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RESUMO
O processo de Gestão Documental é uma ferramenta indispensável para a Gestão da
Informação e do Conhecimento e para o Gerenciamento Eletrônico de Documentos.
Este último, como suporte de armazenamento, tem como objetivo o documento
eletrônico, já que é uma tecnologia que provê um meio de facilmente gerar, controlar,
armazenar, compartilhar e recuperar informações existentes em documentos. Para
isso, objetivou-se intervir nos processos de Gestão Documental (GD) do Arquivo
Médico Veterinário do Hospital Vicente Borelli (AHVB), com vistas à salvaguarda e
recuperação da informação para o usuário. Especificamente implantar metodologias
e medidas para ordenação física do Prontuário do Paciente Veterinário (PP-VET),
compostas com digitalização e migração para o Prontuário Eletrônico do Paciente
Veterinário (PEP- VET); Implantar metodologias e medidas de capacitação e
implantação de cultura organizacional condizente com a utilização e fluxos
informacionais do PEP-VET, assim como a Gestão da Informação e do Conhecimento
(GIC) perfeitamente incorporado às práticas pedagógicas da Medicina Veterinária
(MV) e atendimento ambulatorial e clínico do paciente animal. Para isso, na
metodologia, foram utilizados os procedimentos metodológicos e métodos aplicados
e instrumentos de coleta de dados utilizados. No diagnóstico e análise do ambiente
social de pesquisa, foi feita a caracterização da instituição que foi ambiente de
pesquisa, apresentando seu histórico e a análise da matriz de SWOT, onde são
inseridos seus pontos fortes e fracos. Nos resultados da intervenção e discussão,
onde são apresentados os resultados dos dados coletados por meio de questionário
fechado aos três grupos participantes e o desenrolar do plano de ação. Por fim as
considerações finais, onde foram evidenciados as impressões, observações e
sugestões da pesquisadora. Para isso, interviu-se nos processos de Gestão
Documental (GD), com vistas à salvaguarda e sistematização da informação
documental, para que assim fosse possível mensurar os documentos existentes no
arquivo e fazer a organização em acordo com a legislação e os órgãos competentes
como CONARQ, fazendo a separação dos documentos referentes aos PP-VET, a
organização e padronização dos prontuários para migração para o PEP-VET.
Considerou-se que a intervenção especializada, desenvolvida com êxito, contribuiu
para a grande melhoria na recuperação da informação médica veterinária, assim como
contribuiu para a discussão sobre o arquivo médico veterinário com pioneirismo.
Palavras-chave: gestão documental; prontuário médico veterinário; prontuário
eletrônico veterinário; informação médica veterinária.

ABSTRACT
The Document Management process is an indispensable tool for Information and
Knowledge Management and for Electronic Document Management. The latter, as a
storage support, is aimed at the document, as it is a technology that provides a means
to easily generate, control, store, share and retrieve information from documents. For
this, the objective was to intervene in the Document Management (GD) processes of
the Veterinary Medical Archive of Hospital Vicente Borelli (AHVB), with a view to
safeguarding and retrieving information for the user. Specifically, implement
methodologies and measures for the physical ordering of the Veterinary Patient
Record (PP-VET), composed with digitization and migration to the Electronic
Veterinary Patient Record (PEP-VET); Implement methodologies and measures for
training and implementation of an organizational culture consistent with the use and
informational flows of PEP-VET, as well as Information and Knowledge Management
(GIC) perfectly incorporated into the pedagogical practices of Veterinary Medicine
(VM) and outpatient care and the animal patient's clinic. For this, in the methodology,
the methodological procedures and applied methods and data collection instruments
used were used. In the diagnosis and analysis of the research social environment, the
institution that was the research environment was characterized, presenting its history
and the analysis of the SWOT matrix, where its strengths and weaknesses are
inserted. The results of the intervention and discussion, where the results of the data
collected through a closed questionnaire to the three participating groups and the
unfolding of the action plan are presented. Finally, the final considerations, where the
researcher's impressions, observations and suggestions were highlighted. For this,
there was an intervention in the Document Management (GD) processes, with a view
to safeguarding and systematizing document information, so that it was possible to
measure the existing documents in the archive and organize the organization in
accordance with the legislation and the competent bodies such as CONARQ,
separating the documents referring to the PP-VET, the organization and
standardization of medical records for migration to the PEP-VET. It was considered
that the specialized intervention, successfully developed, contributed to the great
improvement in the retrieval of veterinary medical information, as well as contributed
to the discussion about the pioneering veterinary medical archive.
Keywords: document management. veterinary medical record. electronic veterinary
record. veterinary medical information.
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1 INTRODUÇÃO

As inovações tecnológicas e as tecnologias da informação são
consideradas hoje de extrema importância. Com o surgimento da informação digital,
torna-se fundamental que as organizações estabeleçam técnicas de gestão ágeis e
sistêmicas. Desse modo, será possível estabelecer meios de armazenamento e
disseminação da informação produzida e difundida entre as organizações
mantenedoras deste tipo de informação documental, pois de acordo com Arquivo
Nacional (1994), essas inovações possuem um efeito profundo sobre a sociedade,
sobretudo, no modo em que o trabalho se realiza.
No entanto, para que estas organizações supram essa demanda e
desenvolvam seu trabalho a contento, faz-se necessário que os colaboradores destas
organizações ou instituições sejam habilitados e capacitados por meio de um
aprendizado contínuo, a fim de que sejam capazes de atender as demandas da
organização e da sociedade de forma eficaz, para assim manter uma organização
documental eficiente e padronizada. Do mesmo modo, é preciso chegar num ponto
de equilíbrio entre as necessidades informacionais, os requisitos legais e as
tecnologias emergentes, para manter o ambiente informacional de cada organização.
A partir desses requisitos, as instituições que utilizarem as novas
tecnologias e treinarem adequadamente seus colaboradores terão um melhor controle
da organização documental que é produzido, expedido e custodiado, bem como um
maior conhecimento sobre seus processos internos. Isto porque a falta de registro e
controle sobre estes tópicos geram consequências muitas vezes irreversíveis. Logo,
com o objetivo de promover uma eficiente recuperação da informação uma boa
Gestão Documental (GD) é extremamente importante tanto para o bom desempenho
dos trabalhos intrínsecos e extrínsecos da organização, quanto para o atendimento
do seu usuário interno e externo. A organização que mantém a sua documentação
tratada, certifica aos clientes de dentro e os de fora que possui uma boa organização
institucional e com isso domínio sobre a informação captada, produzida e
transformada em conhecimento.
Neste sentido, verificamos os fenômenos mais recentes no campo da
Medicina e Saúde, com vínculo direto às questões de Gestão Documental (GD). Por
exemplo, no momento em que é expandido o atendimento remoto, em forma de
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serviços que são denominados como Telessaúde ou Telemedicina. A transformação
foi precipitada em virtude da pandemia em razão da Covid-19, estabeleceu regras de
isolamento para população e alguns seguimentos em todo o mundo, resultando assim
na adesão às produções e relatórios médicos em formato digital, mesmo nos sistemas
onde o prontuário eletrônico do paciente ainda não foi adotado. Essa nova produção
ainda carece de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) mais adequada,
sendo que informações importantes sobre os tratamentos individuais se encontram
dispersas, sob a priorização dos relatórios pandêmicos da COVID-19.
Assim sendo, o processo de Gestão Documental (GD) é indispensável para
a adoção de recursos digitais do Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED).
Este último, como sistematizador de mídias, suportes de armazenamento, fluxos e
armazenamentos, chancelas e alçadas, tem como objetivo a produção e legitimação
do documento, já que é uma tecnologia que provê um meio de facilmente gerar,
controlar, armazenar, compartilhar e recuperar os originais ou informações existentes.
Também é premissa no estabelecimento de uma cultura organizacional propícia à
Gestão da Informação e do Conhecimento (GIC).
No entanto, sem a perspectiva arquivística, o GED não realiza todas as
operações técnicas da gestão de arquivos que engloba desde a produção documental
até a destinação final. O GED trabalha a partir dos arquivos documentais e suas
representações. Sendo assim, a produção, tratamento e a representação documental
em um sistema de gestão de documentos, seja ele tradicional ou digital, ainda é uma
atividade de interpretação que prescinde da ação humana. A atuação especializada
dos profissionais da informação concretiza o potencial das Tecnologias da Informação
e Comunicação (TIC), permitindo aos usuários de uma unidade de informação ou
sistema acessá-la de forma ágil e segura, satisfazendo suas necessidades
informacionais e abrindo possibilidades de ampliação da consulta inicial, fomentando
a síntese de novos conhecimentos.
De forma específica, o diagnóstico para posterior intervenção visou verificar
as possibilidades oportunas e viáveis de ações especializadas, das quais propôs um
plano de ação e recomendação de continuidade. Buscou-se:
• Apresentar as dificuldades e os avanços relativos à implantação do
arquivo no Hospital Veterinário, o que levantou uma discussão acerca do
arquivo documental e sua importância histórica para o Estado de Sergipe,
já que essa instituição é a pioneira em medicina veterinária no Estado;
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• Apontar os pontos fortes com a implantação do Arquivo Médico no
Hospital Veterinário “Dr. Vicente Borelli”, mostrando aos empregados e
empregadores as melhorias que ocorrem com a implantação de um arquivo
e analisou o resultado dos dados levantados em relação à implantação do
arquivo no Hospital Veterinário Universitário da Faculdade Pio Décimo;
• Indicar o processo de migração de dados registrados nos prontuários
tradicionais para o prontuário digital do paciente veterinário, com a
utilização de aplicativo apropriado ao fluxo.
Dito isso, esse trabalho explora como campo empírico, o Hospital
Veterinário Dr. Vicente Borelli, do ramo privado, localizado em Aracaju e pertencente
à instituição de ensino superior Faculdade Pio Décimo. Isto porque o arquivo médico
veterinário dessa instituição, após inúmeros problemas relativos ao tratamento,
organização documental, e acesso às informações, encontra-se em situação próxima
de colapso.
Dessa forma, a questão de pesquisa é: Como implantar a Gestão
Documental (GD) no Arquivo Médico do Hospital Veterinário Dr. Vicente Borelli, com
a inovação e migração para o formato de prontuário eletrônico do paciente veterinário?

