado:
•

Computador.

•

Dispensário de senhas.

•

Cartão de agendamento.

•

Telefone.

- Procedimento:
•

Entregar a senha ao munícipe.

•

Chamar as senhas.

•

Verificar a documentação necessária para abertura do cadastro.

•

Realizar cadastro no sistema operacional do hospital (VETUS).

•

Perguntar ao proprietário qual a queixa principal.

•

Solicitar avaliação do Médico Veterinário sempre que julgar necessário.

•

Entregar ao munícipe o carão de controle interno.

•

Orientar os responsáveis pelo animal sobre os procedimentos do hospital.

•

Encaminhar ficha para o setor de destino.

2. Atendimento de consultas e retornos:
- Material utilizado:
•

Computadores.

•

Sistema operacional VETUS.

•

EPI´s.

•

Mesa de atendimento/maca.

- Procedimento:
•

As fichas dos animais a serem atendidos são recebidas através do sistema operacional

VETUS.
•

Os pacientes são chamados a comparecer aos consultórios.

•

Utilizando os EPI´s necessários, o Médico Veterinário faz a anamneses e o exame

clínico, preenchendo no prontuário do paciente as alterações dignas de nota.
•

O Médico Veterinário faz e entrega aos proprietários as solicitações de exames,

encaminhamentos, agendamento dos diversos procedimentos, e prescrições médicas.
•

Orientação dos proprietários quanto aos procedimentos adotados e etapas do

tratamento.
•

Liberação dos prontuários e encaminhamento das fichas para o setor de destino.
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•

Manter o local de trabalho limpo e organizado.

3. Procedimentos de troca de curativo, coleta de exames laboratoriais, medicações e
fluidoterapia – Enfermagem:
- Material utilizado:
•

EPI.

•

Dois computadores.

•

Mesas e macas.

•

Material.

- Procedimento:
•

As fichas dos pacientes são encaminhadas através do sistema Vetus pelos veterinários.

•

Os enfermeiros abrem as fichas dos animais para separar as medicações ou

procedimentos a ser realizados.
•

Os pacientes são chamados através do painel de senhas.

•

Os animais são devidamente posicionados em macas.

•

O procedimento a ser feito é realizado por auxiliares veterinários orientados por um

médico veterinário.
•

Liberação do paciente.

•

Preenchimentos das fichas e liberação das fichas.

4. Exames radiográficos:
- Material utilizado:
•

Aparelho de Raios-X.

•

Equipamentos de proteção radiológica.

•

Dosímetros radiológicos.

•

Mesa de Raios-X.

- Procedimento:
•

As fichas dos animais a serem atendidos são recebidas através do sistema operacional

VETUS.
•

Os pacientes são chamados a comparecer à sala de Raios-X pelo auxiliar veterinário.

•

Utilizando os EPI´s necessários, o Médico Veterinário faz a anamnese e o exame

clínico, preenchendo no prontuário do paciente as alterações dignas de nota.
•

O Médico Veterinário, o técnico em radiologia e o proprietário do animal vestem os

equipamentos de proteção radiológica (avental, luvas, protetores de tireóide de chumbo).
•

O animal é contido e posicionado para realização do exame conforme solicitação do

Médico Veterinário.
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•

O Raio - X é revelado é visualizado na sala de laudos anexa à sala de Raio – X.

•

Após a realização do exame, o paciente e seu responsável são liberados, e os

prontuários e fichas encaminhados para o setor de destino.
•

Manter o local de trabalho limpo e organizado.

5. Revelação de exames radiográficos e elaboração de laudos:
- Material utilizado:
•

Reveladora digita de Raios-X.

•

Computador.

- Procedimento:
•

O técnico em Raios-X ou o Médico Veterinário revela o exame na reveladora digital.

•

O Médico Veterinário lauda o exame radiográfico, e anexa o laudo no prontuário do

paciente, e encaminha a ficha do paciente para o setor de destino.
6. Exames de Ultrassom:
- Material utilizado:
•

Aparelho de ultrassom.

•

EPI’s

•

Calha de espuma.

•

Mesa para ultrassom.

•

Gel Condutor.

