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O prontuário
O Prontuário Vet Smart é uma ferramenta gratuita que otimiza seu
atendimento médico de forma prática, sendo 100% digital no seu
computador ou celular. Além disso, você consegue organizar e gerir sua
rotina de trabalho, pois todas as informações preenchidas do sistema
ﬁcam armazenadas em seu histórico, podendo ser consultadas a qualquer
momento.
A solução tem disponível diversas ferramentas como:

RETORNOS

VACINAS

PRESCRIÇÕES

SOLICITAÇÕES
DE EXAMES

ANEXOS

E MAIS...

Todas essas ferramentas têm seu histórico de informações armazenadas
na própria plataforma, o que facilita guardar todos os dados de seus
pacientes. Além disso, algumas dessas ferramentas estão disponíveis no
aplicativo do Vet Smart, levando o nome de Atendimento Vet Smart, que é
a versão do Prontuário em nosso aplicativo. Todas as informações
preenchidas no Prontuário Web estão presentes no Atendimento Vet
Smart e vice-versa.
Todo o Prontuário Vet Smart é gratuito e está disponível para qualquer
Médico Veterinário cadastrado na ferramenta. O cadastro pode ser
realizado tanto no site do Vet Smart, na aba Prontuário, quanto no
aplicativo, na aba Atendimento.
Atualmente, mais de 2.000 Médicos Veterinários de todo Brasil utilizam o
Prontuário Vet Smart. Esperamos que você, através desse e-book, conheça
nosso sistema e passe a utilizá-lo diariamente.
Boa leitura!
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Primeiros Passos

Ao entrar no Prontuário Vet
Smart, a primeira etapa é
criar o seu cadastro. Esse
cadastro pode ser feito tanto
no aplicativo quanto na web,
sendo o mesmo cadastro
nos dois dispositivos.

Se o Médico Veterinário atuar como dono de
uma clínica, ele terá que cadastrar tanto o seu
perﬁl quanto a clínica que é proprietário.
Caso haja outros proﬁssionais atuando no
estabelecimento, eles podem ser convidados a
usarem o Prontuário tendo acesso aos dados
apenas da clínica que o convidou.
Se o proprietário tiver outra clínica cadastrada,
o Médico Veterinário convidado não terá acesso
aos dados e informações das outras clínicas
que estão cadastradas no seu perﬁl.
Se o proﬁssional for autônomo, não há
necessidade de cadastro de clínica, apenas o
perﬁl.
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Cadastro Tutor
Após a criação da conta, a segunda etapa é a criação do perﬁl do tutor. Essa é
uma fase super importante no cadastro de informações do Prontuário, pois é
através desse cadastro que o Médico Veterinário conseguirá ter número de
celular, e-mail para enviar prescrições e outros documentos.

Clique aqui para ver o passo a passo

Na área de cadastro do tutor, não é obrigatório o cadastro de todos os dados,
porém é recomendado que o Médico Veterinário já cadastre todas as
informações para habilitar o tutor a receber qualquer solicitação que ele venha
a receber, pois para receber Atestados e Termos, é necessário ter todos os
dados cadastrados no perﬁl do tutor.

PÁGINA • 5

PRONTUÁRIO & ATENDIMENTO • VET SMART

Cadastro Animal
Após o cadastro do tutor, é realizado o cadastro
do animal. Nessa etapa é recomendado que
sejam preenchidos todos os campos em aberto,
sendo posteriormente um facilitador para o
Médico Veterinário pois ele terá todo o histórico
de informações preliminares do paciente.
No cadastro o Médico Veterinário irá preencher:

• Nome;
• Espécie;
• Raça;
• Data de nascimento;
• Gênero;

• Pelagem;
• Temperamento;
• Castração;
• Observações;
• Foto de perﬁl.

Todas essas informações podem ser alteradas a qualquer momento, como uma
observação durante um atendimento, ou mudança da foto de perﬁl do pet.

Clique aqui para ver o passo a passo
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Histórico
A página de histórico no Prontuário mostra todas as informações sobre o Pet
É um grande facilitador para o Médico Veterinário poder consultar todos os
procedimentos já realizados com o paciente e em quais datas.
Ajuda também para rápida visualização caso o Médico Veterinário queira
relembrar alguma informação sobre o paciente, quando foi a última vacinação,
o que já foi prescrito ao paciente, se é realmente retorno ou é uma nova
consulta, todas informações que deixam o proﬁssional pronto e apto a realizar
um novo procedimento junto ao paciente.

