
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi
PALACIO  DA LIBERDADE

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURfl)ICOS

Referente:  PLL n° 005/2022

Autoria do projeto: Vereador Rogerio Tim6teo

Assunto  do  projeto:  Disp6e sobre  o  atendimento  de  animais  em  clinicas veterinarias,  pet  shops,  canis  e

estabelecimentos     congeneres     obrigatoriedade     das     clinicas     veterinarias,     pet     shops,     canis     e

estabelecimentos congeneres.

PARECER N° 12.1/2022/SAJ/METL

Ementa:      Projeto     de      Lei      Municipal.      Ficha      de

atendimento     clinicas    veterin5rias     e     congeneres.

Resolu€ao  CFMV. Impossibilidade.

I.        DORELAT6RIO

1.        Trata-se   de   Projeto   de   Lei   do   Legislativo,   de   autoria   do

Nobre    Vereador    Rog6rjo    Tim6teo,    que    visa    obrigar    as    clfnicas    veterinarias    e

congeneres  a   manter  ficha   de  atendimento  com   relat6rio  de  entrada  e  saida  dos

animals.

2.        Conforme Justificativa  apresentada,  "a  presente  propositura

objetiva    assegurar   as    clinicas   veterinarias,    per   5Aaps,    canis    e    estabelecimentos

congeneres,  bern  como  aos  proprietarios  de  animais,  o  efetivo  controle  da  situa¢ao  e

estado de sadde em  que se encontram  os animais,  resguardando ainda os direitos dos

legitimos donos" (fl. 04).

3.        E o breve  relat6rio.  Passamos a a
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11.       DA FUNDAMENTACAO

1.        A  Constitui€ao   Federal,  em  seu  artigo  30,   inciso  I,   disp6e

que 6 competencia dos  Municipios "legislar sobre assuntos de interesse  local''.

2.        Ja  a   Lei  Organica  do  Munic(pio  (Lei   n°,  2.761/90),  em  seu

artigo 40 e o art. 94,  §2° do  Regjmento lnterno desta Casa de Leis,  estabelecem acerca

dos assuntos de iniciativa exclusiva do  Prefeito  Municipal.

3.        0   assunto   em   questao,   nao   6   de   iniciativa   exclusiva   do

Prefeito  Municipal.

4.        Contudo,   o   Conselho   Federal   de   Medicina   Veterinaria  ja

disciplina  o  tema  atrav6s  da  RESOLU€AO  N°   1.321,   DE  24  DE  ABRIL  DE  2020  que  `'

Institui   normas  sobre  os  documentos  no  ambito  da  clfnica  medico-veterinaria  e  da

outras providencias"

Secao V
Do  Prontuario  Medico-Veterinario

Art.   90   0   prontuario   medico-veterinario,   al6m   de   observar   o   contido   nos
artigos   2°   e   3°   desta   Resolu¢ao,   deve,   para   cada   atendimento   realizado,
conter:
I -data,  horario e local  onde foi realizado o atendimento;

11 -identifica€ao do  medico-veterinario atendente;

11] -relatos e informac6es prestados pelo proprietario ou tutor do animal;

IV -observa€6es sobre o estado geral do animal  e  parametros mensurados;
V   -   achados   importantes   obtidos   por   meic)   do    hist6rico   do   animal,   da

anamnese,  do exame clinico e laboratorial;

VI -diagn6stico  presuntivo;

VII - d.iagn6stico conclusivo, quando houver;

VHI -procedimentos realizados no paciente;

IX -informa¢6es sobre  imunizac6es feitas.

§  1°  A  solicita¢5o  expressa,  pelo  propriet6rio,  respons6vel  ou  tutor do  animal,
de c6pia de prontuario clinico deve ser atendida de  imediato.
§ 2°  Uma  c6pia  impressa ou  digitalizada de cada exame complementar clinico-
laboratorial    especializado    ou    de    imagem   deve   ser   sempre   anexada    ao

prontuario do animal.
§  30  0  prontuario  deve  ser  arquivado  por  pelo  men.os  5  anos  ap6s  a  data  do
dltimo atendimento,  mesmo em caso de 6bito do a
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§  4°  Em  caso  de  6bito,  devem  ser  registradas  no  prontu6rio  as  informa¢6es
exigidas no artigo 8o

5.        Ademais, o  pr6prio conselho da  respectiva  profissao disp6e

de    forma    detalhada    sabre    a    obrigatoriedade    do    prontuario    medico,    sendo

expressamente   vedada   sua   ausencia   de   elabora€ao,    conforme   C6digo   de   Etica

Veterinario  (RESOLU¢AO  N°  1138,  DE  16  DE  DEZEMBRO  DE 2016).

Art. 8°  i vedado ao medico veterinario:

(...)

IX  -  deixar  de  elaborar  prontuario  e  relat6rio  medico  veterinario  para  casos
individuals e de rebanho,  respectivamente;

(...)

XI  -deixar de fornecer ao cliente,  quando solicitado,  laudo  medico veterinario,
relat6rio,       prontuario,       atestado,       certificado,       resultados      de      exames
complementares,   bern   como   deixar   de   dar   explica¢6es   necessarias   a   sua
compreensao;

6.        0  presente  tema  nao  6  de  interesse  local,  pois  envolve  a

profissao de  medico veterinario,  nao  sendo  competencia  de  lei  municipal  dispor sobre

os   procedimentos   a   serem   adotados   pelos   medicos  veterinarios   no   Municipio   de

Jacare(.

7.       Ate     mesmo     porque    o     assunto    ja    foi     devidamente

disciplinado pelo C6digo de  Etica Veterinario e demais resoluc6es do Conselho  Federal

de  Medicina Veterinaria.

8.       Assim,  em  raz5o  de  todo  o  exposto,  aludido  projeto  ±§g

est5 em condic6es de prosseguir.

in.    DAcoNCLusAo

1.        Salientando  que  nao  cumpre  a  esta  secretaria  de  Assuntos

Juridicos   a    manifestacao   sobre   o   m6rito   da   proposta,  j
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apresenta impedimento  para tramitacao,  motivo  pelo qual  entendemos clue oprpieto

n5o  esta  aDto  a   ser  apreciado   pelos   Nobres  Vereadores,   devendo,   portanto,   ser

arouivado.

1.        Contudo,  caso   n5o  seja  este  o  entendimento,   devera   ser

submetido as Comiss6es a) Constituigao e Justice; e b) Defesa do  Meio Ambjente e dos

Direitos dos Animais,

2.        Reeebendo    o     Projeto     de     Lei     parecer    favoravel     das

comiss6es  e,  sendo  encaminhado  ao  Plenario,  sujeitar-se-a  a  apenas  a  urn  tumo  de

discussao   e  vota€5o   e   dependefa   do  voto  favordvel   da   maioria   simples   para   sua

aprovacao, de acordo com o Regimento Interno da Camara Municipal de Jacarei.

3.        Este 6 o  parecer, opinetivo e naovinculante.

MIRTA EVELIANi

Jacare{,  31  dejaneiro de 2021

TAMEN LAZCANO
CONSULTOR JURIDICO  LEGISLAllvo

OAB/SP n° 250.244
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lmportancia do prontuario veterinariol
0  prontuario  medico  veterinario  6  urn  documento  elaborado  pelo  profissional  que  se  constitui  da  uniao  de

todos  as  informac6es  de  procedimentos,  exames,  sinais  clinicos,  lndicag6es  de  tratamento,  prescrig6e§  e

demais informag6es do paciente.

Segundo  a  Resolugao  CFMV  1321/2020,  o  prontuario  deve  ser escrito  e  datado,  sem  rasuras  ou  emendas,

emitido  e  assinado,  privativamente  por  medico  veterinario,  sendo  relatado  e  detalhado,  cronologicamente,

informaO6es  e  dados  acerca  dos  atendimentos  ambulatoriais  e  clinicos  do  animal,   inclusive  vacinag6es,

exames diagn6sticos e intervenc6es cirtJrgicas realizados,  ou coletivo em se tratando de rebanho,  garantida a

autenticidade e integridade das informac6es.