- Procedimento:
•

As fichas dos animais a serem atendidos são recebidas através do sistema operacional

VETUS.
•

Os pacientes são chamados a comparecer à sala de ultrassom pelo auxiliar veterinário.

•

É realizar a tricotomia.

•

Aplicação do gel condutor.

•

Utilizando os EPI´s necessários, o Médico Veterinário faz a anamnese e o exame

clínico, preenchendo no prontuário do paciente as alterações dignas de nota.
•

O animal é contido e posicionado para realização do exame conforme solicitação do

Médico Veterinário.
•

Após a realização do exame, o paciente e seu responsável são liberados, o Medico

elabora o laudo no sistema VETUS e os prontuários e fichas encaminhados para o setor de
destino.
•

Manter o local de trabalho limpo e organizado.

7. Eletrocardiograma
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- Material utilizado:
•

Equipamento de eletrocardiografia.

•

EPI’s.

•

Álcool 70%.

•

Gel condutor.

•

Mesa com isolamento elétrico.

- Procedimento:
•

As fichas dos animais a serem atendidos são recebidas através do sistema operacional

VETUS.
•

Os pacientes são chamados a comparecer a sala de realização do exame pelo auxiliar

veterinário.
•

Realizar a contenção do paciente e posicione-o deitado em decúbito lateral direito,

com os membros perpendiculares ao corpo e levemente separados, sobre uma mesa com
isolamento elétrico.
•

Umedeça os eletrodos com álcool ou gel condutor para melhor aderência à pele do

animal. O álcool e o gel fazem com que aconteça a condução elétrica que existe na superfície
do corpo.
•

Evitar o contato dos eletrodos com a mesa metálica.

•

Coloque os eletrodos (do tipo “jacaré”) nos braços, pernas e tórax dos animais.

•

O animal é contido e posicionado para realização do exame conforme solicitação do

Médico Veterinário.
•

Utilizando os E44PI´s necessários, o Médico Veterinário faz a anamnese e o exame

clínico no sistema VETUS, preenchendo no prontuário do paciente as alterações dignas de
nota.
•

Após a realização do exame, o paciente e seu responsável são liberados, o Medico

elabora o laudo no sistema VETUS e os prontuários e fichas encaminhados para o setor de
destino.
•

Manter o local de trabalho limpo e organizado.

8. Aplicação de medicamentos pela via intramuscular
- Material utilizado:
•

Epi`s (luvas de procedimento).

•

Seringa.

•

Agulha.

•

Algodão.
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•

Álcool 70%.

- Procedimento:
•

Lavar as mãos e prover-se de Epi adequado.

•

Inspecionar o medicamento a ser utilizado, observando possíveis alterações. Conferir a

data de validade.
•

Realizar antissepsia do grupo muscular escolhido para a aplicação, utilizando algodão

com álcool 70%.
•

Introduzir a agulha no músculo em ângulo adequado, e administrar o medicamento

lentamente.
•

Retirar a agulha/ seringa e descartar no Descarpak.

9. Aplicação de medicamentos pela via subcutânea
- Material utilizado:
•

Epi`s (luvas de procedimento).

•

Seringa.

•

Agulha.

•

Algodão.

•

Álcool 70%.

- Procedimento:
•

Lavar as mãos e prover-se de Epi adequado.

•

Inspecionar o medicamento a ser utilizado, observando possíveis alterações. Conferir a

data de validade.
•

Realizar antissepsia do local escolhido para a aplicação, utilizando algodão com álcool

70%.
•

Realizar um prega cutânea com os dedos polegar e indicador, introduzir a agulha em

Ângulo adequado, e administrar a medicação lentamente.
•

Retirar a agulha/ seringa e descartar no Descarpak.

10. Aplicação de medicamentos pela via endovenosa
- Material utilizado:
•

Epi`s (luvas de procedimento).

•

Seringa.

•

Agulha.

- Procedimento:
•

Lavar as mãos e prover-se de Epi adequado.
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•

Inspecionar o medicamento a ser utilizado, observando possíveis alterações. Conferir a

data de validade.
•

Realizar acesso venoso por técnica convencional.

•

Acoplar o equipo ao cateter.

•

Utilizando o injetor lateral, aplicar a medicação lentamente.

•

Retirar a agulha/ seringa e descartar no Descarpak.