1.1 Justificativa

O interesse na consecução desse trabalho de pesquisa e intervenção
profissional deu-se por meio de observações realizadas durante o vínculo
empregatício pregresso da pesquisadora na instituição. Sendo assim, ao longo da
observação cotidiana, foram encontrados vários problemas relacionados ao arquivo,
como: prontuários guardados em locais errados, prontuários e exames perdidos,
prontuários em duplicidade. Interessante salientar que o Hospital Veterinário “Dr.
Vicente Borelli” (AHVB) é um ambiente de construção da informação e do
conhecimento. Dedica-se à formação de Médicos Veterinários da Faculdade Pio X,
que atua há 22 anos em Sergipe. Isso significa dizer que as informações tácitas,
produzidas e compartilhadas nas vivências cotidianas, são passíveis de explicitação,
como fonte de pesquisas sobre patologias animais e saúde pública animal e humana.
É importante salientar que este hospital veterinário é o maior e mais bem
equipado do Estado de Sergipe, servindo como parâmetro e referencial para os
serviços e produtos da Medicina Veterinária (MV) em nível regional. Embora haja uma
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graduação pública, oferecida pela Universidade Federal de Sergipe, este segue sendo
o único ambiente hospitalar que oferece conhecimento especializado e praça de
estágio, principalmente no tratamento de animais domésticos.
Contudo, a organização “doméstica” de um arquivo dessa natureza levou à
duas consequências desvantajosas ao alto investimento da Pio Décimo: perda de
informação que poderia representar fonte de pesquisas de alto impacto na MV e falhas
na precisão do diagnóstico do paciente veterinário.
Diversas reclamações, por parte dos diferentes segmentos de usuários
(médicos, tutores dos pacientes, docentes, estagiários e estudantes), se referem às
perdas e desorganização dos prontuários, exames, relatórios e outros documentos
como um dos problemas da instituição. Neste sentido, nota-se que a ausência de um
profissional especializado para promover a Gestão Documental (GD) de forma
adequada se reflete no desempenho e imagem institucional.
O registro hospitalar do paciente veterinário deste centro hospitalar possui
defeitos de “nascença”, com aumento significativo de prontuários repetidos,
sobrecarga nos locais para armazenamento, assim como a ausência de consciência
por parte dos administradores e colaboradores sobre a importância deste tipo de
acervo para a Ciência e História de Sergipe.

1.2 Objetivos

Os objetivos pretendidos pela intervenção visaram desenvolver um
ambiente informacional em nível institucional, propício à Gestão da Informação e do
Conhecimento (GIC) no Hospital Veterinário Dr. Vicente Borelli. O plano de trabalho
proposto foi planejado em conformidade com a observação diagnóstica, de modo a
implantar as boas práticas da Gestão Documental (GD), a migração da informação
documental do Prontuário do Paciente Veterinário (PP-VET) para o formato digital
(digitalização) e a implantação do Prontuário Eletrônico no Paciente Veterinário (PEPVET).
Desse modo, ao final da intervenção, pretende-se concretizar a entrega da
proposta de conversão digital e organização física dos prontuários tradicionais
médico-veterinários do Arquivo Médico Veterinário do Hospital Veterinário “Dr. Vicente
Borelli” (AHVB). A implantação do PEP-VET implica em capacitação e treinamento do
corpo técnico-administrativo e equipes de enfermagem e médica e de especialistas
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envolvidos nas atividades-meio (elaborativas e anamnese) e atividades-fim
(atendimento médico-veterinário ambulatorial e clínico).

1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho é intervir nos processos de Gestão
Documental (GD) do Arquivo Médico Veterinário do Hospital Vicente Borelli (AHVB),
com vistas à salvaguarda e recuperação da informação para o usuário.

1.2.2 Objetivos Específicos
• Implantar metodologias e medidas para ordenação física do Prontuário
do Paciente Veterinário (PP-VET), compostas com digitalização e
migração para o Prontuário Eletrônico do Paciente Veterinário (PEPVET);
• Implantar metodologias e medidas de capacitação e implantação de
cultura

organizacional

condizente

com

a

utilização

e

fluxos

informacionais do PEP-VET, assim como a Gestão da Informação e do
Conhecimento (GIC) perfeitamente incorporado às práticas pedagógicas
da Medicina Veterinária (MV) e atendimento ambulatorial e clínico do
paciente animal.

1.3 Estrutura da dissertação

A estrutura da pesquisa é estabelecida em 06 seções, sendo a presente
como introdução, onde é feita a apresentação da pesquisa, com os objetivos,
justificativa, a questão da pesquisa e sua estrutura.
Na segunda seção, é apresentada a fundamentação teórica, onde são
abordados os principais eixos teóricos e os autores que têm dedicado as pesquisas
na área relacionada, além disso, são apontados os principais conceitos e juízos no
domínio da Ciência da informação e nos campos pesquisados: Gestão da Informação
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do Conhecimento, Documento e Arquivo, Medicina1, Medicina Veterinária, Prontuário
Médico, Prontuário Médico Veterinário, Gestão Eletrônica de Documentos e
Prontuário Eletrônico.
A terceira, compreende a metodologia, onde são apresentadas a
caracterização da pesquisa, as metodologias aplicadas, os procedimentos
metodológicos e instrumentos de sondagem de campo empírico utilizados.
Na quarta seção, é apresentado o diagnóstico e análise do ambiente social
de pesquisa, neste capítulo é feita a caracterização da instituição que foi ambiente de
pesquisa, apresentando seu histórico e a análise da matriz de SWOT, onde são
inseridos seus pontos fortes e fracos.
Na quinta, estão os resultados da intervenção e discussão, onde são
apresentados os resultados dos dados coletados por meio de questionário fechado
aos três grupos participantes e o desenrolar do plano de ação.
Na sexta e última seção, temos as considerações finais da pesquisa, onde
foram evidenciadas as impressões, observações e sugestões da pesquisadora.

1

Quando referido o termo Medicina nesta dissertação, necessariamente se reporta à Medicina
Humana. Quando for relativa ao tratamento de animais, será referida por Medicina Veterinária ou MV.
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2 CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E A GESTÃO DOCUMENTAL: INFORMAÇÃO
ARQUIVÍSTICA NA ÁREA MÉDICA
Neste capítulo são apresentados os conceitos dos principais tópicos
abordados na elaboração deste estudo, contextualizando com o que é apresentado à
luz da literatura, para que seja possível apontar a importância e inovação da pesquisa
no meio científico e social. Para isso buscou-se autores que trabalham com os
descritores: Ciência da informação, Gestão da Informação do Conhecimento,
Documento e Arquivo, Medicina, Medicina Veterinária, Prontuário Médico, Prontuário
Médico Veterinário, Gestão Eletrônica de Documentos e Prontuário Eletrônico. Além
desses, também foram utilizadas leis e resoluções vigentes da área de Medicina e
MV, para que assim fosse possível verificar a regulamentação das atividades
desenvolvidas no campo empírico, assim como intervir de modo alinhado também aos
princípios legais que regem as atividades meio e fim da instituição.

2.1 Informação Médica Veterinária
O desenvolvimento das atividades em meios digitais, característica notável
no século XXI, tornou a informação um insumo imprescindível ao trabalho e a
produção em nossa sociedade. Ou seja, mais do que matérias primas, precisamos
dela para praticamente tudo, e tudo gira em torno dela: a informação. De acordo com
Borko (1968), a informação é imprescindível para a transmissão do conhecimento,
sendo assim, temos a necessidade em trocar informação, tanto quanto necessitamos
respirar ou beber água.
De acordo com Almeida (2009), a informação, quando usada e absorvida,
pode se transformar em conhecimento e propiciar a produção de novas informações
partindo da primeira, gerando um círculo retro aumentativo define informação, como
“processamento de dados em seu sentido mais amplo”: “estocar, recuperar e
processar dados como atividade e/ou recurso essencial para todas as trocas
econômicas e sociais.” (2009, p. 13).
Corroborando com Almeida, Fachin (2013), aponta que a informação,
devido a sua complexidade e ambiguidade, ajuda a diminuir as incertezas, mas
também pode aumentar as dúvidas, depende do uso e entendimento que for feito e
do resultado obtido. Sendo assim, assimilação da informação não será a mesma entre
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os indivíduos, já que cada um a recebe de forma distinta. Sobre isto, Fachin (2013),
exemplifica da seguinte forma:
Se dez pessoas lerem o mesmo texto, no mesmo espaço, e ao mesmo tempo,
cada uma vai ter uma versão diferente do texto, sugerindo que cada uma,
com seu pré-conhecimento tácito sobre o assunto, agrupa as informações já
existentes na sua memória com as novas, transformando tudo em um novo
conhecimento, absorvendo partes que consideram importantes e eliminando
outras que não lhe interessam naquele momento (FACHIN, 2013, p. 10).

Para Saracevic (1999), a palavra Informação é o que afeta ou altera um
estado de conhecimento, ou seja, para determinar algo como sendo informação é
preciso ver o que o leitor entendeu de um texto ou documento. Neste contexto,
Buckland (1991), aponta que a informação possui distintas definições, dentre elas
estão o de que a informação é percebida como entidade, outras como processo; em
outras como algo tangível e outras como algo intangível.
Mediante o que foi apresentado, nota-se que a informação “é entendida
como um recurso, uma condição de produtividade” (ARAÚJO, 2014), essa percepção
é dada pelo autor como:
Cientistas precisavam de informação com rapidez, com qualidade, com
exatidão. Gastava-se tempo precioso na busca de informação, ou tinha-se
desperdício de tempo na obtenção de informação irrelevante ou de baixa
qualidade. Mais ainda, atraso na produção por não se ter acesso à
informação adequada ou relevante em determinado momento (ARAÚJO,
2014, p. 124).

Uma vez que, com essas inovações tecnológicas e a internet, as pessoas
estão mais atentas às informações que lhes é passada e percebem o valor que tem a
informação, acabando com isso, cobrando das organizações que lhes atende, que
elas busquem melhorar e se aperfeiçoarem para melhor atendê-los ao transmitirem
este bem tão precioso hoje que é a informação.
A ciência da informação tem, por assim dizer duas raízes: uma é a
biblioteconomia clássica ou, em termos mais gerais, o estudo dos problemas
relacionados com a transmissão de mensagens, sendo a outra a computação
digital. A primeira raiz nos leva às próprias origens, certamente obscuras, da
sociedade humana entendida como um entrelaçamento ou uma rede de
relações. A outra raiz é de caráter tecnológico recente e se refere ao impacto
da computação nos processos de produção, coleta, organização,
interpretação, disseminação, transformação e uso da informação, e em
especial da informação cientifica registrada em documentos impressos
(CAPURRO, 2003, p. 6).
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A informação é o recurso informacional e decisório para todo
relacionamento interpessoal e/ou organizacional. Para Capurro (2007, p. 150), a
informação “é tratada como algo físico, como algo associado a uma dimensão
cognitiva e, enfim, como fenômeno de natureza intersubjetiva, social”. Portanto a
informação segundo Capurro (2007), não é o produto gerado por uma mente única e
isolada, mas, fruto da construção e intervenção dos vários sujeitos em seus diversos
campos de interação.
Diante deste contexto em que se situa a informação, bem como do
crescimento constante da massa documental, compreende-se a importância da fala
de Gomes e Varela (2016), quando destacam que a informação que circula entre os
dois principais polos da comunicação - emissor e receptor – tem um real
entendimento, se um e outro utilizarem um conjunto de signos modestos, para que
não sejam geradas alterações na informação transmitida, contudo, no caso de
distorções, a receptividade da informação gera, em muitos casos, incompatibilidade
na transferência dela entre emissores e receptores.
Nesse sentido, a informação transmitida/produzida, nem sempre terá o
mesmo significado para o receptor, e com o crescente contingente informacional
proveniente do advento tecnológico, a assimilação ficou ainda mais confusa, já que
junto com o crescimento informacional também cresceu a desinformação. Sobre isto,
Belluzzo; Santos; Almeida Júnior (2014, p. 61) apontam que, em um cenário como
esse, “é necessário que as pessoas tenham competências e habilidades em
informação para reconhecer suas necessidades informacionais, buscar, selecionar,
avaliar criticamente e compartilhar a informação em diversas fontes”.
Assim como em outras áreas, no campo da saúde, a informação é de
extrema importância, visto que é a forma que os profissionais adquirem o
conhecimento, principalmente porque foi uma área que obteve bastante visibilidade
com a transição2 da Medicina clássica para a Medicina moderna, já que segundo
Moraes (1994), o conceito anatomoclínico3 e patológico4, vem do processo em que a
doença ganha novo significado, passando a estar corporificada no indivíduo. Antes da
2