0 c6digo de etica do medico veterinario detalha ainda que E VEDADO ao profissional deixar de:
•  Elaborar prontuario dos animais;

•  Fornecer o prontuario ao cliente c|uando solicitado;

•  Dar todas as explicac6es necessarias a compreensao do prontuario;

I Controlar o acesso dos prontuarios sujejtos ao sigilo profisslonal.

0  prontuario  pode ser eletr6nico  ou fi'sico,  cabe  ao  profissional verificar qual  das  op96es  melhor lhe  atende.

Lembrando que caso seja eletr6nico, 6 necessario certificar que todos os dados sejam protegidos.

Por fim,  pode haver situa?6es nas quais o responsavel pelo animal solicita acesso e/ou c6pia do prontuario, a

que deve ser atendido de imediato,  cabendo ao medico veterinario a responsabilidade pela sua elaboragao e

guarda  por urn perlodo  mi'nimo de  5  anos ap6s  a  data  do  dltimo  atendimento,  mesmo  em  caso de  6bito  do
animal.

0   prontuario,   assim   como   outros   documentos   utilizados   na   rotina   da   clinica   veterinaria,   e   de   extrema

jmportancia  para  o  profissional.  A16m  de  criar  urn arquivo  organizado,  com  a  reuniao  de todos  os  dados  do

paciente,  cria  ainda  urn  dossie  de  documentos  que  podem  ajudar  em  casos  futuros,  processos  judicials,
solicitae6e§ e tamb6m em defesa do profissional no caso de alguns processo disciplinar 'instaurado.

https://www.feedvet.com.br/posvimportancia-doi}rontuario-veterlnario 1/2
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A m6dicanyeterinaria ressalta que o preenchimento correto, alem de dar major seguranca ao profissional,

demonstra seu respeito aos colegas, ao tutor e ao paciente

Em  entrevjsta  ao  lnformativo
CRMV-SP, a Profa. Dra. SfMa Regina
Ricci  Lucas fala  da  importancia  do
correto preenchimento do prontua-
rio medico-veterinario; das vantagens
do prontuario digital e os cuidadas que
se deve ter em seu preenchimento.

Graduada em Medicina Veterlnaria
pela Faculdade de Medicina Veterinaria
e Zootecnia da Universidade de Sao
Paulo  (FMVZ-USP), em  1986,  STlvia
tern mestrado em Clinica Veterin5ria
pela mesma instituicao (1993) e douto-
rado em Fisiopatologia Experimental
pela    Faculdade    de    Medicina
(FM-USP/2000). Atualmente, e proles-
sora  doutora  do  Departamento de
CITnica Medica da FMVZ-USP.

A professora ressaltou, ainda, duran-
te  entrevista que a preenchimento
correto do prontuario e sua relevan-
cia precisam ser destacados durante
os cursos de gradua€ao em Medicina
Veterinaria, assim como a necessidade

10      lnformativo CRMV-SP

de se manter manter o foco, o profis-
sionaljsmo  e  a  concentracao  no
atendimento em situa¢6es adversas
com  a  pandemia  da  Covid-19.  Leia
a 7ntegra:

1-  0  prontuario medico-veterina-
rio redne toda a hist6ria clinica do
paciente, com procedimentos reali-
zados e clocumentos relacionados
ao atendimento, desde as primeiras
manifestae6es clinicas observadas,
exames solicitados e ate eventuais
procedimentos cirargicos. Na sua
avaliaeao, a preenchjmento adequado
do documento e tambem uma f orma
de demonstrar habilidade t6cnica,
respeito e responsabilidade por parte
do profissional perante a paciente, o
tutor e a classe m6dica-veterinaria?

Sem  davida!  0  prontuario  deve
canter todos os dados do animal, proce-
dimentos realizados, medicamentos

aplicados e receitadost com intervalo
de administraeao e dose. Essas infor-
ma96es devem ser apresentadas em
ordem croriol6gica, de maneira clara
e, no caso de prontuarios manuscri-
tos, com letra legfvel. Em certas situa-
ebes, a animal podera ser atendido por
urn colega no mesmo hospital, ao ser
encaminhado para a 'internaeao, por
exemplo, ou, ainda, pode retomar com
agravamento do qiiadro clinico em ijm
dia/horario no qual o medico-veteri-
n6rio que fez o primeiro atendimento
nao esta presente e sera necessario
que o colega tenha acesso a todas as
informag6es anteriores. E obriga?ao
do profissional preencher a prontua-
rio minuciosamente de forma que nele
se encontrem todas as informae6es
necessarias para dar prosseguimen-
to ao caso, demonstrando profissio-
rialismo, respeltci pelo paciente, pelo
responsavel  e  pelo  colega.  A16m
disso, atualmente, os responsaveis
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encontram facilmente, disponiveis nas
mTdias, informa€des corretas e inc,or-
retas sobre a doenca que seu animal
apresenta e isso pode  levar a inter-
preta?6es equivocadas, deixando os
profissionais mais sujeitos a proces-
sosjudiciais. Por mais experjente que
seja o medico-veterinario, o que nao
est5 anotado/anexado ao prontuario,
nao  pode ser  considerado  explica-
do, informado, realizado ou consen-
tido. Dessa forma, o prontuario 6 urn
documento que, em caso de proces-
so  litlgloso,  demonstra a habilidade
tecnica, m6todo na rotina de atendi-
mentc) e respalda a defesa do profissio-
nal, provando siia atuaeao com etica e
bases t6cnicas.

2- 0 prontuario digital trouxe mais
agilidade no acesso dos dados do
I)aciente e integra¢ao com outros
recursos,  coma  digitalizaeao  de
documentos e resuttados de exames,
mas  existem  alguns  cuidados  a
serem tornados, como a elaboraEao
de c6pias de seguran€a e acesso
I.estrito e protegido das informa-
¢6es. Alem disso, existem alguns
documentos que devem ser impres-
ses com a assinatura do tutor, como
os termos de consentimento livre
e esclarecldo. 0 ideal a utilizar os
prontuarios eletr6nico e manuscri-
to em conjunto e nao substjtuir urn
pelo outro?

E  fato  que  o  prontuario  digital,
com  a  possibilidade de integra¢ao
com  outros  sistemas,  como,  por
exemplo, equipamentos de  labora-
t6rio  e  de  imagem,  e  a  fac"dade
de insercao de documentos diglta-
ljzados, agiljza a atendimento, pois
permite a acesso rapido a varias infor-
mae6es. Ao mesmo tempo, pal.a clue
tudo funcione de forma adeciuada,
cuidados preci'sam ser tornados. 0
primelro  cuidado  e  que  o  sistema
precisa ser municiado com os dados.
De nada adianta urn slstema em que
os dados nao sejam i nserjdos cori.eta-
mente e o prontuario continue incom-
pleto.  Outro cuidado a lembrar que
o  prontuario  a  urn  registro  sigilo-
so, que cont6m as informac:6es do
animal, os dados do responsavel e
encontra-se sob responsabilidade do
hospital/clTnica, por isso a fundamen-
tal ter referencias e suporte de uma

boa empresa de Tl que atenda tanto
os  cuidados  relativos as c6pias  de
seguranga, como a  protee5o conti.a
invas6es do sistema. Urn born sistema
deve permitir controles com senhas
especTficas que jdentjfiquem quem
pode  ter  acesso  a  determinados
procedimentos administrativos  ou
clTnicos e por quanto tempo a sistema
permanece aberto ap6s urn ateridi-
mento,  por exemplo, de  modo  que,
encerrado e feita uma prescricao, nao
sejam fei.tas  modificac6es,  mesmo
que pelo mesmo profissional deten-
tor daquela senha,  permitindo que
se mantenham os dados originais do
hist6rico do animal, em sua Tntegra e
sem alterae6es.  Uma vantagem dos
sistemas infcirmatizados e prontua-
rios digitais e diminuir o gasto com
papel e espaeo para armazenamen-
to das informac6es, lembrando que
os prontuarios devem ser armaze-
nados por ate cinco anos contados
do  Ciltimo atendimento ou  do 6bito
do  animal,  conforme  a  Resolueaci
CFMV  n° 1.321/2020. Ter urn siste-
ma de backup seguro e fundamental.
Pode-se tamb6m avaliar a  posslbi-
lidade de qLle os dados pc)ssam ser
arquivados,  logo  ap6s  a  consulta,
em pastas em  outros sistemas ou,
ainda,  impressos  e  armazenados.
Importante ressaltar que documen-
tos  como  os termos  de  consenti-
mento livre e esclarecido, devem ser
apresentados antes do procedimen-
to ao qual se referem, serem assina-
dos pelo responsavel e arquivados
em papel, mesmo existindo backups,
garantindo sua originalidade em caso
de necessidade de defesa em proces-
sos litlgiosos. Portanto, o prontuario
eletr6nico al.nda nao substitui comple-
tamente ci suporte em papel, devendo
ser utilizadas as duas formas.