Clique aqui para ver o passo a passo
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Pesos
Na página de peso o Médico Veterinário registra o peso do animal durante a
consulta, com isso, o proﬁssional consegue monitorar a evolução e o
desenvolvimento do paciente. O peso do animal é uma das grandes
preocupações do tutor, sempre questionando se o animal está ganhando peso,
se emagreceu ou se manteve.
O preenchimento da informação é bem simples, basta apenas colocar o peso do
paciente e a data do registro, para que assim haja de fato o acompanhamento
do histórico do paciente.
O acompanhamento dessas informações é muito importante para animais com
doenças renais, ﬁlhotes, endocrinopatas e outros que possam vir a ter
problemas com pesos.

Clique aqui para ver o passo a passo
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Consultas
Na página de Consultas, o Médico Veterinário realiza a anamnese do animal,
podendo ser simples ou detalhada, sendo opcional para o proﬁssional.
A padrão é mais curta, sendo a preferência de Médicos Veterinários que estão com
pouco tempo ou visualizam que o pet não necessita de um detalhamento maior na sua
ﬁcha clínica.
A detalhada contempla as informações que o Médico Veterinário capta da conversa
com o tutor e possui o detalhamento clínico, com os campos: exame físico,
diagnóstico, tratamento e o próximo passo para o pet.

Clique aqui para ver o passo a passo

Todas essas informações ﬁcam armazenadas no perﬁl do paciente, sendo
possível a consulta de registros anteriores do animal, entregando ao Médico
todo o histórico clínico do pet.
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Vacinas
Na página de vacinas, o Médico Veterinário realiza todo o cadastro da vacina que
ele aplicou ou irá aplicar em seu paciente. Para realizar o cadastro, é necessário
preencher a data de vacinação, podendo preencher as vacinas que já foram
aplicadas anteriormente. Após essa etapa, o Médico Veterinário deverá
preencher o nome da vacina que foi ou será aplicada em seu paciente. Para
facilitar o preenchimento da informação, o Vet Smart possui um sistema de
inteligência onde aparece nomes de vacinas a partir das letras digitadas no
campo, facilitando a inclusão da informação durante o atendimento.

Clique aqui para ver o passo a passo

Posterior ao preenchimento do nome da vacina, o Médico Veterinário irá
preencher a quantidade de doses atuais e totais, seguindo a fórmula de: Atual
de Total. Esses dois campos são opcionais, sendo de escolha do proﬁssional
preencher ou não.
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O Médico Veterinário tem a possibilidade de preencher também qual a data da
próxima vacinação, que gera um lembrete dentro do perﬁl do paciente no
Prontuário, facilitando o contato com o tutor para que ele não se esqueça da
próxima vacinação do paciente. Ainda não há um lembrete para o tutor, apenas
para o veterinário. Para ﬁnalizar o preenchimento, há o campo de observações
onde há a possibilidade de preenchimento de informações complementares ao
procedimento e por ﬁm o anexo da etiqueta da vacina aplicada, para sempre
recordar qual o lote de vacina foi aplicado no paciente.
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Prescrição
É onde o Médico Veterinário realiza as prescrições do animal. Após a realização
da consulta e diagnóstico do animal, o Médico Veterinário realiza a prescrição do
tratamento que o tutor deve aplicar ao seu animal.
Dentro na aba de Prescrição, ao selecionar o medicamento recomendado, o
Médico Veterinário tem disponível o bulário que mostra as dosagens possíveis
de serem aplicadas a partir do peso do animal (caso você não tenha incluído o
peso do animal, você pode incluir no canto direito). Não há limite de produtos a
serem prescritos, ﬁcando a critério do Médico Veterinário prescrever a
quantidade necessária para seu paciente.
A Prescrição pode ser personalizada com o logo e as cores do Médico Veterinário
ou Clínica que atua. Além da personalização, há também a possibilidade de
envio do resumo do atendimento, disponível em “Opções de
Compartilhamento”. Porém, caso não haja o interesse em envio, é possível
deixar a opção desabilitada.