Foucault (2011) aponta que a partir disso, se constrói uma narrativa sobre o deslocamento histórico
de uma medicina clássica, uma medicina fundamentalmente humoralista, cujo objeto é a doença como
essência abstrata, para uma medicina de corpo.
3 Uma medicina do corpo e das lesões (FOUCAULT, 2011).
4 Os pensamentos patológicos podem ser erróneos acerca da realidade externa ou sobre si mesmo, e
conduzem a atitudes e comportamentos desadaptados da realidade que são fonte de sofrimento para
o sujeito e, frequentemente, para quem com ele convive. 24 de fev. de 2017 (MARTINS, 2017).
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transição, o olhar médico percorria duas dimensões, a dos tecidos e a dos sintomas,
a anatomia patológica acrescentaria uma terceira, formando o volume anátomo-clínico
(FERREIRA, 2008). Tal deslocamento se processa em torno dos últimos anos do
século XVIII, e significa uma ruptura de tamanha grandeza que permite à medicina
"apresentar-se" como medicina científica (NOGUEIRA, 2014).
Mediante este contexto, Gomes e Varela (2016) apontam que é a partir
desse ponto que as informações peculiares à área da saúde tornaram-se estratégicas,
já que elas buscaram ampliar a visão do médico, que antes era restrita ao corpo do
paciente e após essa transição, ampliou-se, procurando também observar o aspecto
social, onde estão inseridas as realidades das populações, as questões que envolvem
a saúde coletiva e a própria responsabilidade do Estado em oferecer a infraestrutura
de saúde e em promover campanhas preventivas.
Outro aspecto da informação médica e a Ciência da Informação, é que a
informação nessa área também é utilizada pelos profissionais para estabelecer a
prática profissional. Contudo, ela deve ser organizada e gerida para se tornar
acessível, visto que a maioria das informações que estão inseridas nos registros
médicos pertencem aos pacientes. Num contexto de vida e morte, a informação
médica é a responsável por vários processos decisórios, enfatizando assim a
importância da Gestão da Informação e do Conhecimento (GIC).
Segundo Ribeiro (2009), a possível relação entre Ciência da informação e
Medicina podem a princípio serem ações isentas de interesse, posto que são áreas
cientificas divergentes no que diz respeito aos objetivos e métodos de estudo, além
dos campos de atividade física e profissional.
Massad e outros (2009), apontam que dentre os registros de saúde, o
prontuário médico é um dos mais importantes, sendo eles armazenados em sua
maioria, em formato de papel. Sendo assim, esses autores já indicam que é
necessário atentar para, na alteração de suporte, preparar a estrutura para o fluxo e
recuperação da informação.
Contudo, apesar de todas as informações geradas e os formatos variados
de armazenamento, faz-se também importante integrar as informações obtidas
individualmente. Embora os animais tratados não sejam contemplados pelas
prerrogativas do sigilo, conforme discussões legais recentes da Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD), o mesmo não ocorre com relação aos seus tutores. Visto que no
prontuário médico do paciente veterinário estão contidas informações pessoais dos
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tutores humanos, esse é outro ponto sensível a ser contemplado na Gestão
Documental (GD) desse tipo de acervo.
Nesse caso em específico, as informações médicas, já que a perda dessas
informações podem ser prejudiciais na interação médico-paciente, assim também do
modo como a “instituição de saúde e o profissional da saúde recebem e acolhem o
paciente”, sempre se empenhado em atender às necessidades decorrentes do
problema de saúde do seu paciente (GOMES; VARELA, 2016).
No que diz respeito à qualidade da informação acerca do problema e dos
procedimentos a serem realizados, o paciente normalmente se apresenta
com temores diante do desconhecimento sobre a sua doença, suas causas e
possíveis soluções, assim como em relação à confiabilidade na competência
do profissional médico, o que intensifica a sua ansiedade (GOMES; VARELA,
2016, p. 11).

Segundo Massad e outros (2003), os problemas decorrentes de ineficácia
na recuperação (acesso e uso da informação) por parte dos usuários internos,
independente do formato de armazenamento, gera um fragmento nos registros da
evolução dos problemas de saúde individuais e a impossibilidade de recuperar a
informação agregada dos prontuários de uma comunidade. Desse modo, na busca
do compartilhamento de conhecimentos na área da saúde, discute-se a necessidade
de fortalecer o processo de mediação da informação em saúde como estratégia de
ampliação de uma interlocução produtiva entre médico e paciente.

2.2 Gestão de documentos nos arquivos médicos veterinários
Sendo a Gestão de Documentos (GD) uma função arquivística, Indolfo
(2007), aponta que ela está inserida no tratamento técnico desde a produção dos
documentos até a sua destinação final, decorrendo assim, de um programa de GD
que visa atender as atividades de produção, classificação, ordenação e avaliação,
juntamente com a atividade de conservação, sendo a Gestão de Documentos
encerrada, com o recolhimento do documento ao Arquivo Permanente ou sua
eliminação após alcançar o tempo de guarda estipulado na Tabela de Temporalidade.
A Gestão Documental na área da saúde, em especial a Medicina, tem como
objetivo a aquisição de novos conhecimentos, o que geralmente ocorre com a troca
de ideias e impressões, que nos é oferecida através dos documentos médicos dos
pacientes, ou seja, os prontuários médicos. Sobre isso, Costa (2009, p. 19) aponta
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que, a discussão de propostas e conclusões acerca da informação gerada com os
documentos dos pacientes “são mais relevantes, já que elas intimamente se
encontram ligadas à qualidade de vida e existência saudável das pessoas e das
populações”.
Segundo Mezomo (1995), a prestação de serviços médicos e de saúde tem
sua legitimidade no respeito dos princípios de equidade, qualidade, eficiência,
efetividade e aceitabilidade. Neste sentido, Costa (2009) também aponta que os
conhecimentos que são relacionados a área da saúde e da Medicina têm se
desenvolvido nitidamente de forma espantosa, o que justifica revolucionária
perspectiva no combate às doenças e ampliação da melhor qualidade de vida.
Os registros de saúde, dentre os quais o mais importante é o prontuário
médico, até recentemente eram representados por documentos em papel mantidos
em uma variedade de formatos, conteúdos e locais diferentes (MASSAD et al, 2003).
Neste sentido, Marchiori define que de documentos médicos:
Os documentos médicos são informações obrigatoriamente emitidas por
profissionais habilitados, responsáveis pelos atos médicos específicos de
acordo com a legislação vigente. Podem ser divididos em documentos
médicos simples, documentos médicos legal e documentos médicos judiciais
(MARCHIORI, 2002, p. 74).

As Tecnologias da Comunicação e da Informação (TIC), assim como as
redes de comunicação global (WWW), têm possibilitado a convergência dos
tradicionais

suportes

informativos,

assim

como

a

criação

de

outros

objetos/representações de informação, que normalmente já “nascem” em um
ambiente virtual, o chamado documento nato-digital, como por exemplo, o Prontuário
Eletrônico do Paciente (PEP) (MARCHIORI, 2002). A transformação já é ressaltada
pela Resolução CFM Nº 2.218/24 de outubro de 2018, onde aponta que:
Reconhece a importância do uso de sistemas informatizados para a guarda
e manuseio de prontuários de pacientes e para a troca de informação
identificada em saúde, bem como a digitalização dos prontuários em papel,
como instrumento de modernização, com consequente melhoria no
atendimento ao paciente. É dever do CFM garantir ao médico amplo respaldo
legal na utilização desses sistemas (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA,
2018).

A partir da Resolução tem-se muitas possibilidades disponíveis na
atualização e informatização dos sistemas médicos, principalmente em razão do
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armazenamento das informações dos pacientes. O que segundo Soares (2016), pode
ser bastante relevante, já que:
Uma instituição hospitalar pode chegar a movimentar milhares de prontuários
médicos, alguns com mais de 40 folhas com registros que vão desde a
entrada até a saída do paciente, com registro de informações de toda
evolução durante uma internação hospitalar. Portanto, esses prontuários
possuem informações essenciais para a elaboração de pesquisas clínicas,
documentos exigidos por órgãos reguladores e certificações, além daqueles
relacionados as questões econômico-financeiras da instituição (SOARES,
2016, p. 17).

Sendo assim, o mercado oferece opções diversas as instituições de saúde
e aos pacientes, dentre elas o atendimento online, visto que, com os avanços
tecnológicos, se tornou algo potencial, podendo apontar dentre os avanços, a
Teleconsulta5 ou Telemedicina, sendo auxiliada pela Teleorientação6 e Teletriagem7,
que teve uma maior fluidez no ano de 2020, que ganhou força a partir da pandemia
ocasionada pela Covid-19, o que levou a liberação pelo governo Federal por meio da
Telessaúde8, a realização de atendimentos a distância, para evitar a proliferação do
vírus.
Com isso, faz cada vez mais sentido, a inserção dos registros dos pacientes
nos meios digitais, já que segundo Costa (2009), o progresso na área de Medicina no
combate as doenças, cresce de forma espantosa, gerando assim, mais informação,
para que assim os pacientes tenham melhores chances de uma vida digna e saudável.
Contudo, com o crescente volume de documentos armazenados pelas instituições de
saúde tanto pública quanto privada, gera uma acumulação de dados e informações,
que sem organização adequada, acarreta confusão na transmissão.
As informações médicas são recuperáveis em uma série de fontes,
sistematizadas pela academia, grupos de prática, grupos de interesse profissional,
entidades de classe, conselhos profissionais e movimentos associativos. Contudo,
existe uma fonte muito significativa, mas que não se encontra disponível para a
recuperação de informações, dados e constatações dentro de sua função primordial.