11. Coleta de sangue:
- Material utilizado:
•

Epi`s (luvas de procedimento)

•

Seringa / agulha

•

Algodão

•

Álcool 70%

•

Tubos de coleta

- Procedimento:
•

Separar todo o material necessário e identificar os tubos de coleta com nome do

paciente e número do ID.
•

Lavar as mãos e prover-se de Epi adequado.

•

Conter o paciente com auxilio do tutor ou auxiliar.

•

Realizar tricotomia do leito de coleta.

•

Realizar garrote no membro ou na veia jugular escolhido para realização do acesso

venoso, e realizar a antissepsia utilizando algodão e álcool 70%.
•

Introduzir a agulha na veia em ângulo de 45%, e aspirar o sangue lentamente.

•

Retirar a agulha, pressionando o local, e observar a formação de hematoma ou edema.

•

Depositar o sangue nos tubos pré-identificados, e homogeneizar as amostras.

•

Descartar o perfuro cortante no Descarpak.

12. Cirurgias:
- Material utilizado:
•

Instrumental cirúrgico.

•

Aparelho de anestesia inalatória.

•

Mesa cirúrgica.

•

Medicações / anestésicos.

•

Gaiolas de recuperação anestésica / pré-operatório.

- Procedimento:
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•

As fichas dos animais a serem operados são encaminhadas ao centro cirúrgico pelo

Médico Veterinário responsável pelo caso, ou pela recepcionista no caso de procedimentos
cirúrgicos agendados.
•

O prontuário e toda a documentação do paciente são conferidos no momento da

admissão do paciente no centro cirúrgico.
•

Cada animal é pesado.

•

O enfermeiro orientado pelo Médico Veterinário realiza o acesso venoso, e a

tricotomia necessária para o procedimento cirúrgico.
•

Todas as pessoas que tem acesso ao centro cirúrgico devem utilizar gorro, máscara e

calçados fechados (de uso exclusivo o centro cirúrgico, ou utilizando pro – pé).
•

O pré- operatório e o pós- operatório são realizados nas gaiolas, em área delimitada.

•

Material descartável e cotos cirúrgicos são acondicionados em lixeiras com saco de

lixo branco (para descarte de material biológico), posteriormente levados aos contêiners
apropriados ou câmara fria.
•

O cirurgião realiza a paramentação em sala exclusiva, de onde tem acesso ao centro

cirúrgico.
•

O auxiliar veterinário separa os instrumentais cirúrgicos, realiza a medicação pós –

operatória, e os curativos.
•

O auxiliar veterinário entrega o paciente para o proprietário, e explica as receitas

médicas.
•

Após cada procedimento, um auxiliar de limpeza realiza limpeza criteriosa do centro

cirúrgico.
•

Os prontuários são preenchidos no sistema operacional do hospital, e a ficha

encaminhada ao setor de destino.
•

Manter o ambiente limpo e organizado.

13. Esterilização de instrumentação cirúrgica:
- Material utilizado:
•

EPI’s

•

Mesas

•

Lavadora ultrassônica

•

Detergente enzimático

•

Autoclave

•

Armários

•

Material de consumo
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•

Água destilada

- Procedimento:
•

Os materiais chegam ao setor após utilização no centro cirúrgico, trazidos pelo auxiliar

de veterinário ou pelo Médico Veterinário.
•

Remoção mecânica das sujidades grosseiras.

•

Os instrumentais são imersos em detergente enzimático, e deixados na lavadora

ultrassônica.
•

Os instrumentais são novamente escovados, e enxaguados com abundância.

•

Secagem do material.

•

Embalagem do material.

•

Autoclavagem.

•

Armazenamento do material.

•

Manter o ambiente limpo e organizado.

14. Embalo dos instrumentais cirúrgicos:
- Material utilizado:
•

TNT.

•

Fita de autoclave.

- Procedimento:
•

Organização dos kits conforme necessidade.