Há diversas opções de envio da Prescrição, sendo elas:

WHATSAPP
LINK DIGITAL

SMS
LINK DIGITAL

E-MAIL

CÓPIA DIGITAL
POR WHATSAPP*

DOWNLOAD
EM PDF

CÓPIA DIGITAL
POR SMS**

IMPRESSO

*Cópia digital por WhatsApp (essa cópia digital vai pelo WhatsApp Business do Vet Smart e não pelo seu número particular. Criamos essa
possibilidade após muitos feedbacks dos Médicos Veterinários de que não enviavam digitalmente por terem que usar o número particular).
**Cópia digital por SMS (também vai pelo número do Vet Smart).
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Para os usuários que possuem a loja
online em parceria com a Petlove, a
prescrição digital tem integração com
sua loja online, possibilitando o cliente
comprar todos os produtos que foram
prescritos com apenas um único clique.
Ao clicar no botão que leva o cliente a
loja, o usuário é direcionado para o
carrinho da loja online do próprio
Médico Veterinário com todos os
produtos já inclusos, pronto para
ﬁnalizar o pedido.
Essa funcionalidade entrega ao Médico
Veterinário a possibilidade de visualizar
se o cliente seguiu o compliance da
prescrição, comprando o que de fato foi
prescrito.
Ao lado um exemplo de como o tutor recebe
a Prescrição Digital.
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Atestados e Termos
Essa etapa é onde o Médico Veterinário emite atestados e termos para
procedimentos a serem realizados com o Animal, super importante para os
Médicos Veterinários se resguardarem de possíveis problemas que possam vir a
ter. São termos para cirurgias, eutanásias, atestados, termos para alta revelia
hospitalar, todas essas solicitações podem ser feitas nessa seção.
Para conseguir realizar um atestado ou termo, é necessário ter o cadastro
completo do tutor, com todos os campos preenchidos, em sua integralidade.
Após a seleção do termo necessário, ele irá te apresentar o preenchimento
automático, mas sempre tendo um campo para edição do Médico Veterinário.
Os termos podem ser tanto impressos quanto enviados ao cliente por e-mail.

Clique aqui para ver o passo a passo
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Medicamentos
Na área de Medicamentos, ela é super importante para registrar todo
medicamento aplicado no animal, principalmente os que realizam tratamento
contínuo e possuem doenças crônicas. Essa informação não aparece na
prescrição e na anamnese clínica do paciente, mas é de extrema importância
para o Médico Veterinário poder acompanhar qual a situação do paciente com
seus medicamentos consumidos.

Solicitações
É uma área que facilita o preenchimento de informações para solicitar
procedimentos a outros proﬁssionais ou laboratórios. Essa área é muito
utilizada para solicitações de exames, tendo uma inteligência que já recomenda
exames a serem realizados a partir das palavras que você escreve. Além disso,
há possibilidade de um rápido preenchimento para escrever as suspeitas de
doenças que o Médico Veterinário possui, para facilitar o procedimento do
laboratório que irá realizar o exame.

Cirurgias
Em cirurgias, o Médico Veterinário realiza o
registro da cirurgia realizada no animal. No
formulário,
o
proﬁssional
registra
o
procedimento que foi realizado, quais foram os
materiais e implantes aplicados no paciente, se
houve alguma complicação intra operatória,
quais foram os medicamentos prescritos para o
pós-cirúrgico e por ﬁm, as anotações de como foi
o procedimento realizado, se houve algo atípico
ou se tudo ocorreu como planejado.
Essa informação é para uso pessoal do Médico
Veterinário, não sendo disponível o envio para o
tutor das informações da cirurgia.
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Anexos
É o espaço dentro do Prontuário onde o Médico Veterinário pode anexar as
imagens do tratamento do pet, os exames já realizados pelo animal, e qualquer
outro documento que seja importante para o pet.
Na aba de anexo, o proﬁssional seleciona o tipo de documento que ele irá
anexar. Estão disponíveis as opções: Resultado de exame, podendo ser tanto o
laudo quanto a imagem, documentos cirúrgicos de encaminhamentos para
cirurgião, resultados e relatórios de cirurgias, fotos do animal, atestados e
termos solicitados e emitidos para o animal e outros.
O formato pode ser tanto em jpg ou pdf, ﬁcando a critério do Médico Veterinário
o melhor formato para anexar o documento. Todo histórico ﬁca armazenado no
perﬁl do animal, facilitando a busca pela informação.