5

Consulta realizada remotamente com paciente, mesmo que ele esteja localizado geograficamente
muito distante de sua clínica ou consultório médico (CAETANO, 2020).
6 Realize orientação e encaminhamento de pacientes remotamente (CAETANO, 2020).
7 Faça uma avaliação dos sintomas, para definição e direcionamento do paciente ao tipo adequado de
assistência ou a um profissional de outra especialidade (CAETANO, 2020).
8 O Programa Telessaúde Brasil Redes é uma iniciativa em âmbito nacional que busca melhorar a
qualidade do atendimento e da atenção básica no Sistema Único da Saúde (SUS) (BRASIL, 2020).
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O prontuário médico do paciente veterinário é o meio pelo qual o profissional de saúde
obtém as informações sobre um paciente específico. Além disso, ele é na área da
saúde, o meio de comunicação entre os profissionais de saúde, já que neles contém
dados que asseguram a continuidade do atendimento ao paciente por outros
profissionais, desde a sua entrada na instituição de saúde até sua saída, resultando
em segurança e melhor qualidade no atendimento (CONSELHO FEDERAL DE
MEDICINA, 2002).
Contudo, vale lembrar que, nem todos os documentos em um arquivo,
nesse caso o arquivo médico veterinário, são referentes aos prontuários dos
pacientes, em muitos casos, há outros tipos de documento inseridos e por vezes
auxiliam no atendimento aos pacientes que são atendidos ou aos objetivos da
empresa/organização. Os documentos passíveis de armazenamento em um arquivo
médico veterinário seriam variados em relação ao prontuário médico do paciente
veterinário, contemplando atividades-meio e atividades-fim da unidade de saúde ou
sistema de saúde.
De acordo com o Arquivo do Estado de São Paulo (2005), a atividade meio,
é a atividade cujo documento produzido, tem como intuito, atender uma atividade
auxiliar e cuja natureza é de caráter instrumental e acessório. Já a atividade fim, de
acordo com o Arquivo Nacional (2005), diz respeito aos documentos produzidos que
visam a atender aos objetivos pela qual a empresa e/ou instituição se constitui. No
entanto, apesar do Arquivo do Hospital Veterinário produzir esses documentos, o
mesmo não possui método de classificação e organização como: Manual de Gestão
Documental9, Plano de Classificação10, Tabela de Temporalidade Documental11 ou
qualquer outro método, que esteja em acordo com as normas estabelecidas por
órgãos competentes.
Sendo os arquivos, instituições consideradas necessárias para o
desenvolvimento e guarda de conhecimento, faz-se importante que nos arquivos

9

Apresenta um conjunto de procedimentos de gestão documental a serem observados, com o objetivo
de assegurar de forma eficiente, a produção, a manutenção e destinação dos documentos, e garantir
assim que a informação esteja disponível. Engloba instrumentos de gestão documental, a saber: Plano
de Classificação Documental e Tabela de Temporalidade Arquivística. (BRASIL, 2016, p. 4).
10 Apresenta um esquema de distribuição de documentos em classes, de acordo com métodos de
arquivamento específicos, elaborado a partir do estudo de estruturas e funções de uma instituição e da
análise do arquivo por ela produzido (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 132).
11 É o instrumento de destinação, aprovado por autoridade competente, que determina prazos e
condições de guarda em vista a transferência, recolhimento, descarte ou eliminação de documentos
(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 159).
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médicos, as informações do paciente sejam inseridas de acordo com as normas
vigentes, já que eles possuem dados que refletem a realidade da saúde do paciente
e de sua população.
Os arquivos médicos estão contemplados na área 5 - Apoio Técnico (Sistema
de Informação do Cliente / Paciente), quando será observada a existência de
padrões eficientes na gestão e recuperação das informações acerca dos
pacientes, o que é visto como fundamental para a boa qualidade assistencial
e, consequentemente, para a obtenção da acreditação (ONA, 2019. p. 4-5).

Enquanto fonte de informação, o prontuário médico do paciente veterinário
dever conter todas as informações necessárias para a gestão documental, ou seja,
ele deve ser organizado com informações regulares dos pacientes, sem omitir nenhum
dia ou procedimento realizado, para que assim, possa se ter ideia da atuação do
profissional médico durante o tratamento (FERREIRA, 2019):
Assim também como é destacado por Costa; Schuchmann (2018), quando
aponta que as informações dos pacientes são necessárias no arquivo e para os
profissionais veterinários, o que é destacado como ideal num:
Cenário onde o veterinário obtém todas as informações sobre o proprietário
e o animal, essas informações e relatos ajudam o veterinário a colocar a
situação em determinado contexto. Levando em consideração o obstáculo de
informações adequadas e da necessidade de registro de todas as
informações obtidas, é recomendável seguir um questionário, o questionário
deve envolver os pontos mais cruciais, envolvendo todo o exame físico e
anamnese, essas informações auxiliam na formação de uma suspeita e
poderão ser usadas futuramente como evidências (COSTA; SCHUCHMANN,
2018, p. 15).

Ferreira (2019) ainda ressalta que o prontuário médico veterinário é o
documento que atesta as prática médico-veterinárias, o que contribui na solidificação
e transparência da relação paciente/tutor/profissional, assim como no nexo entre o
prestador de serviços e o consumidor.
Além disso, a responsabilidade da guarda documental dos prontuários
médicos é de responsabilidade dos profissionais de arquivo, sendo assim:
Eles têm participação especial neste processo de formação e contínuo
aperfeiçoamento da organização. A teoria e a prática arquivísticas são as
bases para a eficiência dessa unidade administrativa no contexto de
aperfeiçoamento na gestão da informação produzida, e na busca de melhores
serviços aos pacientes (ONA,2019, p. 5).
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Sendo assim, as mais recentes comunicações científicas que versam sobre
o Prontuário Médico do Paciente Veterinário fazem menção à importância da adoção
de medidas que assegurem o registro adequados das informações nesse dossiê, por
questões probatórias, científicas, legais e de saúde pública.

2.2.1 Documentos arquivísticos na Medicina Veterinária
Sendo os documentos definidos por Camargo e Bellotto (1996) como
“unidade de registro de informação, qualquer que seja o suporte utilizado”, os arquivos
são os locais adequados para sua guarda e suporte, já que eles são definidos como
conjunto de documentos naturalmente acumulados por pessoas ou instituições, em
razão das atividades que desenvolvem ao longo de sua existência ou funcionamento
(MACHADO; CAMARGO, 2000).
Neste sentido, os arquivos de acordo com Gonçalves (2019), passaram a
ser peça fundamental nas organizações, já que são eles que auxiliam nas tomadas
de decisões e desenvolvimento de pesquisas. Neste contexto, também se inserem os
documentos de arquivo da área de saúde, tanto humana, quanto animal, já que é
através da organização desses documentos e das informações contidas nele, que é
possível ter controle, conhecimento e as possiblidades de tratamento e cura de seus
pacientes.
Dentre os documentos que compõem o arquivo médico na área de
Medicina, estão os prontuários que se formam através do conjunto de informações
coletadas de um determinado paciente, não sendo diferente na MV, já que eles são
formados por fichas de anamnese, de retorno, receituários e exames como nos
documentos da Medicina (humana).
O prontuário médico é um instrumento valioso para o paciente, para os
profissionais de saúde, além da instituição que o atende, bem como para o
ensino, a pesquisa, a elaboração de censos, propostas de assistência à
saúde pública e para a avaliação da qualidade da assistência médica
prestada (BOTELHO, 2014, p. 23).

Na MV, os registros médicos contidos nos prontuários do paciente
veterinário também são fontes de informação inerente à gestão da Saúde Pública.
Políticas públicas tem essas informações como estratégicas, na tomada de decisão,
pois são as fundamentais quando há ocorrência de doenças que podem ser
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transmitidas ou contraídas pelos animais e seres humanos, como é o caso da
Leishmaniose12 ou outras Doenças Tropicais Negligenciadas – DTN13. Por essa
razão, é de extrema importância que o documento conhecido como a ficha de consulta
ou anamnese, seja preenchido com todas as informações necessárias, já que em caso
de incidência de grande contágio de animais em determinada área, seja possível
realizar ações de combate local e de prevenção regional.
Assim

como as fichas de retorno,

que

servem para

fazer o

acompanhamento, tendo como base a ficha de anamnese, que contêm as
informações primárias do paciente, e são elas, o elo para o sucesso do tratamento, já
que nem sempre o médico que fez o primeiro atendimento é o que conclui, a não ser
em caos específicos de algumas especialidades, como a de dermatologia, nefrologia
e oncologia veterinária.
Os receituários em MV têm bastante similaridade com a Medicina, em sua
definição, a receita é descrita como:
Prescrição escrita de medicamento, contendo orientação de uso para o
paciente, efetuada por profissional legalmente habilitado, quer seja de
preparação magistral ou de produto industrializado – Portaria 344/1998/SVS
(Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde) (MADRUGA;
SOUZA, 2011, p. 19-20).

Assim como na Medicina14, a MV também dispõe de diferentes tipos de
receitas, como por exemplo as receitas simples15 e receitas de controle especial16
(MADRUGA; SOUZA, 2011, p. 19-20).
A receita, dentre os documentos de arquivo médico, tem bastante
importância na construção do prontuário do paciente, já que a prescrição dela

12

A leishmaniose ou calazar é uma das doenças parasitárias que mais mata no mundo. Assim como a
doença de Chagas e a doença do sono. O calazar é uma das mais perigosas doenças tropicais
negligenciadas, é causada pelo protozoário parasita Leishmania que é transmitido pela picada de
mosquitos-palha infectados. O parasita ataca o sistema imunológico e, meses após a infecção inicial,
a doença pode evoluir para uma forma visceral mais grave, que é quase sempre fatal em mais de 95%
dos casos, se não for tratada (MSF, 2018).
13 São aquelas doenças tropicais endêmicas que acometem populações pobres da África, Ásia e
América Latina (OMS, 2017).
14 A prescrição de drogas é normatizada pelas leis federais 5.991/73 e 9.787/99 e pela Resolução
357/01 do Conselho Federal de Farmácia
15 Receita simples – utilizada para a prescrição de medicamentos anódinos e medicamentos de tarja
vermelha, com os dizeres “venda sob prescrição médica” – segue as regras descritas na Lei 5.991/73.
16 Receita de controle especial – utilizada para a prescrição de medicamentos de tarja vermelha, com
os dizeres “venda sob prescrição médica – só pode ser vendido com retenção da receita”, como
substâncias sujeitas a controle especial, retinóicas de uso tópico, imunossupressoras e antirretrovirais,
anabolizantes, antidepressivos etc. – listas “C”.
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segundo Barros Jr. (2018, p. 316), serve para prescrever ou aconselhar um
determinado medicamento, devendo ela ser legível e de acordo com as normas
técnicas da profissão17.
Por fim, são apresentados os exames ou laudos médicos, que de acordo
com o CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA (CFMV) (2020), é o
“documento que contém os resultados das análises laboratoriais emitido e assinado
por médico-veterinário”; devendo ser coletado/realizado em hospitais, postos de
coleta, laboratórios de patologia veterinária18, sendo atividades privativas do médicoveterinário, conforme alíneas "a" e "c" do artigo 5º da Lei 5517, de 1968, em instituição
pública ou privada.
Mediante os documentos de arquivo apresentados na área de MV, faz-se
importante salientar que há ainda a existência de outros que compõem a
documentação de uma clínica ou Hospital na área, como, notas fiscais, termos gerais,
ofícios e comunicados. Contudo, valendo-se do contexto aqui apresentado, se faz
necessário a apresentação dos documentos que fazem parte da construção do
prontuário do paciente, já que ele é um dos tópicos de maior relevância no estudo aqui
apresentado.
Partindo desse pressuposto, em que são apresentados os documentos de
arquivo da área de MV, é feita a apresentação do termo documento de arquivo, que
para Rondinelli (2011), é uma expressão comum no cenário arquivístico,
principalmente em países de origem latina.
Assim como apresentou o termo documentos arquivos como termo
comumente utilizado em países latinos, Rondinelli (2011) aponta o termo “documento
arquivístico” como sendo próprio de países de língua inglesa. Diferente dos
documentos de arquivo, os documentos arquivísticos são definidos por Heredia (1991)
e Cardoso (2018) como:

17

Art. 11. Receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação de
seu número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição, bem como assinar em
branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos (CFM,
2019).
18 VII - Laboratório Clínico de Diagnóstico Veterinário: entidade pública ou privada, ou setores dessas,
na qual se realizam exames laboratoriais em amostras provenientes de animais, abrangendo os
serviços de hematologia, bioquímica, citologia, parasitologia, bacteriologia, micologia, virologia,
imunologia, toxicologia, genética, biologia molecular, testes funcionais e hormonais, sorodiagnóstico,
análise de sêmen, urinálise, análise e multiplicação de proteína priônica, além dos demais exames
essenciais ao diagnóstico e à emissão de laudo médico-veterinário, ofertados isoladamente ou em
conjunto com a finalidade de confirmar, estabelecer e complementar o diagnóstico clínico veterinário,
ou verificação da sanidade dos animais e para as ações da defesa sanitária animal (CFMV, 2020).
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Aqueles produzidos ou recebidos por uma pessoa ou instituição durante o
curso de sua administração ou atividade para o cumprimento de seus
propósitos e preservado como prova e informação (HEREDIA, 1991, p. 123).
São aqueles documentos produzidos ou recebidos (independente do suporte)
por uma pessoa ou instituição, seja ela pública ou privada, pessoa física ou
jurídica, no decorrer de suas atividades. Esses registros constituem-se como
elementos de prova e informação, registros da vida das instituições
(CARDOSO, 2018, p. 11).

Em outra definição mais completa, essa já englobando os documentos em
suporte físico e digital, Santos (2011), nos apresenta os documentos arquivísticos
como:
Um conjunto de dados estruturados, apresentados em uma forma fixa,
representando um conteúdo estável, produzido ou recebido por pessoa física
ou jurídica (pública ou privada), no exercício de uma atividade, observando
os requisitos normativos da atividade à qual está relacionado, e preservado
como evidência da realização dessa atividade (SANTOS, 2011, p. 142).

Diante das concepções, acerca de documentos arquivísticos apresentada,
nota-se que o termo é bastante utilizado como evidência, ou seja, o documento é fonte
de prova. Segundo (BELLOTTO, 2002, p. 25), o documento arquivístico “apresenta
qualidades dos documentos que lhe conferem força probatória”. Sendo assim, mesmo
os documentos arquivísticos sendo variados em sua configuração, o que os
distinguem de outros documentos, são: a imparcialidade, a autenticidade,
organicidade, unicidade e naturalidade que é própria deles (CARDOSO, 2018).

2.2.2 Prontuário Médico na área da Medicina Veterinária
Historicamente, os primeiros registros e informações médicas dos
pacientes são datadas do ano 4500 a.C, assim também como relatórios datados de
3000 a.C., neles há referências sobre as práticas da Medicina no Egito, no século V
a.C., o “pai da Medicina”, Hipócrates, abandona as velhas teorias da Medicina
sacerdotal, analisando-a com zelo científico, especificando mazelas, sinais e sintomas
dos pacientes (KLÜCK; GUIMARÃES, 2014).
O prontuário, derivado de prontuarium em latim, é caracterizado como uma
espécie de fichário ou livro de apontamentos, onde são classificados e em certa
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ordem19, uma série de informações que devam ser de pronto encontradas (KLÜCK;
GUIMARÃES, 2014).
No início do século XIX, os médicos baseavam suas observações e
consequentemente suas anotações, no que ouviam, sentiam e viam e as
observações eram registradas em ordem cronológica, estabelecendo assim
o chamado prontuário orientado pelo tempo em uso desde então (MASSAD;
MARIN; AZEVEDO NETO, 2003, p. 2).

Contudo, é a partir de 1907 que segundo Tonello, Nunes e Panaro (2013),
a origem do Prontuário Médico Centrado no Paciente (Patiente Centered Medical
Record) se originou na Clínica Mayo, fundada pelo cirurgião americano Willian Mayo,
que optou pelo registro individual para cada paciente, e não mais pelos médicos, como
ocorria em 1880.
Na área de MV, não há produção científica específica sobre o prontuário
médico do paciente veterinário, o que enfatiza o caráter inédito da presente pesquisa.
Serão utilizados como referências: o artigo publicado por Ferreira (2019) e o Código
de Ética do Médico Veterinário, além de dados sobre o prontuário do paciente na
Medicina, cruzando com os dados de conhecimentos obtidos através de observação
feitas na instituição.
Em sua definição na área humana, o prontuário médico é descrito como:
O conjunto de documentos padronizados, ordenados e concisos, destinados
ao registro de todas as informações referentes aos cuidados médicos e
paramédicos prestados ao paciente. Segundo o Artigo 69 do Código de Ética
Médica é vedado ao médico deixar de elaborar prontuário para cada paciente
(BOTELHO, 2014, p. 22-23).

Segundo o Art. 69 do Código de Ética Médica, o PM é um documento
obrigatório, sendo dever do médico, manter o sigilo, como estabelecido pelo Código
de Ética Médica, Código Penal, Código Civil e Resoluções do Conselho Federal de
Medicina (KLÜCK; GUIMARÃES, 2014), é um documento caracterizado e analisado
pela acreditação20, e essencial para os esclarecimentos acerca das inquirições
19

No ano de 1880, o cirurgião americano Willian Mayo constatou que a maioria dos médicos mantinham
os registros de informações de todos os pacientes registradas de forma cronológica, em um único
documento, ou seja, um registro orientado pelo tempo (time- oriented medical record), o paciente tinha
um prontuário elaborado por cada médico com o qual tinha atendimento, o que dificultava a localização
das informações acerca de determinado paciente (COSTA, 2001).
20 A Acreditação é um método de avaliação e certificação que busca, por meio de padrões e requisitos
previamente definidos, promover a qualidade e a segurança da assistência no setor de saúde. Para ser
acreditada, a organização precisa comprovadamente atender aos padrões definidos pela ONA,
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jurídicas, éticas e da evolução do paciente (ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE
ACREDITAÇÃO, 2020).
De acordo com Conselho Federal de Medicina (CFM) (2002, p. 185), ele é
o documento único constituído de um conjunto de informações, como sinais e imagens
registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do
paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que
possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade
da assistência prestada ao indivíduo.
Neste contexto, o prontuário tem o objetivo não só de armazenar as
informações do paciente, mas também de facilitar a assistência a ele, sendo o meio
que os profissionais possam se comunicar acerca dos dados do paciente e um recurso
fundamental, que dá segurança na continuidade do atendimento (KLÜCK;
GUIMARÃES, 2014).
A MV, conceituada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV
(2017, p. 1), como “atividade imprescindível ao progresso socioeconômico, à proteção
da saúde humana e animal, ao meio ambiente e ao bem-estar da sociedade e dos
animais”, exigindo dos seus profissionais formados, que exerçam a profissão com
conhecimento e evolução profissional.
Na MV, a Resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV)
n.º 1.071 de 17/11/2014, determina em seu Art. 6º, que o prontuário médico
veterinário21 é o documento que deve expressar todas as informações e
procedimentos sobre o paciente, sendo assim, deve ser elaborado em sequência
cronológica, ou seja, da admissão do paciente até a alta ou óbito do mesmo.
Assim como na Medicina, a MV é também regida por um conselho, com
regras e normas que devem ser obedecidas pelos profissionais de veterinária. Neste
sentido, a Resolução nº 1138, de 16 de dezembro de 2016, do CFMV, aprovou o
Código de Ética do Médico Veterinário, onde este aponta alguns fatos acerca dos
deveres do Médico Veterinário:
Art. 8º É vedado ao médico veterinário:
reconhecidos internacionalmente. É um processo realizado de forma voluntária e reservada, o método
de avaliação para Acreditação não tem caráter fiscalizatório e constitui, essencialmente, um programa
de educação continuada das organizações prestadoras de serviços de saúde, revisto periodicamente
para estimular a melhoria contínua (ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO, 2020, p. 1).
21 Em caso de solicitação do tutor, o documento deve ser a fornecido ao mesmo, não podendo haver
recusa no seu fornecimento (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2014).
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IX - deixar de elaborar prontuário e relatório médico veterinário para casos
individuais e de rebanho, respectivamente;
X - permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de hospital, clínica,
unidade sanitária, ambulatório, escola, curso, empresa ou estabelecimento
congênere sem nele exercer função profissional;
XI - deixar de fornecer ao cliente, quando solicitado, laudo médico veterinário,
relatório, prontuário, atestado, certificado, resultados de exames
complementares, bem como deixar de dar explicações necessárias à sua
compreensão; (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2017,
p. 5).

Segundo Ferreira (2019), o prontuário médico veterinário é o documento
criado pelo profissional de MV. A identificação dele se dá pelo nome do paciente e do
seu tutor. Sendo assim, o prontuário é composto por documentos que contribuem para
a prestação de serviços, com isso, é importante que o seu preenchimento seja feito
de forma adequada e com transparência, de forma a estabelecer uma relação de
confiabilidade entre o médico/paciente, como confirmado no Art. 11 do Código de
Ética do Médico Veterinário, que tem por objetivo a preservação do sigilo profissional,
nesse sentido, o médico veterinário não poderá: IV - facilitar o acesso e conhecimento
dos prontuários, relatórios e demais documentos sujeitos ao sigilo profissional (CFMV,
2017, p. 8).
Em relação ao armazenamento das informações em arquivo, na Medicina,
os prontuários são armazenados em acordo com às alterações trazidas pela
Resolução CFM n. 1.821/07, esta resolve:
Estabelecer a guarda permanente, considerando a evolução tecnológica,
para os prontuários dos pacientes arquivados eletronicamente em meio
óptico, microfilmado ou digitalizado.
Estabelecer o prazo mínimo de 20 (vinte) anos, a partir do último registro,
para a preservação dos prontuários dos pacientes em suporte de papel, que
não foram arquivados eletronicamente em meio óptico, microfilmado ou
digitalizado (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, p. 1).

Já na MV, o tempo de guarda é indicado pela Resolução do CFMV n.º 1.071
de 17/11/2014 é de 5 anos22, contudo, Ferreira (2019), aponta que o ideal seria um
arquivamento de pelo menos 10 anos já que há de se considerar o prazo estabelecido
para o consumidor23 pleitear quaisquer reparações de danos na prestação de
serviços.