•

O material deve ser embalado em TNT, em dupla camada, e fechado utilizando fita de

autoclave.
15. Prescrição de medicação necessária para tratamento do paciente:
- Material utilizado:
•

Receituário

•

Papel cartonado

- Procedimento:
•

É de responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário responsável pelo atendimento

do paciente a confecção de receitas e prescrições de medicamentos, assim como carimbo e
assinatura das mesmas.
•

Conferir antes de entregar as receitas ao responsável pelo paciente, se as dosagens dos

medicamentos prescritos estão corretas, assim como via de administração.
•

Conferir se a identificação do paciente e de seu responsável está correta nas receitas.

•

Antibacterianos e medicamentos controlados devem ser prescritos em via carbonada.
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•

Deve estar descrito no prontuário do paciente as medicações prescritas, assim como a

dosagem utilizada.
16. Administração:
Setorresponsável por toda a burocracia da empresa, Setor administrativo e Setor de controle
de RH.
- Material utilizado:
•

Computadores

•

Telefone

•

Arquivos

- Procedimento:
•

Prever e prover recursos financeiros, humanos e materiais necessários ao

funcionamento das atividades.
•

Estar comprometido com as atividades das boas práticas de manipulação, melhoria

continuada e garantia da qualidade.
17. Suprimentos:
Setor responsável por efetuar as compras de produtos conforme orientações definidas pelos
coordenadores de cada setor.
- Material utilizado:
•

Computador

•

Telefone

•

Arquivo

- Procedimento:
•

Responsável pelo regulamento de compras.

•

Cuidar do contato com os fornecedores.

•

Cuidar para que não haja falta de produtos para o desenvolvimento da rotina clínica.

•

Manter dados de estoque e especificações técnicas dos produtos utilizados.

•

Conferir e encaminhar as notas fiscais dos produtos comprados para contabilidade.

18. Almoxarifado:
Local onde são recebidos e armazenados todos os produtos, medicamentos, material médico e
material de consumo destinado a uso nas unidades de Serviços Veterinários, para posterior
abastecimento dos setores.
- Material utilizado:
•

Computador

•

Geladeira
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•

Armários

•

Termômetro de temperatura mínima / máxima

•

Livro de registro de controlados

•

Planilha de temperatura da geladeira

- Procedimento:
•

Receber os produtos conforme normas estabelecidas.

•

Conferir os itens recebidos e notas fiscais.

•

Informar o setor de compras sobre faltas e danificações em produtos.

•

Armazenar termolábeis na geladeira.

•

Anotar duas vezes por dia na planilha de controle de temperatura, as temperaturas

mínimas e máximas.
•

Armazenar produtos de limpeza em depósito separado do local de armazenamento de

medicações e material médico.
19. Limpeza das Áreas dos Hospitais Veterinários:
O Serviço de Limpeza e Desinfecção de Superfícies nas instalações dos Hospitais
Veterinários compreende a limpeza, desinfecção e conservação das superfícies fixas e
equipamentos permanentes das diferentes áreas.
Tem a finalidade de preparar o ambiente para suas atividades, mantendo a ordem e
conservando equipamentos e instalações, evitando principalmente a disseminação de
microrganismos responsáveis pelas infecções relacionadas à assistência à saúde.
As superfícies nos Hospitais Veterinários compreendem mobiliários, pisos, paredes,
divisórias, portas e maçanetas, tetos, janelas, equipamentos para a saúde, bancadas, pias,
macas, divãs, suporte para soro, balança, computadores, instalações sanitárias, grades de
aparelho de condicionador de ar, ventilador, exaustor, luminárias, bebedouro, aparelho
telefônico e outros.
O Serviço de Limpeza e Desinfecção de Superfícies nos Hospitais Veterinários deverá
contribuir para prevenir a deterioração de superfícies, objetos e materiais, promovendo
conforto e segurança aos animais, acompanhantes e aos funcionários, por intermédio de um
meio limpo. Deverá também sempre considerar a importância de manter as superfícies limpas
(diminuindo o número de microrganismos dessas) com otimização de custos.
Atualmente, o interesse por parte dos profissionais de saúde nas áreas de apoio, incluindo o
Serviço de Limpeza e Desinfecção de Superfícies em Serviços de Saúde, deve-se à atual
percepção da existência do ambiente e de sua importância na prevenção de infecções
relacionadas à assistência à saúde.
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•

Proceder à freqüente higienização das mãos.