3-   Os   Conselhos  Regionais  de
Medicina (CRMs) definem que todos
os estabelecimentos e/ou institui-
€6es de sadde que prestam assisten-
cia medica sao obrjgados a ter uma
Comissao de Revisao de Prontuarios,
que revise os itens obrigat6rios do
documento, descrevendo todos os
pi.ocedimentos realizados e identi-
ficando os profissionais que fizeram
o atendimento, incluindo assinaturas
e registros dos envolvidos ao longo
da evolu€ao clinica do paciente. A

\V,

senhora acredita que es§a cf5ndyta~   '
tambem deveria ser adotata pelos-\
hospitals e  clfnicas  veterinarias?
Quais os  erl.os de preenchimento
mais comuiis e que podem trazer
prejuizo, niio s6 para a paciente, mas
para a medico-veterinario responsa-
vel pela elabora€ao do prontuario?

0 trabalho de manter uma equjpe
seguindo  os  procedimentos corre-
tos no  preenchimento de prontua-
rios e mats complexo quanta  maior
for  a  capacldade  de  atendimento
e o  ndmero de  profissionais envol-
vidos.  As  equ.ipes  nao  devem  ser
treinadas apenas com vistas a reali-
za¢ao  de   procedimentos  tecnj-
cos, mas tamb6m  com  relacao ao
preenchimento dos prontuarios  de
acordo com  o sistema  informatiza-
do  utiljzado ou  mesmo  no  caso  de
prontuarios  manuscritos,  por isso.
sou favoravel a criacao de Comiss6es
de Revisao de Prontu6rios. Os erros
podem trazer prejuTzos aos paci entes
e aos profissionais. Posso citar como
exemplos, em locals com alta deman-
da de atendimento, o preenchimento
incompleto, que ocorre quando deixa-
-se para complementar os dados ao
final de urn dia multo movimentado
e,  como ja  referl  anteriormente,  o
que  nao foi  registrado, oficialmen-
te  n5o foi  realizado;  o  amontoado
de formularios e termos sem ordem
cronol6gica em prontuarios manus-
critos; a falta de insercao dos termos
de consentimento llvre e esclarecl-
do ou termo de denegacao para  os
varios  procedimentos, nao apenas
aqueles listados na Resolueao CFMV
n° 1.321/2020;  a falta  de assinatu-
ra e carimbo ao final do atendimen-
to., o preenchimento do prontuario
manuscrjto com letra llegivel e a utili-
zagao desmedida de siglas clue sao
ate inventadas  para tentar agilizar
o  preenchimento,  mas acabam  por
levar ate a perda da informaeao por
absoluta falta de compreensao do
termo. Ainda, quando do diagn6stico,
algumas siglas podem signlficar uma
doen¢a para diferentes especialida-
des. Em urn processo litigioso, a falta
de cuidado e os erros no  preenchi-
mento podem ser associados a falta
de apuro t6cnico, alem  da real falta
de compreensao no caso de siglas e
letra ilegivel.

n   83|Agostc)de202111
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4- De acordo com a C6digo de Defesa
do Consumidor, a profissional esta
sujeito as regras de relaeao de consu-
mo, a qLie significa que a medico-ve-
terinario 6 o prestador de servieos e a
cliente/tutor do animal i a consLlmi-
dor. Na sua opiniao, sendo as profis-
s6es da area de saflde consideradas
de risco e suas eventuais falhas no
atendimento envolverem responsa-
bilidade civil, 6tica e penal do respon-
savel, pode-se dizer que o respaldo de
urn prontuario corretamente preen-
chidci garante maior seguranea?

0 prontuario faz parte do conjun-
to de procedimentos de urn atendi-
mento  medico-veterinario,  assim,
quando corretamente  preenchido,
com os dados apresentados claramen-
te, com escrita tecnica, achados do
exame fisico descritos, procedlmen-
tos e prescn.€6es detalhados, garan-
te maior seguranc;a ao profissional,
uma vez qlle reflita a conduta tecnica
adequada, pois em caso de processos
eticos, civeis ou penais, o documentci
serve de base legal para corroborar a
defesa do medico-veterinario.

5- Nem todos os cursos de Medicina
Veterin6riaoferecemorientaeaocorre-
ta pal.a o preenchimento prontuario.
Coma a senhora avalia essa falha rla
formaeao,  Ievando-se em  conta  o
quanto o documento pode amparar
o medico-veterinario em sua rotina e
em eventual processo 6tico e judicial?

Os ciirsos de Meclicina Veterinaria
precisan estar atentos a isso. 0 ndmero
de processos eticos, civeis e penais
parece estar aumentando, nao apenas
associado ao aumento do ncimero de
faculdades, mas tamb6m pela maior
disposicao das pessoas em requerer
seus direitos quando acreditam que
foram prejudicadas. Dessa forma, o
preenchlmento correto do prontua-
rio e sua importancia precisam ser
de§tacados durante o curso, devendo
ser trabalhados de forma coordenada
e nao como Lim assunto descontex-
tualizado nas aulas, de modo que os
alimos possam construir significados
e conferir sentido aqu"o que apren-
dem. 0 gradLiando precisa entender
clue preencher o prontu5rio nao 6 algo
"chato" que toma mujto tempo para ser

feito, e que e uma obrigaeao instituida

12      lnformativo CRMV-SP

no c6digo de Etica, deve compreender
que faz parte dos procedimentos de
atendimento, assim como a anamne-
se e a exame fisico completo, e que o
seu correto  preenchimento, al6m de
oferecer maior seguran€a ao profis-
sional, tambem  demonstra o respei-
to aos colegas, ao responsavel e ao
seu paciente.

6- Ha uma discussao para que seja
desenvolvida uma normatiza?ao de
prontuario unificado na modalidade
eletr6nica, coma existe no Sistema
t]nico de Sadde (SuS),  para que a
paciente  possa  ser  atendido  em
qualquer estabelecimento. Come a
senhoi.a anali§a essa possibilidade na
Medicil`a Veterinaria, quais os pr6s e
contras dessa discussao?

Novas ideias e discuss6es para a
evolucao da assistencia ao pacien-
te sao sempre lmportantes. Imagino
que  muito  se  tenha  discutido  ate
chegar  ao  modelo  clue  existe  ha
anos nct SUS e que ainda nao funcio-
na adequadamente, pois a sistema
apresenta falhas uma vez que depen-
de da insert;5o de dados por funcio-
narios. 0 Brasil e imenso e as cidades
vivem  situa¢6es  muito  distintas  e
isso 6 verdade para  o SUS e para  a
Medicina Veterinaria. A meu ver, teria-
mos grande dlficuldade em estrutu-
rar esse sistema, pois nao se trata,
como o SUS, de urn sistema pdblico.
Ainda clue houvesse viabilidade de
Gusto,  existe grande  possibilidade
desse tipo de sistema ficar restrito a
grandes cidades. Antes de pensar em
estrutiirar algo desse tipo, considero
importante conscientizar os prctfis-
sjcmais  da  importancia  do  preen-
chimento adequado do prontuario.
De nada adianta urn sistema se nao
houver a insereao dos dados. Ainda
assim, muitas quest6es teriam que
ser respondidas, como, por exemplo,
sendo os dados do prontuario sigilo-
sos, ao liberar o acesso dentro de uma
clTnica, como seria feita a  proteeao
desses dados? Quem seria  respon-
sabilizado  caso  houvesse  invasao
do sistema e os dados dos respon-
saveis fossem liberados, uma vez que
se trata de urn atendimento priva-
do?  Como poderiam ser usados os
dados  que  urn  medico-veterinario
tern la na ponta  de urn animal cujos

estabelecidos par ele? i rfu dsfuchis-'T+
saoimportanteequeprec'isaber€dta.