Clique aqui para ver o passo a passo
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A visão do vet
“A prescrição digital é prática, completa e a melhor tanto para quem
prescreve quanto para o tutor. Para nós é completa pois podemos consultar
todos os medicamentos, tanto pelo nome comercial quanto pelo princípio
ativo, suas indicações e doses. Prática porque não precisamos dispor de um
receituário e, onde quer que estejamos, podemos usar esse recurso.
Para o tutor também, pois quantas vezes eu já tive que refazer uma receita
que havia extraviado, ou perdido de alguma forma; basta acessar o celular
ou e-mail.Além de ser uma economia de tempo e papel.”
Dra. Eneida Navarro

A visão do tutor
Traz praticidade ao recebimento do documento de prescrição, não tendo
problemas de legibilidade por conta da letra do Médico Veterinário. Consigo
visualizar de maneira clara qual produto devo comprar, com a imagem, nome e
dosagem de maneira clara, além de facilidade na leitura da posologia. Por ﬁcar
armazenado no sistema do vet, eu posso solicitar a 2ª via da prescrição a
qualquer momento.
E o grande diferencial é poder comprar todos os tratamentos prescritos
diretamente da prescrição apenas com um clique, pois direto da prescrição já
sou direcionado ao carrinho da loja com os produtos incluídos.

A visão tecnologica
É a maneira mais eﬁciente e segura de se gerenciar todas as informações que ele
precisa para organizar e otimizar o dia a dia e a rotina de atendimento. Além
disso, possui o sistema de prescrição mais completo e inteligente que existe,
que ajuda o médico veterinário desde a escolha dos produtos, o cálculo de
dosagens, até a entrega para o tutor de forma simples e muito mais didática do
que algo escrito à mão e que precisa ser interpretado.
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A visão sustentável
Com os produtos digitais, os Médicos Veterinários têm a possibilidade de
diminuir o uso de papel e consequentemente contribuir com o Meio
Ambiente. Alguns documentos continuarão sendo enviados através de
papel, como a receita de medicamentos controlados continuarão sendo
entregues por vias impressas, mas quanto maior for à conscientização da
classe veterinária para diminuição do uso de papel, melhor será para a
sociedade como um todo.
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Fluxo ideal de atendimento
Com o Prontuário Vet Smart, o Médico Veterinário consegue realizar a jornada
ideal de atendimento, desde o contato com o cliente para agendamento da
consulta até o envio da mensagem para realizar o pós-atendimento.

A primeira etapa é o contato com o tutor, que busca o Médico
Veterinário para realizar uma consulta.
Com esse contato, o Médico Veterinário agenda a consulta e já realiza a triagem do paciente,
para entender quais são os motivos que estão o levando a ser atendido. Todas essas
informações já podem ser preenchidas no Prontuário do animal dentro do Vet Smart.

Com a triagem realizada, o Médico Veterinário recebe o paciente e
realiza a anamnese.

À preenchendo no Vet Smart de maneira simples ou detalhada (caso esteja na web) e de maneira
simples caso esteja no aplicativo.

Após o diagnóstico, o Médico Veterinário irá realizar a prescrição
com os medicamentos que irão compor o tratamento do paciente.

Essa prescrição poderá ser realizada de maneira digital, sendo feita tanto na web quanto no
aplicativo e enviada de maneira digital, por WhatsApp, SMS ou E-mail.

O tutor irá receber a prescrição de maneira digital e diretamente
da prescrição, o tutor poderá comprar os produtos prescritos na
loja online do próprio Médico Veterinário do seu pet.

Ao ser direcionado a loja online do proﬁssional, o tutor já encontra o carrinho com todos os
produtos prescritos dentro do carrinho, pronto para ﬁnalizar o pedido e comprar os
medicamentos.

Depois de comprar os produtos e iniciar o tratamento, o Médico
Veterinário irá contatar o tutor e perguntar como está sendo o
tratamento do paciente, realizando o pós-atendimento.
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Sistema de gerenciamento
da prescrição prática

1. Prescrição digital
Veterinário faz a prescrição
digital ao cliente.

2. Checkout

O cliente recebe no e-mail a
prescrição digital com o link
para o checkout do site do
veterinário

3. Compra realizada

A compra é realizada no site dos
médicos veterinários (powered by Petlove)
Entrega
expressa em
4 horas

Assinatura
(recorrência conforme
tratamento)

4. Recebimento

O cliente recebe os produtos
receitados em casa

5. CRM

O CRM do Veterinário vai
informar/ﬁdelizar as necessidades
de compras recorrentes aos clientes
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