•

Não utilizar adornos (anéis, pulseiras, relógios, colares, piercing, brincos) durante o

período de trabalho.
•

Manter os cabelos presos e arrumados e unhas limpas, aparadas e sem esmalte.

•

Os profissionais do sexo masculino devem manter os cabelos curtos e barba feita.

•

O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) deve ser apropriado para a

atividade a ser exercida.
•

Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de microrganismos

que são veiculados pelas partículas de pó. Utilizar a varredura úmida, que pode ser realizada
com mops ou rodo e panos de limpeza de pisos.
•

Para a limpeza de pisos, devem ser seguidas as técnicas de varredura úmida, ensaboar,

Enxaguar e secar.
•

O uso de desinfetantes fica reservado apenas para as superfícies que contenham

matéria orgânica ou indicação do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar.
•

A responsabilidade do Serviço de Limpeza e Desinfecção de Superfícies na escolha e

aquisições dos produtos saneantes será realizada conjuntamente pelo Setor de Compras e
equipe hospitalar.
•

Os panos de limpeza de piso e panos de mobília serão freqüentemente encaminhados

para serem lavados.
•

Todos os equipamentos deverão ser limpos a cada término da jornada de trabalho.

•

Os corredores serão sinalizados, deixando um lado livre para o trânsito de pessoal,

enquanto se procede à limpeza do outro lado. Utilizar placas sinalizadoras e manter os
materiais organizados, a fim de evitar acidentes e poluição visual.
•

A freqüência de limpeza das superfícies será estabelecida para cada serviço, de acordo

com o POP (Procedimento Operacional Padrão).
•

A desinsetização periódica será realizada conforme cronograma semestral ou sempre

que necessário.
•

Será utilizado um sistema compatível entre equipamento e produto de limpeza e

desinfecção de superfícies (apresentação do produto, diluição e aplicação).
•

Para animais em isolamento de contato, será utilizado kit de limpeza e desinfecção de

superfícies exclusivo sendo preferencialmente, pano de limpeza descartável
20. Gestão de atendimento e informação aos usuários:
A comunicação com os usuários das unidades de Serviços Veterinários utilizará as seguintes
interfaces e canais de comunicação:
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E-mail:
A ANCLIVEPA-SP disponibilizará aos usuários, e-mail para contato direto com a
ouvidoria do hospital, para reclamações, sugestões, e solicitações de relatórios.
 Redes Sociais (Facebook e Instagram)
Através das redes sociais da ANCLIVEPA-SP, os usuários podem acompanhar
notícias, dicas e curiosidades sobre o mundo dos pets, além de informações sobre o
funcionamento dos hospitais, e campanhas.
 Site
Site oficial da ANCLIVEPA-SP, onde os munícipes podem ter acesso a todas as
informações sobre o funcionamento das Unidades HVEP, e cronograma de cursos da
ANCLIVEPA.
 Pesquisa de Satisfação
Formulário distribuído na recepção da unidade, onde o usuário pode registrar por escrito, sua
reclamação ou sugestão, garantindo um canal de comunicação com o usuário de baixa renda,
sem acesso a meios eletrônicos de comunicação.
13. ESTIMATIVA DAS DESPESAS A SEREM REALIZADAS INCLUINDO OS
CUSTOS INDIRETOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO.
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 2020 a 2022
1º QUADRIMESTRE

2ª QUADRIMESTRE

3º QUADRIMESTRE

Contratação de Serviços
Equipamentos/ Moveis Clinicos
Infraestrutura
Material Consumo -Medicamentos e Material Medico
Material de Consumo - Limpeza e Escritorio
Mobiliário
Outras Despesas
Recursos Humanos
TOTAL DE DESPESAS POR QUADRIMESTRE

R$ 170.000,00
R$ 60.000,00
R$ 15.000,00
R$ 224.649,80
R$ 16.364,80
R$ 8.000,00
R$ 10.000,00
R$ 1.299.985,40
R$ 1.804.000,00

R$ 170.000,00
R$ 60.000,00
R$ 15.000,00
R$ 224.649,80
R$ 16.364,80
R$ 8.000,00
R$ 10.000,00
R$ 1.299.985,40
R$ 1.804.000,00