7-A pandemia da Covid-19 trouxe
muita  pl.eocupaeao  e  ddvidas  a
respeito  da  sacide  dos  pets  e
mull:os tutores acabaram entran-
do em contato com os profissionais
medicos-veterinarios por meio de
aplicativos e liga€6es telef6nicas.
Certamente, e importante que a
profissional inclua no prontuario a
transcrieao desses dados. Como a
senhora avalia esse tipo de intera-
§ao em cases extremes coma o que
vivemos durante a quarentena. pal.a
evitar eventual  infra€ao etica ao
prestar esse atendimento?

A pandemja aumentou a frequGn-
cia e passou a chamar mais a ateneao
para urn tlpo de situae5o queja existia
e  que  talvez  muitos  profissionais
nao se dessem conta.  E importante
lembrar qiie o C6digo de Etica  nao
permite a prescric;ao sem exame do
animal, portanto, esse tipo de atendi-
mento esta restrito a anlmais clue ja
passaram pela consulta presencial e
encontram-se em acompanhamen-
to. A facmdade de comunicaeao par
aplicativos de mensagem faz com que
alguns profjssionais, se nao exerce-
rem urn controle adequado, ficiuem
disponTveis 24  horas por dia. i  urn
ponto importante.   E dlferente estar
em urn plantao e ser acionado quando
nao se espera. i uma ocorrencia que
pode aumentar a chance de erro. Alem
disso, nesse tipo de sltua?6o, e mais
dificil o profissional lembrar que preci-
sa  inserir os  dados  e as  eventuals
prescrie6es realizadas  por mensa-
gem  no prontuario do animal, o que
converge  para potencializar o erro,
pois nao havera registro que ampare a
defesa. Ainda que se anexe a conversa
pelo celular, isso pode nao contribuir
com  a defesa, haja  vista que deixa
claro que nao houve o cuidado com
o preenchimento do prontuarlo. Urn
outro aspecto 6 a tendencia a respos-
tas  mais rapidas e menos tecnicas
que ficam  registradas  tamb6m  no
aparelho celular do responsavel pelo
animal. Ent5o e preciso cuidaclo para
manter o foco, o proflssionalismo e
a  concentra¢ao  nessas  situac:6es
de atendimento. .



clTnica  veterinaria,  em  todas
as siias modalidades, alicer€a-
se na voca¢ao do profissional,

em primoroso conhecimento tecnico,
no  estrjto seguimento ao  regramen-
to 6tico e na  perspic5cia  associada  a
uma pitada de psicologia. Meio milenio
a.C., Hip6crates sistematizou o metodo
clfnlco (anamnese, exame fisico). estru-
turando-a de forma que  pouco difere
do  hoje  empregado  na  Medicina  de
todas as especies.

Destarte a  resultante  das  ae6es
m6dicas,  devem  ser  registradas  e
perenizadas  documentalmente  rio
prontuario do paciente, envolvendo a
resenha, a biografia m6dica (anamne-
se),  os  exames fisicos  (geral  e  parti-
cular)  e subsjdiarios, a  diagn6stjco  e
a progn6stico e, finalmente, a terapia.

Todo e qualquer atendlmento, por
mais simples que seja, deve ser obriga-
toriamente reg`strado, nao s6 porque
6  impossTvel  guardar  na  mem6ria  a
resultante do exame clTnico de todos
os padecentes anjmais, mas e, princi-
palmente,  para  que o profissional  se
resguarde, legal e eticamente, caso
seja envolvido em situa¢6es, digamos,
especiais (POFiTO,  2011).

Tal documento pertence ao cliente,
no entanto permanece sob a guarda
do clinico, de sua equipe e/ou da insti-
tui€ao,  podendo o cliente acessa-lo e
imprimi-lo a qualquer  mc)mento sendo
agravo 6tico toda e qualquer forma de
impedimento ou procrastinaeao.

Constitui-se no principal instrumen-
to de defesa  do medico-veterinario
quando  de  algum  tipo  de questlona-
mento de natureza 6tica, civil, adminis-
trativa e/ou criminal  (PORTO, 2011).

Mais recentemente tern sldo criados
programas  de  computador  para  o

registro clinjco,  propiciando econo-
mia  de espaeo, maior celeridade no
atendimento, no entanto, ainda hoje,
os  reglstros  escritos  legTveis  tern
major  credibilidade,  seguranGa  e
ate validade.

Quando de sua expedigao eletr6ni-
ca deverao os prontuarios contar com
sistemas capacitados para garantir
seguranca, autenticidade,  integrida-
de,  confidencialidade,  imutabilidade
de anotae6es preteritas bern como
armazenamento e o compartilhamen-
to (Resolueao CFMV 1.321/2020).

Em  boas faculdades  de  Med.icina
Veterinaria  (infelizmente  hoje  nao
tao frequentes) de ha mujto, a "arte"
cle elaboraeao do prontuario sempre
foi  ensinada   na  semiologia  e   na

propedeutica  clinica,  no entanto, os
agravos eticos relacic]nados a lnexis-
tencia,  incompletude, a  dura€5o  do
armazenamento e a sonegaeao ao
seu acesso praticados amidde levou
o Slstema CFMV/CF{MVs a promulgar
uma I.mpecavel Resolu¢ao, ha urn ano
(Resolu€ao CFMV 1.321/2020).

Tal Resolu¢ao deve ser o vade-me-
cum do profissional!!!

Na 6ptica do autor deste texto e na
vivencia de sua participa€ao em julga-
mento de processos eticos e ins6lito
e incompreensivel que muitos profjs-
slonais  nao anexem  primacialmente
o prontuario elabc>rado, realmente no
momento da(s) consulta(s), mas, sim,
muitas vezes, apenas ap6s a peti?ao
nas sess6es de audiencia e de oitiva
das partes envolvidas.

0  atendimento  em  situag6es
emergenciais nio exlme a medico-ve-
terin5rio de elabora-lo lncontinente ao
final do atendimento, ja q ue emergen-
cias sao fatos transit6rjos. .



Documento  que  registra  o  hist6rico
clTnico de urn animal ou de urn rebanho, o

prontuario medico-veterinario "6 urn conjun-
to de inforrmag6es tecnicas e de observacao
inseridas em arquivo. podendo ser digital ou
em  papel, que se utiliza a ciualquer tempo

para acompanhamento  de iim  paciente
trataclo por estabelecimento  de satJde-,
explica o medico-veterinario otavio Diniz,

conselheiro efetivo do Conselho Regional
de  Medi.cina  Veterlnaria  do  Estado  de
Sao Paulo (CRMV-SP), diretor tecnico da
Coordenadoria  de Defesa Agropecuaria
(CDA)  de  Braganea  Paullsta e do Centro
de Defesa Sanitaria Animal da CDA-SP, e
membro do Comite Consultivo do Programa
de  Sanidade  dos  Caprinos  e  Ovlnos  do
Ministerio  da   Agricultura,   Pecuaria   e
Abastecimnto (Mapa).

A m6dica-veterinaria Mltika Kuribayashi
Hagiwara, conselheira efetlva do CRMV-SP.

professora senior do  Departamento de
Clfnlca  M6dica e pesquisadora responsa-
vel  pelo  Grupo de  Pesquisa  em  Patc)logia
CITnica Veterinaria, ambas da  FMVZ-USP,

destaca  que o termo prontuario vein do
latim - prontuarium  -, e  designa toda a
especie de fichario ou livro de apontamen-
tos, onde tom-se disposta uma serie de
informaE6es devidamente classificadas e
em certa ordem, clue podem ser pronta-
mente  encontradas.