22

Vide Art. 6º, inciso 2º Res. CFMV.
No Art. 27 do Código do Consumidor é estabelecido o prazo de 5 anos para que o consumidor faça
a reivindicação de indenização por serviços não prestados em acordo com o que foi previamente
estabelecido em contrato.
23
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2.3 Prontuário Médico do Paciente em Medicina Veterinária: do tradicional ao
digital
Na Medicina, o prontuário é uma das fontes de informações mais
importantes, já que ele é responsável pela coleta dos dados dos pacientes que
buscam auxílio médico, esses dados vão de pessoais, da saúde aos financeiros, neste
sentido, Costa e Abrahão (2018) destacam que:
Estudos realizados por meio de consulta a prontuários têm sido fundamentais
para o desenvolvimento da pesquisa médica e das demais áreas da saúde.
Além desses fins, o prontuário é um suporte para a área administrativa do
hospital, em seus aspectos financeiros e legais. Seus registros são cada vez
mais, documentos essenciais para a elucidação de questões jurídicas e fica
cada vez mais frequentes, envolvendo pacientes, serviços de saúde e seus
profissionais (COSTA; ABRAHÃO, 2018).

O prontuário médico do paciente é composto por documentos que são
gerados das informações que são colhidas no decorrer dos atendimentos, sendo eles
armazenados na ficha do paciente é preservado e gerenciado em ambiente
arquivístico seguro24, já que os dados nele contidos são uma fonte de conhecimento,
devendo ser mantidos em sigilo25 (BRASIL, 2002).

24

o Prontuário do Paciente é essencial para elucidação de questões jurídicas, éticas e da evolução do
paciente (CAETANO; JACINTO, 2017).
25 A Resolução 1.605/2000 do CFM (Conselho Federal de Medicina) afirma que:
Art. 1º: O médico não pode, sem o consentimento do paciente, revelar o conteúdo do prontuário ou
ficha médica;
Art. 2º: Nos casos do art. 269 do Código Penal, onde a comunicação de doença é compulsória, o dever
do médico restringe-se exclusivamente a comunicar tal fato à autoridade competente, sendo proibida a
remessa do prontuário médico do paciente;
Art. 3º: Na investigação da hipótese de cometimento de crime, o médico está impedido de revelar algo
que possa expor o paciente a processo criminal;
Art. 4º: Se na instrução de processo criminal for requisitada, por autoridade judiciária competente, a
apresentação do conteúdo do prontuário ou da ficha médica, o médico disponibilizará os documentos
ao perito nomeado pelo juiz, para que neles seja realizada perícia restrita aos fatos em questionamento;
Art. 5º: Se houver autorização expressa do paciente, tanto na solicitação como em documento diverso,
o médico poderá encaminhar a ficha ou prontuário médico diretamente à autoridade requisitante;
Art. 6º: O médico deverá fornecer cópia da ficha ou do prontuário desde que solicitado pelo paciente
ou requisitado pelos Conselhos Federal ou Regional de Medicina;
Art. 7º: Para sua defesa judicial, o médico poderá apresentar a ficha ou o registro hospitalar à autoridade
competente, solicitando que a matéria seja mantida em segredo de justiça;
Art. 8º: Nos casos não previstos nesta resolução e sempre que houver conflito no tocante à remessa
ou não dos documentos à autoridade requisitante, o médico deverá consultar o Conselho de Medicina,
onde mantém sua inscrição, quanto ao procedimento a ser adotado.
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Na MV, o prontuário médico do paciente se constitui de uma juntada de
documentos produzidos na prática profissional, não só para coleta de dados de saúde
do paciente, mas também para atribuir responsabilidade em caso de práticas clínicas
falhas. Sendo assim, deve-se adotar parâmetros técnicos, administrativos e legais
(HATSCHBACH; OLINTO, 2008).
Segundo Ferreira (2019), o prontuário médico do paciente veterinário é
uma fonte de conhecimento. Apesar desse fato, a Resolução do CFMV não deixa claro
quais os documentos que compõem o prontuário médico-veterinário, sugerindo em
sua constituição os seguintes componentes como essenciais:
*Dados de identificação do paciente (inclusive do tutor);
*Lista dos problemas/queixas do paciente;
*Anamnese e conclusões do exame físico no paciente;
*Resultados e laudos dos exames realizados;
*Prescrição médica (abrange o fornecimento de medicação periódica,
tratamento, medidas de reabilitação e deve ser cronológico, sem
interrupções);
*Acompanhamento clínico na evolução do quadro (descrição dos estados
diários do paciente, indicando o quadro de saúde periodicamente);
*Resumo de Alta do paciente (medicações prescritas, repouso e tratamento
prescritos, condições clínicas em que o paciente se encontrava);
*Em caso de óbito, indicar o quadro-clínico imediatamente anterior e as
medidas (medicações, procedimentos) realizados e provável causa da morte
(FERREIRA, 2019, p. 2).

Assim como na Medicina, os prontuários na área de MV, já é lícito criar
prontuários médicos do paciente em formato tradicional (papel) ou digital (arquivo em
base de dados). Contudo, cada vez mais os suportes digitais vêm ganhando espaço,
principalmente com a crescente busca por consultas online, as chamadas
Telemedicina.
Os prontuários tradicionais do paciente ainda são bastante comuns nas
clínicas e hospitais. Porém, segundo Mayumi (2016), são feitos de um material
extremamente frágil e impossibilita a recuperação dos dados, além disso, correm o
risco de serem extraviados e são facilmente deteriorados, não trazendo garantias de
privacidade aos pacientes, já que prejudicam as informações que são valiosas para
médicos e pacientes.
Além do que foi apontado, há também a questão da organização desses
prontuários, que segundo Botelho (2014) é a desvalorização dele enquanto
documento, já que em muitos casos, se inicia na sua criação:
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A confecção do prontuário deve seguir regras para não infringir o código de
ética. O nome do paciente deve constar em todas as folhas do prontuário e
as anotações devem ser feitas de forma legível, permitindo, inclusive,
identificar os profissionais de saúde envolvidos no cuidado ao paciente. Além
disso, o médico está obrigado a assinar e carimbar ou, então, assinar,
escrever seu nome legível e sua respectiva inscrição no CRM. É importante
enfatizar que não há lei que obrigue o uso do carimbo. Nesse caso, o nome
do médico e seu respectivo CRM devem estar legíveis (BOTELHO, 2014, p.
22).

Como no prontuário humano, o prontuário médico do paciente veterinário
também deve seguir as recomendações do CFMV, Ferreira (2019, p. 2) destaca que
sua alimentação deve ser realizada “mediante a alimentação periódica de
informações, sem exclusão de períodos ou dias”, para que assim, seja possível
compreender a realização dos procedimentos no paciente de forma contínua.
Neste sentido, faz-se importante destacar a importância do preenchimento
das informações no prontuário, já que a ausência das informações adequadas no
registro, pode acarretar problemas futuros no atendimento do paciente. Neste sentido,
o crescente acúmulo documental, fez surgir a necessidade de outros suportes para
estes documentos, como apontado por Longo et al. (2014), onde destaca que, com
isso:
Surgiu a necessidade de criar suportes para registrá-los e de pessoas para
cuidar desses suportes informacionais, hoje armazenados em centros de
documentação, entre outros. Esses centros, por meio da atividade de seus
profissionais, atuam amparados por uma série de procedimentos,
estabelecidos por leis e normas técnicas, que garantem a efetiva preservação
da memória relevante para dar suporte às atividades das organizações
(LONGO et al. 2014, p. 163).

Com a evolução tecnológica e informatização, vieram também a
modernização da Medicina e informação médica, surgindo com isso a evolução dos
prontuários do paciente em suporte de papel, que aos poucos vem sendo atualizados
em suporte digital ou eletrônico26:
O prontuário eletrônico tem intenção de substituir o suporte em papel e
melhorar algumas limitações impostas por este como: a coleta incompleta de
informações sobre o paciente, produção e arquivamento de volume físico
excessivo de documentos, falta de padronização no recolhimento dedados e
dificuldade de compartilhamento entre profissionais (HATSCHBACH;
OLINTO, 2008p. 2).

26

No jargão da área médica e nas políticas públicas, tem-se considerado o prontuário como eletrônico,
embora atualmente seja configurado em suportes exclusivamente digitais.
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Diferente dos prontuários em suporte papel, nos digitais não há problemas
com elegibilidade da caligrafia, já que são digitados e em muitos casos, obrigam o
atendente a preencher todos os dados daquele paciente, sem que ele “pule” para
etapa seguinte sem o preenchimento da anterior. Segundo Caetano e Jacintho (2017),
o Prontuário Eletrônico do Paciente facilita o acesso à informação e o seu
compartilhamento, reduz a perda de informações decorrente da deterioração e terem
maior segurança com os dados dos pacientes27, seja na Medicina ou MV.
Hatschbach e Olinto (2008), ainda destaca que o Prontuário Eletrônico do
Paciente, oferece mais recursos aos profissionais de saúde, já que eles possuem uma
linguagem padrão, assim também, como facilita na busca de informações para
pesquisadores, já que podem ser acessados de forma simultânea.
Com relação ao tempo de guarda dos prontuários médicos, a referida
Resolução preceitua o prazo mínimo de 20 (vinte) anos, a partir do último registro,
para a preservação dos prontuários dos pacientes em suporte de papel, que não foram
arquivados eletronicamente em meio óptico, microfilmado ou digitalizado", na MV se
estabelece 5 anos28. Ela ainda aprova as normas técnicas concernentes à
digitalização e uso dos sistemas informatizados para a guarda e manuseio dos
documentos dos prontuários dos pacientes.
Assim, de acordo com a Resolução CFM n. 1.821/07, o prontuário médico em
papel pode ser descartado29, desde que arquivado em meio eletrônico, obedecendose o previsto na resolução em questão e, em especial, ao Nível de Segurança 2
(NGS2) disposto no Manual de Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em
Saúde (S-RES), Versão 3.3. Também poderá ser descartado desde que
microfilmado30