R$ 170.000,00
R$ 60.000,00
R$ 15.000,00
R$ 224.649,80
R$ 16.364,80
R$ 8.000,00
R$ 10.000,00
R$ 1.299.985,40
R$ 1.804.000,00

VALOR REPASSE POR QUADRIMESTRE
VALOR MENSAL POR QUADRIMESTRE
TOTAL GLOBAL PARA EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO-24 MESES

R$ 1.804.000,00
R$ 451.000,00

R$ 1.804.000,00
R$ 451.000,00

R$ 1.804.000,00
R$ 451.000,00
R$ 10.824.000,00

Quadrimentre-2020-2021
mar/20
abr/20
mai/20
jun/20

Quadrimentre-2020-2021
jul/20
ago/20
set/20
out/20

Quadrimentre-2020-2021
nov/20
dez/20
jan/21
fev/21

Quadrimentre-2021-2022
mar/21
abr/21
mai/21
jun/21

Quadrimentre-2021-2022
jul/21
ago/21
set/21
out/21

Quadrimentre-2021-2022
nov/21
dez/21
jan/22
fev/22

TIPO DE DESPESA

14. IDENTIFICAÇÃO E JUSTIFICATIVA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS E
ESPÉCIES.
Os pagamentos serão realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos
fornecedores e prestadores de serviços, por meio de transferências eletrônicas, débitos
automáticos, boletos bancários ou outras formas regulamentadas pelo Sistema Financeiro
Nacional. Não serão realizados pagamentos em espécie.
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15. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO EM CONSONÂNCIA COM AS METAS E
AÇÕES A SEREM EXECUTADAS.
Os recursos financeiros para execução do Termo de Colaboração serão liberados de
forma quadrimestral conforme tabela abaixo:
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 2020 a 2022
1º QUADRIMESTRE

2ª QUADRIMESTRE

3º QUADRIMESTRE

Contratação de Serviços
Equipamentos/ Moveis Clinicos
Infraestrutura
Material Consumo -Medicamentos e Material Medico
Material de Consumo - Limpeza e Escritorio
Mobiliário
Outras Despesas
Recursos Humanos
TOTAL DE DESPESAS POR QUADRIMESTRE

R$ 170.000,00
R$ 60.000,00
R$ 15.000,00
R$ 224.649,80
R$ 16.364,80
R$ 8.000,00
R$ 10.000,00
R$ 1.299.985,40
R$ 1.804.000,00

R$ 170.000,00
R$ 60.000,00
R$ 15.000,00
R$ 224.649,80
R$ 16.364,80
R$ 8.000,00
R$ 10.000,00
R$ 1.299.985,40
R$ 1.804.000,00

R$ 170.000,00
R$ 60.000,00
R$ 15.000,00
R$ 224.649,80
R$ 16.364,80
R$ 8.000,00
R$ 10.000,00
R$ 1.299.985,40
R$ 1.804.000,00

VALOR REPASSE POR QUADRIMESTRE
VALOR MENSAL POR QUADRIMESTRE
TOTAL GLOBAL PARA EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO-24 MESES

R$ 1.804.000,00
R$ 451.000,00

R$ 1.804.000,00
R$ 451.000,00

R$ 1.804.000,00
R$ 451.000,00
R$ 10.824.000,00

Quadrimentre-2020-2021
mar/20
abr/20
mai/20
jun/20

Quadrimentre-2020-2021
jul/20
ago/20
set/20
out/20

Quadrimentre-2020-2021
nov/20
dez/20
jan/21
fev/21

Quadrimentre-2021-2022
mar/21
abr/21
mai/21
jun/21

Quadrimentre-2021-2022
jul/21
ago/21
set/21
out/21

Quadrimentre-2021-2022
nov/21
dez/21
jan/22
fev/22

TIPO DE DESPESA
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16. CONCLUSÃO.
O tratamento humanitário dos animais é interesse comum entre o Município de Osasco
e a ANCLIVEPA-SP. O projeto de Serviços Veterinários Público é um dos meios para se
atingir estes objetivos e juntos com a sociedade construíram uma moderna política pública de
Bem Estar e tratamento humanitário dos animais. Portanto nossa entidade submete a vossa
apreciação este projeto e se coloca a disposição para outros esclarecimentos.
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