"Portanto,  entende-se  por  prontua-

rio  medico-veterinarjo  o  conjunto  de
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informae6es provenientes de determinado

paciente e os documentos gerados a partir
do paciente animal por todos os profissio-
nais da crinica ou do hospital envolvidos em
seu atendimento, seja em nivel ambulatorial,
seja durante a   interna¢ao, disponivel  para
consulta e para registro Em todos os atos
assistenciais naquele nosoc6mio", enfati-
za  Mitika.

lndispensavel para a prestacao de servi-

¢osjunto a tutores e propriefarios, o preen-
chimento do prontuario e tambem  uma
eficiente contribuig2]o tecnico-cientTfica

para a realizaeao de estudos retrospecti-
vos de casuistica. "Possibllitando c) traba-
lho em cima de evidencias, o que melhora
a comunicacao e garante nao s6 a seguran-

¢a do paciente como tamb6m a seguranca
da informa€ao passada e colhida", afirma a
medica-veterin6ria Sibele Komo, gerente
tecnica do Grupo Pet Care.

Sibeleressalta,ainda,queasinformac6es
dos pacientes possibilltam o rastreamento

de reac6es adversas e tambem a realiza€ao
de levantamentos a respeito de diagn6sti-
cos, medicamentos uti lizados ou surgimento
de casos de doencas, como, por exemplo,
"registramos tres ou quatro casos de gatos

ccm esporotricose, o que nao era comum de
se ver em hospital particular. Como se trata
de Ljma zoonose, ha que se ficar em alerta."

Pare a  medica-veterinaria  Carla  Alice
Ber!, i undadora e diretora do Grupo Pet Care,
o prontuario medico-veterin5rio deve ser
informatizado e, como precisa ser guarda-
do por cinco anos, o ideal e Que tenha iim
backup. "0 sistema deve ser born o suficien-
te para permitir a elabora¢o de relatbrios
sabre os casos atendidos, de grande utili-
dade para a prodii¢aci de artigos e, tambem,

para a gestao do seu negdeio. For exemplo,
fazer urn levantamento sobre animais que
frequentam  minha cITnica, da  raga  pastor
alemao, clue tiveram  problemas articula-
res ate os quatro anos de idacle e tenham
diagnosticado displasia."

Descrever  a  anamnese  no  prontu5-
rio tambem 6 jmportante, segundo Carla,

porque, a partir dessas informa96es, podem
ser elaborados levantamentos mals com ple-
tos sobre a  saclde do animal. 0 slstema
consegueconferiraevolugaodeumpacien-
te que tenha anemia, por exemplo. "0 que
nunca podemos deixar de fazer e colocar no

prontuario os dados colhidos na anamne-
se. Toda a vez que o animal chega ao Pet
Care, e pesado, ent5o, o prontuario sempre



acompanha a curva de peso, se esta ganhan-
do ou perdendo peso."

0   medico-veterinario   Enrico   Lippi
Ortolani,professortltulardoDepartamento
de Clinica M6dica da Faculdade de Medjcina
Veterinaria e Zootecnia da Universidade de
Sac paulo (FMVZ-USP), atuando em cmica
de ruminantes, concorda sobre a impor-
fancia dos prontu6rios para a realiza¢ao de
estudos retrospectlvos de casuistica, rnas
lembra que, mesmo sendo urn ponto essen-
cial, 6, geralmente, pouqutssimo empregado.

"Muitos  hospitals ou  profissionais t6m

centenas ou milhares de atendimento§, os
ciuais ciuase nao sao avallados em conjunto,
de tempos em tempos, n2io identificando e
colocando esta§ experiencjas e resultados

palpaveis para conhecimento da coletMda-
de como Lim todo, Somos ainda urn pats dos
'sem', dos sem-teto, sem-terra, sem-intor-

maeao, sem-dados pregressos, sem-esta-
tistica"t afirma  Ortolani.

Seguranea e qualidade

A16m de ser uma fonte de informa?ao
altamente relevante, o prontuario serve
tamb6m para que a profissional faea urn
rastreamento da qualidade do seu trabalho
como medico-veterinario. "Quando analisa-

mos a hist6ria do animal, o encaminhamento
do caso e o estabelecimento do djagn6stico
sao faciljtados.  Portantci, melhora a Quali-
dade do seu trabalho e tambem faz parte

do clue entregamcts ao paciente. Nao s6 a
seguranga, mos a  quandade, que andam
sempre juntas", enfatiza sibele.

Para a gerente tecnica, a seguranca da
informa¢ao  registrada facilita a  comuni-
ca¢ao  com  o  cliente,  cria  urn ambiente
seguro e, "consequentemente, urn melhor
tratamento para o animal, pois consegui-
mos fazer com que a qualidade do trabalho
entregue pare o paciente faea parte de sua
pl ena recupe ra€5o-.

Mas  para  alcan€ar  esse  resultado,  o

prontu6rio deve estar sempre atualizado e
preenchido corretamente. De acordo com
Ortolani, muitas vezes, ao analisar as infor-
ma¢6es obtidas em prontuahos preenchidos

por colegas, ha dados lac6nicos ou sjmples-
mente  a  omissao  destes,  "em  espec.ial,
quando sao feitos pelos rec6m-formados,
inexperientes a'inda, ou por medicos-vete-
rinarios mals experimentados, que com a
tempo se tornam exageradamente sucin-
tos", alerta o medico-veterinario, ressaltan-
do qiie, com o avanco na informatizae5o,
ficou  mais  rapido  e  eficiente  o  acesso
aos prontu2irios e as imagens de exames
complementares.

Portanto, sendo urn documento obriga-
t6rio de responsabHidade do medico-vete-
rinario e urn direito do tutor, o prontuario "6
essencial e val garantir o estabelecimento
de uma melhor comunicagao e o emprego
de boas pratlcas de sadde", afirma Carla.

fi§!co versus digital

Antigamente,  as  informac6es  dos
animals atendidos par medicos-veterina-
rios eram inseridas nos prcintuarios e em
i ichas clTnicas de forma manual e, de fate, o
arquivamento de documentos e dos resulta-
dos de exames e procedimentos realizados
demandava consideravel espaeo fisico e
muito mais tempo para busca e atualiza[ao
dos dados, prlnclpalmente, em  hospitals
ou clinicas, onde ha uma excesslva carga
de servi?os.

Contudo, a desenvolvimento da tecno-
logia, viabilizou a elaboracao de prontuarios
eletr6nicos em sistemas pr6prios ou comer-
ciais, com armazenamento em bancos de
dados locals ou  em .nuvem'. "Entretanto,
ha consideraveis obstaculos para a imple-
mentacao  do  prontuario  eletr6nico  em
hospitals e clinicas veterinarias, mormen-
te o custo financeiro e a refratariedade e
reticencia da parte dos medicos-veterina-
rios em transpor a fronteira do prontuario
ffsico para a prontuario eletr6nico, pois ainda
h5 temor de qiie possam ocorrer paries

nos equipamentos ou, pior
prontuarios  inseridos  possam serperdi-
dos sem a possibllidade de recuperacao",
afirma Mitika.

Para a conselheira do CRMV-SP, iname-
ras sao as vantagens da utiliza¢ao de urn

prontuario eletr6nico com armazenamento
seguro, em nuvem ou em bancos de dados
robustos e confiaveis, como a facilidade de
acesso as informac6es do paciente, a possi-
bilidade da anexaeao de imagens, relat6rios
de exames externos ao estabelecimento e
os termos de consentimento, com econo-
mla de papel  e de espaeo ffsicc) dedicado
ao armazenamento dos prontuari.os fisicos.

Basicamente, nao ha difereneas entre o
conteddo de urn prontuario fisico em papel
e o de urn prontuario eletr6nico. 0 periodo
obrigat6rio de manuten gao dos prontuarios
fisicos e tambem verdadeiro i]ara a prc)ntua-
rio eletr6nico, por6m, no tiltjmo caso, poder2a

ser  mantido  por  tempo  incleterminadc).
"Entretanto, ainda nao existe em Medicina

Veterinaria a normatizaeao para a elabora-

eao de prontuario eletr6nico, que acredita-
mos, devera vir a  luz em  urn futuro muito

pr6ximo", enfatiza Mitika.
Embora haja uma tendencia geral  para

a  digitaG5o  dos  dados  e  das    informa-

e6es  referentes ao  atendimento clfnjco
e de armazen5-las em  disco rfgido, e de
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fundamental importancia a realizagao de
backups para armazenamento dos dados
em outro ambiente. Segundo a medica-ve-
terinaria, 6 comum, nos processos 6t.icos, a
informaeao de que nao foi possivel imprimir
e encaminhar o prontu6rio, simplesmente

porque as informae6es foram perdidas ou a
profissional nao tern mais acesso aos siste-
mas onde foram armazenados.