27

A resolução CFM Nº 1.821/2007 no artigo 10º estabelece que o Conselho Federal de Medicina (CFM)
e a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS), mediante convênio específico, expedirão
selo de qualidade dos sistemas informatizados que estejam de acordo como Manual de Certificação
para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde, aprovado nesta resolução.
O Processo de certificação SBIS/CFM classifica o S-RES (Sistema do Registro Eletrônico em Saúde)
do ponto de vista de segurança da informação em 2 níveis de garantia de segurança (ngs1 e ngs2).
28 Art. 6º, inciso 2º Res. CFMV.
29 Há um conflito de competência estabelecido entre o CONARQ e o CFM na regulação dos prontuários
do paciente, recentemente confirmado pela edição da Resolução CFM 1.821/2007. Torna-se
necessário retomar a interlocução com a área médica, especialmente com os conselhos profissionais
e garantir a participação do CONARQ no processo de certificação dos sistemas de guarda e manuseio
do prontuário eletrônico do paciente (SANTOS, 2009, p. 230).
30 Lei n. 5.433/68 e Decreto n. 1.799/96.
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No entanto, em 2018, houve novas modificações no que se refere aos
prontuários dos pacientes, já que em 27 de dezembro 2018 foi sancionada a Lei nº
13.787 que dispõe sobre a digitalização e a utilização de sistemas informatizados para
a guarda, o armazenamento e manuseio de prontuário de paciente. Com ela:
Art. 1º A digitalização e a utilização de sistemas informatizados para a guarda,
o armazenamento e o manuseio de prontuário de paciente são regidos por
esta Lei e pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.
Art. 2º O processo de digitalização de prontuário de paciente será realizado
de forma a assegurar a integridade, a autenticidade e a confidencialidade do
documento digital.
§ 1º Os métodos de digitalização devem reproduzir todas as informações
contidas nos documentos originais.
§ 2º No processo de digitalização será utilizado certificado digital emitido no
âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) ou outro
padrão legalmente aceito.
§ 3º O processo de digitalização deve obedecer a requisitos dispostos em
regulamento.
Art. 3º Os documentos originais poderão ser destruídos após a sua
digitalização, observados os requisitos constantes do art. 2º desta Lei, e após
análise obrigatória de comissão permanente de revisão de prontuários e
avaliação de documentos, especificamente criada para essa finalidade.
§ 1º A comissão a que se refere o caput deste artigo constatará a integridade
dos documentos digitais e avalizará a eliminação dos documentos que os
originaram.
§ 2º Os documentos de valor histórico, assim identificados pela comissão a
que se refere o caput deste artigo, serão preservados de acordo com o
disposto na legislação arquivística.
Art. 4º Os meios de armazenamento de documentos digitais deverão protegêlos do acesso, do uso, da alteração, da reprodução e da destruição não
autorizados.
Parágrafo único. Os documentos oriundos da digitalização de prontuários de
pacientes serão controlados por meio de sistema especializado de
gerenciamento eletrônico de documentos, cujas características e requisitos
serão especificados em regulamento.
Art. 5º O documento digitalizado em conformidade com as normas
estabelecidas nesta Lei e nos respectivos regulamentos terá o mesmo valor
probatório do documento original para todos os fins de direito.
§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo é mandatório que a guarda,
o armazenamento e o manuseio dos documentos digitalizados também
estejam em conformidade com as normas estabelecidas nesta Lei e nos
respectivos regulamentos.
§ 2º Poderão ser implementados sistemas de certificação para a verificação
da conformidade normativa dos processos referida no caput deste artigo.
Art. 6º Decorrido o prazo mínimo de 20 (vinte) anos a partir do último registro,
os prontuários em suporte de papel e os digitalizados poderão ser eliminados.
§ 1º Prazos diferenciados para a guarda de prontuário de paciente, em papel
ou digitalizado, poderão ser fixados em regulamento, de acordo com o
potencial de uso em estudos e pesquisas nas áreas das ciências da saúde,
humanas e sociais, bem como para fins legais e probatórios.
§ 2º Alternativamente à eliminação, o prontuário poderá ser devolvido ao
paciente.
§ 3º O processo de eliminação deverá resguardar a intimidade do paciente e
o sigilo e a confidencialidade das informações.
§ 4º A destinação final de todos os prontuários e a sua eliminação serão
registradas na forma de regulamento.
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§ 5º As disposições deste artigo aplicam-se a todos os prontuários de
paciente, independentemente de sua forma de armazenamento, inclusive aos
microfilmados e aos arquivados eletronicamente em meio óptico, bem como
aos constituídos por documentos gerados e mantidos originalmente de forma
eletrônica.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Essa nova Lei, substitui a Lei n. 5.433/68 e Decreto n. 1.799/96 sobre
prontuário médico, principalmente em relação à conservação do documento, já que a
antiga diz que: o mesmo deve ser conservado em sua forma original por um prazo de
20 anos a partir do último registro no prontuário do paciente. A partir desse momento,
ele pode ser descartado, desde que arquivado em forma eletrônica sem as exigências
acima expostas.

2.3.1 Gestão Eletrônica de Documentos
Os avanços em nosso mundo contemporâneo, nos levam a repensar novas
formas de gerir os documentos. Sendo assim, ao se pensar no arquivo digital, ainda
existem desafios da compreensão de sua aplicabilidade, funcionamento, limites,
aceitação entre os profissionais, disponibilidade do ambiente e artefatos midiáticos,
entre outros.
Contudo, segundo alguns autores especializados, o arquivo digital não
pode ser mais tratado como uma opção para o futuro, pois já estão ativos em tempo
presente e transformando-se em modelo hegemônico. A definição de arquivo digital
para o Arquivo Nacional (2005, p. 2) é bem sucinta: “conjunto de bits que formam uma
unidade lógica interpretável por computador e armazenada em suporte apropriado”.
Podemos ainda dizer que os arquivos digitais são resultado da intervenção
tecnológica nos processos de trabalho, pois com as constantes inovações na área
tecnológica eles são grandes aliados.
A Gestão Eletrônica de Documentos (GED) está inserida na área da
Ciência da Informação (CI), na Arquivologia e também da Tecnologia da Informação
(TI). Segundo Jardim (1995, p. 48), a CI "considera a informação, lato sensu, como
seu objeto" e a Arquivologia tende a considerar "os arquivos" como seu único objeto.
Atualmente, a capacidade de gerenciar documentos de forma eletrônica, está se
tornando cada vez mais indispensável para a Gestão da Informação e do
Conhecimento (GIC).
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No entanto, é preciso destacar que as modelagens e fluxos digitais não
preveem todos os procedimentos padronizados na perspectiva arquivística. Ou seja,
o GED não realiza todas as operações técnicas da gestão arquivística, que se
estendem da produção do documento até a sua destinação final. A prioridade dos
sistemas de GED da atualidade é armazenar documentos e representar a informação,
permitindo aos usuários acessá-la de forma ágil e segura. Mas é necessária a gestão
do profissional da informação, treinado para proceder o tratamento e a organização
documental de forma correta.
Segundo Bahia e Fachin (2010), o GED é especialmente indicado para
grandes organizações que possuam grande fluxo documental e grande demanda junto
aos usuários. Mas também afirmam que, com seu implemento a organização somente
tem a ganhar. Em relação às vantagens descritas cita: otimizar, automatizar e acelerar
tarefas de processamento da informação.
Mas há desvantagens também, visto que um dos principais argumentos
contrários ao GED é o alto custo de implantação da tecnologia, que requer um bom
software, profissionais treinados e investimentos financeiros significativos. Outra
questão é o treinamento do pessoal, que muitas vezes não se adapta aos novos
recursos, sobretudo funcionários antigos na instituição. Por fim, há ainda a questão
de atualização. Nesse caso o software deve permitir atualizações e adaptações
(BAHIA; FACHIN, 2010).
Dessa forma, mais organizações e instituições públicas ou privadas estão
implantando e utilizando o GED para desenvolver suas atividades documentais, por
isso, é importante que eles sejam armazenados e preservados de forma segura.
Portanto, o GED suporta qualquer tipo de documento. Dessa forma, preservando e
organizando esse patrimônio de forma eletrônica, assegura-se que a informação
necessária ao usuário esteja assegurada.
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3 METODOLOGIA

Entende-se, como pesquisa científica, um estudo sistematizado por método
pré-estabelecido, na qual o planejamento e a execução têm de obedecer a uma
dinâmica, por meio de avaliações parciais e contínuas atualizações. No passado,
Umberto Eco já nos falava sobre a “obra aberta” que é o relatório monográfico, mas
essa abertura é criteriosa e os métodos vão também servir para identificar o campo
teórico de onde vem essa pesquisa.
A pesquisa aqui desenvolvida está centralizada no campo da Ciência da
Informação. Nesse caso, terá uma predominância de teóricos que trabalham ou são
adotados nessa área. Para Sampieri, Collado e Lúcio (2013, p. 44), pesquisadores de
ampla adoção na Ciência da Informação, “pesquisa é um conjunto de processos
sistemáticos e empíricos aplicado no estudo de um fenômeno”.
Sendo assim, um elemento presente que é muito típico será o da revisão
bibliográfica exaustiva. Sendo apresentado como condição parcial de conclusão de
um programa de mestrado profissional, esse estudo igualmente propõe um plano de
ação, com base nos conceitos pesquisados e interpretados a partir do referencial
teórico previamente estudado, assim como na legislação incidente no campo
profissional de atuação.
A partir dos objetivos, temos a visão de como gostaríamos que todo o
processo de pesquisa tivesse um final de êxito. Mas temos que decidir os caminhos
pelos quais chegaremos a estes, conduzindo as ações dentro do campo teórico da
Ciência da Informação. Então, a decisão sobre os métodos empregados foi
desenvolvida a partir da observação de trabalhos anteriores em mestrados
profissionais em Ciência da Informação, nos quais fica evidente que as intervenções
buscam a evolução das unidades de informação, por meio da adoção de boas
práticas, inovação tecnológica e mudança de cultura. Ou seja, tudo o que vai resultar
na concretização do potencial antes desprezado da unidade ou sistema de informação
ao qual se está dedicando o plano de ação.
Nessa perspectiva, dentre as várias formas de classificação está pesquisa
apresenta-se da seguinte maneira:
a) quanto à natureza: Aplicada: objetiva a solução de problemas a partir
da prática.
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b) quanto aos objetivos: Exploratória: tem o intuito de proporcionar mais
informações referentes ao assunto pesquisado, principalmente no que se
refere às aplicações práticas e profissionais de pressupostos, diretrizes e
parâmetros disseminados pela literatura especializada, permitindo sua
definição e o delineamento de práticas que podem ser verificadas em um
caso específico. Isto é, por meio da vivência de uma prática planejada e
executada em campo, encontrando um novo tipo de abordagem para o
assunto (PRODANOV; FREITAS, 2013).
c) quanto à forma de abordagem: Quali-quantitativa, articulando
conceitos e dados coletados na produção científica especializada com
dados criados em observações, diagnósticos e sondagens de campo.
d) quanto aos procedimentos:
- Bibliográfica31: elaborada a partir de fontes bibliográficas especializadas,
que compõe o referencial teórico da pesquisa e o estado da arte;
- Observação Participante: acompanhamento de atividades cotidianas e
coleta de dados qualitativos e quantitativos.
- Intervenção: Alteração de processos e produtos informacionais, por meio
de gestão de documentos.
O primeiro procedimento, utilizado para estruturação do projeto de
pesquisa e no diagnóstico do ambiente social, foi a construção do referencial teórico,
a partir de fontes bibliográficas especializadas como Rodrigues, Belloto, Rondinelli
(2020), tanto na busca de conceitos consagrados, quanto nas mais recentes
atualizações.
Foram utilizados para obtenção desse conhecimento, bem como para
análise dos resultados, autores que auxiliaram no entendimento do tema abordado, e
na identificação de meios que permitissem a busca de artigos, livros, teses, manuais,
trabalhos, leis, decretos e dicionários. Tipificada a unidade de informação como
Arquivo Médico, foram utilizados autores adotados na Ciência da Informação e
Arquivologia, como por exemplo: Rodrigues et al. (2020), Belluzzo; Santos; Almeida
Júnior (2014), Calderon (2013), Fachin (2013), Balcky (2011), Dicionário Brasileiro de