"Perde-se,  assim, a  oportunidade  de

demonstrar  o  acerto  de  sua  conduta
profissional e etica perante urn i]roprieta-
rio que o acusa de imperfcja, imprudencia

ou negligencia, Portanto, para os profissio-
nais que atuam coma volantes ou realizam
atendimentci domiciliar recomenda-se clue
mantenham uma cbp`a dos atendimentos

que realizam,  com a  ciencia  e assinatura
dos responsavels pelo anlmal, 0 argumen-
to de que os dados foram i]erdldos, embora
perfeitamente compreensivel, nao 6 aceita-
vel para fins legais", alerta Mitika.

Elementosfundamentais

DeacordocomaResolucactn°1.321(de24
de abril de 2020), o prontifario mediccrveteri-
nario deve ser escrito e datado, sem rasuras ou
emendas,emitidc)eassinado,privativamente

porm6dico-veterinariQqueifadetalhar,crono-
logicamente, informae6es e dadas sabre os
atendimentos ambulatoriais e cITnlcos, inclu-
sivevacina¢6es,examesdiagn6sticoseinter-
vene6es cirdrgicas rea)kados no animal.

Quanto  aos elementos fundamentais
que devem ser, obrigatciriamente. contem-
plados no documento, o medico-veterina-
ric}  Enrlco Lippj  Ortolani,  professor titular

do  Departamento  de  Clfnica  Medica  da
Faculdade   de   Medicina   Veterlnaria   e
Zootecnia  da  Universidade de Sact  Paiilo

(FMVZ-USP), atuando em cmca de ruminan-
tes, cita os dados espectficos de identifica-

eao de urn animal ou do rebanho, registrando
datas de atendimento, lnforma€6es obtidas
na anamnese, na avaliacao do manejo e dos
detalhes do meio ambiente da propriedade

(quando for a caso), relatos do exame fisico,
posstveis dados epidemiol6gicos da manifes-
ta¢aodoproblema,examescomplementares
e, quando for o caso, detalhes da necropsia.
•0 prc]gn6stico do caso individual deve ser

tambem anotado. Detalhes dos tratamen-
tos realizados e medidas de controle e de
preven¢5o adotadas ou sugeridas tambem
sao fundamentais", explica.

Amedica-veterinariasibeleKonno,gerente
tecnica do Grupo Pet Care, destaca a impor-
fancia de que c) prontuario tenha a registro de
informae6essobredatasdevacinacaa,reap6es
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alergicaseadversas(aciue,quandoecomofoi
a evento), datas e resultados de exames reall-
zados, assim coma as detas em que o paciente
deveretornar."Outrasinforma€6eslmpohan-
tesquedevemconstarsaosobrecirurgiascom
arespectivat6cnicautilizada,datase/oudados
observadc)s nas visitas a cJinica ou ao hospital,
seja para urn simples check-up ou para hcepi-
talJ.zaeao,dadosdeanestes`a,inclusivequando
realizado em outro local."

Pode-se dizer que o prontuario medico-
-veterin6rio e uma especie de raio-X,  "uma

identificacao dc) animal por interm6clici de

resenha grafica e descritiva, chip e dados de
seu tutor, devendo corrsta r todas os exa mes
cmicos,vacinaE6es,vermifiigae6es,prescri-

e6es, atestados, laudos de exames comple-
mentares",  define  o  medico-veterinario
Thomas Walter Wolff, membro do Comite
Veterin6rio e diretor de cursos para veteri-
narios da FederaGao Equestre lnternacional

(FEl).  consultor  para  assuntos  veterina-
rios da Camara Setorial de Eqllldeocultura
do  Ministerio  da  Agricultura.  Pecuaria  e
Abastecimento  (Mapa)  e  para  assuntos
veterinarios do Jockey Clube de Sorocaba.

Portanto, a prontuario deve reLinir todos
os tipos de informa¢ao, incliisive todas as
interae6es par e-mail ou telefone. A m6dica-
-veterinaria  Carla  Alice  Berl,  fundadora

e diretora do Grupo Pet Care destaca: "e
importantereglsl:rartudo,porque,asvezes,
voce ten urn animal diagnosticado com uma
doenpeend6crinaeeprecisofazerocontrole

junto ao tutor, avisar quando deve voltar para
nova consulta. Alem  disso, no prontuario,
colocamos ta mbem informag6es compor-
tamentais, se a animal 6 bravo, por exemplo,

porqiie esse tipo de alerta facjlita na hora
da manii]ulacao, e ate mesmo lnforma¢6es
sobre o ambiente em que vive o pet e slla
rela€ao com o tutor", afirma.

Para Otavi.o Dlniz, o prontuario deve ter
uma  identifica¢aci  completa  do  paciente,
dados de seu responsavel, vacinas e suple+
mentos aplicados, dados clinicos e labcira-
toriais de exames solicitados e realizados,
suspeitas d iagn6sticas, "que serao inseridos
a qualquer momento da vida do paciente, em
qualquer tipo de atendimento para consulta
futura imediata ou consulta que i arao parte
do hist6rico de vida desse animal", ressalta.

Rastreamendo da saade

A necessidade de preencher e atualizar o

prontuario medico-veterina rio 6 imprescin-
divel, segundo Ortolani, por ser urn registro
intemodetodasasinformag6esquenortea-
rto uma avalia¢ao mais panoramica do caso e

d iagn6stico presuntivo ou definttivor assin
coma por ser urn documento hist6rico da
enfermidade de urn animal ou do rebanha

"A16m dlsso, os registros de todas as

ocorrencias  permitirao  a sua analise  em
curto,  medlo  ou  longo  prazo,  gerando
dados epidemiol6gicos que permitirao  a
outros profissionais uma analise temporal
da casuistica do problema num rebanho,
numa regiao, num estado e quem sabe no
Pats", enfatiza Ortolani.

De acordo  com  Mitika,  o  prontuario  a
o documento que prova que os cuidados
adequados  fc)ram  prestados  e  fornece
dados para a continuidade do tratamen-
to.  Em  casos de 6bito ou complica¢6es,
e o melhor meio para evidenciar que nao
houve negligencia por parte dos envoMdos.
Alem disso, ainda garante respaldo no caso
de auditorias e eventuais fiscalizag6es.  0
cumprimento das quest6es referentes ao
contecldo completo e de qualidade e urn
compromisso legal e etico assumido por
todos os medicos-vetei.inarios e seu princi-

pal argumento de defesa quandc) necessario.
"O|}rontuahodopaciente6umdcicumento

de importancia fundamental para garantir  a

qualldadedaassistenciacontinuadaaopacien-
te, do ensino e cle pesquisa e pars assegiirar
ao medico-veterinario e ao paciente a atendi-
mentci de todos seus djreitos e deveres. Saber
comofazerumprontuarioedesumaimportan-
cia para tedos os envolvidos", afirma Mitika.

Para Slbele. o dociimento nao s6 traz a
hist6ria cla vida  -na sacide ou  na  doen?a
-do paciente, mas tambem uma rastrea-

bilidade dos eventos occ)rridos para
levantamentos futuros.

"o prontuario e importante

para consulta por qualqiier
medico-veterinario  que
atenda   o   paciente   no
acompanhamento de urn
caso clfnico/clrdrgico, para
dar  a  devida  continuida-
de, tomanclc) conhecimen-
to de medidas e medicac6es
anteriormente  fomecidas,
rea¢6es existentes aos farma-
cos  e  aos  procedimentos,
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direcionando o tratamento para a curso de
sadde plena", ressalta Diniz.

Wolff destaca, ainda, que "sem o prontua-
rjo ou hist6rico, a continuidade no atend imen-
to e tratamento podem ficar prejudicados".

Come e quando deve ser preenchido

0 preenchimento do prontuario medico-
-veterinario deve ser feito com mu ito cuidado

e precisao e. segii ndo slbele, d eve ser atuali-
zado sempre que a paciente fizer uma visita
ao medico-veterinario ou quandct relatar urn
eventq seja por telefone ou por e-mail.

"No Pet Care, no caso de lntemaeao, o

prontuario  e atualizado, no  minima, tres
vezes par dia, com  informa?6es sobre a
estado de saade e medica€ao prescrita. 0
animal  internado, geralmente, permane-
ce 24 horas no hospital, §e considerarmcis

qiie cada turma trabalha oito horas, ent5o,
6 preclso documentar o que aconteceu em
cada turna 0 prontuario a onico e vai sendo
completadoconstantemente",explicacarla.

"A ordem de reglstro deve ser cronol6-

gica, de forma que, a manuseio do prontua-
rio permita o acesso a todas as consultas
realizadas nas diversas especialidades na
ordem em que ocorreram, os resultados dos
exames subsidiarios, as hip6teses diagn6s-
ticas comprovadas ou n6o, o tratamento

instituTdo, a evolueao da condi¢ao m6rbi-
da e o desfecho das diversas situa?6es que
envolverem a animal. Sua existencia possi bi-
lita a comunicacao entre membros da equlpe
multiprofissional e a continuldade da assis-
tencia prestada ao animar, enfatiza Mitika.

A conselheira do CRMV-SP lembra, ainda,

que qualquer alteraGao, situacao ou peculia-
ridade que acontega com o doente deve ser
registradanodocumento."Amanutencaodo

prontuario permite o rapido conhecimento de
antecedentes e eventos pregressos, possibi-
lita a comunicacao entre membrce da equipe
multiprofissional e a continuidade da assis-
tencia prestada ao animal", conclui Mitika.

Send§o - Para mais informag6es, acesse
a Resolucao CFMV ND 1321ra020: https//
wwwini3ov.br^veb/dou/-/resolucacrml.
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Responsabilidadedetxps

Durante a interna¢ao de um`ariimal, c'ade

procedimento realizado dove ser registrado
no prontuario pelcis membros da eciui.pe que
estiverem atendendo o paciente. A medica-
-veterinaria  Mitika Kuribayashi  Hagiwara,

conselheira efetiva do CFiMV-SP,  ressalta

Que o  preenchimento inicial do prontua-
rio 6 de  responsabilidade do medico-ve-
tei'inario clue  recebe o animal  e realiza  a
consulta, "mas todos os profisslonals envol`
vidos no atendimento devem `allmentar' o
documento, enquanto o paciente estjver
sob  os  cuidados  da  equipe  profisslcinal
daqliele estabelecimento."

Mitika  destaca,  ainda,  que  o fato  de
todos profissionais da equlpe terem acesso
as informac6es do prontuario possibilita a
continuidade dos cuidados com o pacien-
te, sem qiialquer prejutzo ao animal ou seu
tutor. Lembrando qiie o prontuario e obr.iga-
t6rio e essencial tambem no atendimento
em  consult6rio veterinarici ou  no atendi-
mento domicillar.

De  acordo  com  a  medica-veterjnaria
Sibele  Konno, gerente t6cnica do  Grupo
Pet Care, o prontuaric) atualizado e preen-
chjdo corretamente garante, antes de tudo,
a segiiranea da informae5o nac> s6 para o
medico-veterinario, mas todos cis envcilvidcrs.
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"i seguranca para mim, coma medica-

-veterinaria, para o paciente, porQue minimi-

zam-se  as  chances  de  erro  medico,  e
tambem para o tiitor, porque se ele solicitar

qualquer informacao, tenho esse registro.
A seguranca da informaeao acaba geran-
do seguran¢a para todos os envolvldos,
nao ha como confiar na mem6rja, vivemos
a era da lnformae5ct. 0 respcmsavel pelo

perfodo 6 tamb6m a guardiao da informa-
cao e de todos os dados do paciente, por
isso, a importante manter urn prontuarjo
bern feito. 0 nosso, pcir ser eletr6nico, nao

permite rasuras e toda retiticaeao feita fica
registrada", afirma Sibele, de§tacando que
e uma maneira de todos os membros da
eciuipe contrjbutrem para que o tratamento
seja unitorme.

Independentemente  do  namero  de
procedimentos  realizados,  por  diversos
pi.ofissjonals, a prontuario medico-veteri-
nario deve ser dnico. "0  ideal 6 que tudo
fic|ue armazenado no  mesmo  local para
melhorar a confiabilidade e o rastreabili-

dade da informacao. Assim, teremos urn

prontuario do paclente e nao do evento, no
caso de internacao", conclui Sibele.

Legislaeao e 6tica

A obrigatorledade da confec€ao do
prontuario  e  de  sua  disponibilizaeao  ao
responsavel  pelo animal  e prevista  no
C6digo de  Etica  do  Medicc>-veterinario

(Resolucao CFMV N° 1.138/2016), em seu
artigo 13, incisos  lx e Xl, assim como na
Resolueao  CFMV  N°  I,07l/2ol5,  atuali-
zada e substitufda pela Resolucao CFMV
N° I.231/2020, na qual estao detalhados
os itens que devem  compor o prontua-
rio  animal.

Mitika Kuri bayashi Hagiwara. conselhelra

efetiva do CRMV-SP, destaca que o cumpri-
mento das ciuest6es referentes ao contea-
do completo e de qual idade, aos prazos de
armazenamento e, principalmente, ao sjgilo,

privacidade e seguranea das informag6es
dos prontuarios e urn compromlsso legal e
6tico assumido par todos os medicos-vete-
rinarios e constitui-se no princjpal argumen-

to de defesa, quando necessario.
Flnalidade: o prontuario 6 documento

valiosc) para o paciente, para a medico-ve-
terinario que a assiste, e para os estabele-
cjmentos de  assistencia veterinaria, bern
como para a ensino, a pesquisa has insti-
tuie6es de ensjno, al6m de lnstrumento de
defesa legal das partes envolvidas;

Obrlgatorledade: prevlsta no C6d igo de
Etica do exerofcio  profissional, Artigo  80.
inciso lx: "e vedado ao medico-veterinario
deixar de elaborar o prontuario e relat6rio
medico-veterinario para casos I.ndividuais
e de rebanho, respectivamente";

Contetido:  devem  constar,  obrlgato-
namente, no prontuario ou ficha clinica do
animal os dados de identifica?ao dc> pacien-
te, anamnese,  exame fislco, diagn6stico
(hip6tese d.iagn6stica,  diagnostico conclu-
sivo), tratamento realizadQ evolueao diaria
ambulatorialoueminternaQao,intervene6es
terapeutlcas,desfechoeoiitrasinformae6es;

Prazos: os prontuarios devem ser manti-
dos por, no minima cinco a nos, considerando
coma data base o Ciltimo comparecimento
do paciente, conforme consta da Resolu¢ao
CFMV Na 1.321/2020;

Ftesponsabllidade: clo medico-veterj-
n6rio, que realiza a  consiilta lnicial,  e dos

demais profissionais que d5o continui.dade
ao atendimentc), da hierarquia da institui€ao,

chefias medicas e do responsavel tecnico
m6djco-veterinario e, em dltima instancia.
dos dirigentes do estabeleclmento;

Sigilo: e urn clever etico c,onstltuindo-
•se em uma garantia para  o profissional e

para o responsavel pelo animal, permitindo
a construeao de uma relaEao de confianca
mcitua entre ambos;

Tltularldade:doresponsavelpeloanimal,
sendo obrigat6ria a entrega do prontu6-

rio ou sua c6pia fidedigna quando
houver sollcitacao expressa;

Depositario:   a  institui-

eao ou estabelecimento
onde foi  realizado  o

:tee:td:Td:Lt:nct,:n:coom::":anriTg:,:g¢¥o?`
medicos-veterinarios  aut6nomos,  sem
vinculo com nenhum estabelecimento, e da
responsabilidade do profissjonal a giiarda e
manuten¢ao do prontuario ou da ficha clfnica
do animal. Neste altimo caso, os resultados
dos exames realizadc)s poderao ser trans-
critos na ficha clinica, permanecendo os
originals com  o  responsavel  pelo animal,
mediante acordo entre ambas as partes

Prove de conduta correta

Quando da defesa do profissional em urn
processo etico, o prontiiari o medico-veteri-
nario 6 dec.isivcL 0 documento e a compro-
vaeao de toclos os procedimentos, decis6es
diagn6sticasefarmacol6glcas,solicitae6es
de exames com seus resultados, dentro
de urn quadro patol6gico apresentado por

paciente a urn medico-veterlnario,
"Todas as informa¢6es descritas e ae6es

executadas em cada atendimento serao
devidamente a notadas e mantidas, sewindo

para o hist6rlco de vida desse paciente e que
pode resultar em prova lrrefutavel da corre-
ta conduta do medico-veterinario, diante de

patologia apresentada", afirma Otavio Di niz,
cc)nselheiro efetivo do C FiMV-SP.

"0 prontuario constitui-se em argiimen-

to de defesa do medico-veterinario quando
necessario.  demonstrando  cabalmente
sua conduta profissional e 6tica na condu-

eao dci caso", enfatiza  Mitika, ressaltando
que o relat6rio nao equivale ao prontuario
medico-veterin6rio.

-  Relat6rlo:  representa  o  cenario  da

enfermidade   do   paciente.   Em   c)iltras

palavras, o relat6rlo pode conter informa-
¢6es de quando o paciente iniciou o trata-
mento, quals os tratamentos empregados,
os medicamentos receitados, a evolueao
p rogn6stica. a diagn 6stico, etc. Todas essas
informac6es sao relacionadas e associadas
no documento, representando uma hist6ria
do paciente com a enfermidade.

- Prontuario: tern coma principal caracte-

ristica apresentar as informae6es da morbi-
dade constatada, medj camentos receitados,
cirurgia  realizada etc.  Enquanto o  relat6-
rio  medico  apresenta  uma  "hist6ria"  do

paciente com sue enfermidade (com iricio,
meio e tim), no prontuario, encontram-se
registradas,  sequencial  e  cronologjca-
mente, todas as informa€6es dci paciente
e dos problemas apresentados, as inter-
venc6es diagn6sticas e terapeuticas reali-
zadas pela eciuipe, com a  identificaeao do
responsavel por aquele procedimento, os
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termosderesponsabilidadeeconsentimen-
to assinadc)s pelo tutor responsavel e pelo
medico-veterinario.

Falhas comuns

Dentro  da  analise  de  procedlmento
etico-profissional, o primejro documentct
solicitado e que devera ser apresentado em
defesa do medico-veterinario 6 o prontua-
rio, I.com todas as informa?6es que sefao
minuciosamente estudadas, no sentido de
se verificar a conduta 6tica do proflssional
nc> qiie diz respeito a dados clfnicas, suspeita

diagn6stica, exames suplementares solici-
tados e seus resultados, escolha farmaco-
16gica  e resultado final  do atendimento",
explica Diniz.

A i mportancia da documentaeao referen-
te  a  rela?ao  paciente/respons6vel  e  o
medico-veterinario, especificamente do

prontuario do paciente, segundo  Mitika,
ainda 6 desconhec.Ida ou pouco valorizada

por grande parcela dos proflssionais que
atuam na area clTnica. Al€m disso, conforme
exposto anteriormente, ha muita confusao
entre relat6rio de atenclimento e prontuario
medico-veterinario.

"Na analise dos processos eticos, temos

observado amjdde a encaminhamento do
Relat6rio  Medico-veterjnario ao inves  do
Prontuario, quando solicitado pelo respon-
savel do animal ou durante a fase de instru-

eao do processo.  Em geral, e preparado
muito tempo ap6s a ocorrencia dos fatos.
Fielat6rio nao e Prontuario. As anotag6es
constantes no prontuario nao poderao ser
modificadas posteriormente, ao passo que
no Relat6rio, elaborado a posteriori poderao
ser inseridas informaG6es inverfdicas c]u
deixar de ser apresentadas as que sao de
importancia fundamental para o esclare-
clmento da  situagao", argumenta Mitika,
lembrando que a mem6ria humana e falha
e clue, ao longo do tempo, ainda mais em
situac6es de rotina clinlca em que a deman-
da a muito grande, nao e possivel lembrar
de fatos passados.

Portanto, se a prontuario foi elaborado,
nao ha motivo para n2io ser apresentado
ciuando solicitado por quem  de direito, ou
seja,  a  proprietario  ou  o tutor do animal.
Mesmo assim, Mit`ka ressalta que '`muitas
vezes, a dendncia recebida 6 exatamente
porciue houve negativa do  medico-veteri-
nario ou do estabeleclmento em fomecer
o prontiiario requisitado."

A conselhejra do CF"V-SP cita, ainda, o
exemplo de urn medico-veterin5rio envol-
vido em denflncia etica que apresentou

relat6rio medico, alegando dificuldade de
acesso ao prontuario depositado no hospi.-
tal onde exercla atividades por ocasiao da
ocorr6ncia do fato. 4Requisitado o prontua-
rio pelo conselheiro instrutor do processo,
verificou-se clue o relat6rio apresentado
continha lnverdades, ao passo que os fatos
anotados  no prontuario davam  razao ao
Querelante."

Outros  erros  ccimuns  do  prontuario,
segundo Mitika, sao falhas na identificacao
do animal  e de seu responsavel, anamne-
se e exams ffsico incompletos, ausencia
de informae6es ciuanto aos resultados de
exames subsidiarios, hip6teses di@gn6sti-
cas, medicae6es aplicadas e suas respectl-
vas doses, prescric6es realizadas, termos de
consentimento para os fins espectficos nao
se encontrarem anexados, nao ter identifj-
cacao dos medicos-veteri narios q ue partici-

param na conclug5o do caso, demonstrando
a desconhecjmento sobre a importancja do

prontu6rio do animal.
Para Mtika, esses aspectos mostram a

necessidade da realizae5o de urn trabalho
educacional intenso para a conscientizagao
dosclfnicosveterin5riossobreaspectosate
entaci re!egadcis a segundo plano na rela¢o
tutor/medico-veterinario e qiie silo de vital
importancla para as partes envolvidas.

Prontuario hem elaborado influencia
a realiza¢ao de ae6es sanitalias

Com  a  objetlvo  prevenir,  combater,
controlar e erradlcar doengas e pragas, a
atua?act da  Defesa Sanitaria Animal visa
nao s6 a protecao da satide dos anlmais,
coma a sadde humana e, consequentemen-
te, a do meio ambiente. "A Defesa Sanifaria
Animal prove a analise cle controle sanitario
de rebanho e suas consequencias. Alem de
analise desse rebanho dentro de uma situa-

cao geograf ica, das doencas de jmportancia
econ6mica que constem dentro de prcigra`
massanitartosnacionaiseinternaclonais",
explica Otavio Diniz, conselhei ro efetivo

do CRMV-SP.
No prontuarlo  medico-veterina-

rio tambem sao contempladas ac6es
relacionadas a transito, importa¢ao,
exporta€ao, feiras e exposic6es de
animals.  "A falta  de uma  infc>rma-

cao pode resultar no cancelamento
de exportacao ou comercializa¢ao     I
intema, causando serjos prejuTzos
a  sadde  pciblica
e/ou    ecc)no-
mia.   i  lmpor-
tante, ainda,  o

izii

fornecimento  de  informac6e5 obrigat6-
rias dadas aos servi¢os de Defesa Sanit6ria
Animal dos estados e ao Mapa, que contro-
lam e dao credibilidade a 6rgacjs internos e

externos, atestando a sadde do rebanho",
ressalta.

Diniz alerta que cabe ao medico-veterl-
n6rio a elaboraeao deste prontuarlo indivi-
dual ou de rebanho, para Cue seja  manticla
a informa¢ao detalhada do individuo ou da

populag5o animal, dentro de criterios essen-
cialmente tecnicos que poderao ser analisa-
dos por outros medicos-veterinarios, para
dirimir davidas ciuestionadas por terceiros.

"AosCFiMVscompetemaanallsedesses

dados e a devida interpretae5o por colegia-
do de medicos-veterjnarios consel heiros e
diretores, na tomada de decisao de corre-
tas atitudes ou provaveis erros cometidos
dentro  de procedimento eticct-profissio+
nal. Portantci, o prontu6rio e urn documento
de suma lmportancia em qualciuer tipo de
atendimento medico-veterinario e sempre
deve ser elaborado'', enfatiza Diniz. .

-