31

Segundo Köche (2013), a pesquisa de nível bibliográfico desenvolve-se tentando explicar um
problema a partir do conhecimento disponível, em livros ou obras congêneres. Nesse tipo de pesquisa
o investigador irá levantar o que já foi publicado, identificando as teorias produzidas, analisando-as e
avaliando sua contribuição, para auxiliar na compreensão do problema objeto de investigação.
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Terminologia Arquivística (2005), Jardim (1995), Schellenberg (2004), dentre outros,
além da pesquisa e observação no campo de estudo, dando um norte na elaboração
deste trabalho.
Sendo a intervenção realizada num ambiente hospitalar, que atua em
âmbito do ensino superior em saúde e caracteriza uma zona de influência aos serviços
similares, não se pode evitar de falar sobre a Pandemia da COVID-19, do ponto de
vista das medidas de isolamento social e uso de Equipamento de Proteção Individual
(EPI). Como conteúdo específicos ao campo da saúde, temos autores como Van
Doremalen et al (2020), cujos experimentos nortearam os documentos emitidos sobre
a contaminação dos documentos de arquivo em suporte de papel. Também serão
estudadas e consideradas as medidas indicadas pelo Ministério da Saúde (MS), tais
como: distanciamento social, etiqueta respiratória e de higienização das mãos, uso de
máscaras, limpeza e desinfeção de ambientes e isolamento domiciliar de casos
suspeitos e confirmados (BRASIL, 2020A).
Em seguida a formulação do plano de pesquisa, seu referencial teórico e
estado da arte, foi caracterizado o estudo de caso, com intervenção prática por
observação participante. Além da prática qualitativa da observação participante, foram
obtidos dados opinativos e qualitativos, com prévia anuência de um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE, APÊNDICE A), por meio da aplicação de
questionários específicos por grupos de interesse: Médicos (APÊNDICE C);
Estudantes Universitários (APÊNDICE D); Gestores e colaboradores (APÊNDICE E).
A condição de inclusão dos entrevistados na pesquisa foi a de que fazem
ou fizeram parte em algum momento do contexto social da instituição em questão,
assim como também, da transição do AHVB de um modelo tradicional e uma gestão
doméstica, para um modelo de GD e GED com vistas à GIC, adequada às boas
práticas veterinárias, ao ensino e pesquisa em nível superior e à informação
referencial veterinária aos profissionais da MV, Medicina, Saúde Pública, assim como
as pesquisas sociais em Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas.
Tal questionário, visa apreender a visão destas pessoas acerca das
vantagens e desvantagens do prontuário eletrônico na instituição, assim também,
como a contribuição histórica e social do AHVB, para o Estado, visto que ele é o
primeiro na área de MV na região, sendo tido, como referência.
A coleta de dados apoia o próximo procedimento, que se trata da inserção
de um arquivo na instituição, capacitação da equipe, na alteração do suporte
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tradicional para o Prontuário Eletrônico do Paciente Veterinário e digitalização dos
prontuários, principalmente os do arquivo de óbitos, já que em sua maioria, são os
prontuários mais antigos do hospital. Durante a capacitação, as principais informações
referenciais, fluxos informacionais e procedimentos operacionais foram disseminados
aos colaboradores com relação direta à gestão dos prontuários do paciente veterinário
e outros documentos produzidos no Hospital Veterinário.
O primeiro passo foi entrar em contado nos dias 22 e 28 de novembro de
2019 com o Diretor Geral da Associação de Ensino e Cultura Pio Décimo (AECPD) e
com a administração do Hospital Veterinário Dr. Vicente Borelli, para apresentação da
proposta e uma prévia obtenção da autorização para a realização da observação no
local. Em um segundo encontro, ocorrido nos dias 13 de março e 06 de junho de 2020
para mais observação e fotos do local de armazenamentos dos prontuários de animais
em óbitos e no dia 05 de janeiro de 2021, para que o Diretor Geral autorizasse por
escrito, a observação e futura intervenção no Hospital Veterinário, com a assinatura
da Solicitação de autorização e apoio na realização da intervenção em pesquisa
acadêmico-científica (Apêndice A), por ambas as partes no dia 13 de janeiro de 2021.
Em outro momento, foi realizada uma conversa informal com o antigo
Diretor Dr. Eduardo Caldas, o atual Diretor Dr. Emerson Israel e o chefe de apoio José
Carlos Santos (funcionário mais antigo da instituição), foi possível ter um
conhecimento da história da fundação do hospital, já que durante as conversas com
a direção, não havia registro da instituição, neste sentido, a história apresentada, foi
escrita mediante a memória oral apresentada pelo antigo diretor Dr. Eduardo Caldas
e pelo Sr. José Carlos Santos, tornando-se fator importante para este estudo, já que
segundo Oliveira et al. (2019), a memória oral é o meio pelo qual o conhecimento
popular, prático e mítico é preservado para não cair consequentemente no
esquecimento, sendo a partir da memória oral compartilhada que nasce a memória
escrita.
Nesse contexto, Le Goff (2003), destaca que os fenômenos da memória,
tanto nos seus aspectos biológicos como nos psicológicos, nada mais são do que os
resultados de sistemas dinâmicos de organização e apenas existem na medida em
que a organização os mantém ou os reconstitui.
Após a coleta das informações necessárias para a elaboração do histórico
do HV, foram realizadas pesquisas para fundamentar a escrita do estudo, assim como
estudos para alicerçar a montagem dos questionários que foram aplicados, como a
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utilização de Vieira (2009), que aponta a importância do projeto na construção do
questionário, já que:
Pesquisas feitas por meio de questionários não são mais fáceis de fazer do
que aquelas que exigem a condução de experimentos. Embora mais baratas,
o tempo despendido no planejamento do trabalho e na interpretação dos
resultados é praticamente o mesmo (VIEIRA, 2009, p. 15).

Em um terceiro momento, houve um encontro com integrantes ativos do
segmento de público-alvo, de formato presencial, onde foram respeitados todos os
protocolos de segurança estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS)
em decorrência do novo coronavírus. Outros contatos foram estabelecidos via
ligações telefônicas, mensagens via WhatsApp e e-mail, onde foram explicitados
sobre o que consistia a pesquisa e sobre sua importância tanto para os colaboradores
do hospital quanto para os estudantes e pesquisadores interessados na área, assim
também, como a criação de um arquivo especializado na área de MV, quanto para o
meio científico e acadêmico, visto o pioneirismo do Hospital Veterinário no Estado de
Sergipe.
A partir da assinatura da Solicitação de autorização, foram realizadas
visitas frequentes à instituição objeto do estudo, para que fosse feita a intervenção no
arquivo, onde foram analisados e organizado os prontuários de acordo com as normas
vigentes, buscando inserir no sistema utilizado pelo hospital, as informações dos
prontuários mais antigos e os dos animais em óbito, que ainda não estão no sistema,
para que seja possível no futuro, erradicar as perdas e erros dos prontuários dos
pacientes, assim também como facilitar a busca dos acadêmicos e profissionais, por
determinadas patologias que acometem humanos e animais.
Os questionários (Apêndices C, D e E) foram direcionados a 3 grupos
específicos: Médicos Veterinários, Estudantes de MV e Gestores e colaboradores,
todos os grupos assinaram previamente o TCLE (APÊNDICE B). Sendo eles, o
instrumento pelo qual a pesquisa é constituída por temáticas específicas, Vieira (2009)
os apresenta como:
Um instrumento que é apresentado aos participantes da pesquisa, chamados
respondentes, para que respondam às questões e entreguem o questionário
preenchido ao entrevistador, que pode ser ou não o pesquisador principal. As
respostas são transformadas em estatísticas (VIEIRA, 2009, p. 15).
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Sendo assim, para a aplicação deles, foram utilizados meios, que
evitassem contato direto com o público-alvo, já que segundo Van Doremalen et al
(2020), o suporte papel é um é um dos meios de contaminação do SARS-CoV-19
(COVID-19), já que ele pode permanecer no suporte papel viável e infeccioso por
horas. Neste sentido, foi utilizado o Google Forms como meio de aplicação, e para a
divulgação dos links, mensagens via WhatsApp e e-mail, já que são meios rápidos de
compartilhamento e de longo alcance.
Nesses questionários, que foram elaborados com perguntas fechadas,
visou-se apreender o ponto de vista dos Médicos Veterinários, Estudantes de MV,
gestores e colaboradores, acerca do AHVB e sua contribuição para o meio acadêmico
e social de Sergipe.
Consultados os documentos normativos da ética na pesquisa, a mesma se
mostrou isenta de necessidade de apresentação ao Conselho de Ética da UFS, pois,
de acordo com a Resolução CNS 510/2016, a isenção beneficia “VII - pesquisa que
objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem espontânea e
contingencialmente na prática profissional, desde que não revelem dados que possam
identificar o sujeito”.
Após a aplicação dos questionários, foi feita a análise e tabulação e
interpretação dos dados, agrupando-os e cruzando com as observações de campo e
fala dos teóricos, para que assim possa chegar aos resultados, que serão
apresentados em gráficos e tabelas, onde será delineada a opinião dos profissionais
e estudantes de veterinária, sobre a importância do arquivo da instituição, enquanto
unidade de informação em MV para o Estado de Sergipe.
Devido às circunstâncias da pesquisa, não foi utilizado cálculo amostral,
sendo que a pesquisa foi desenvolvida em harmonia coma metodologia participante e
seus aspectos qualitativos, onde o diálogo se estabeleceu constantemente, de acordo
com a busca pelos serviços especializados do arquivo.

3.1 Campo empírico da intervenção: Hospital Veterinário Dr. Vicente Borelli

O Hospital Veterinário Dr. Vicente Borelli fica localizado na av. Presidente
Tancredo Neves, nº 5655, Bairro: Jabotiana na cidade de Aracaju, no estado de
Sergipe. Ele foi fundado/inaugurado em 10 de agosto de 2002 mediante Portaria de
Autorização nº 1.294 de 23 de novembro de 2003 (DOU nº 225-E - 24 de novembro
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de 1998). Ele foi fundado a princípio como Hospital Escola, para dar suporte ao Curso
Superior em Medicina Veterinária, criado em 1999, tendo como principal objetivo às
práticas dos discentes da referida graduação.
Figura 1 – Hospital Veterinário Dr. Vicente Borelli

Fonte: SILVESTRE (2019).

No início, o hospital funcionava em horário comercial das 8h às 18h, com 4
(quatro) veterinários, 2 (dois) recepcionistas, 3 (três) profissionais de serviços gerais
terceirizados, 3 (três) funcionários para prestar assistência, além de profissionais de
três empresa terceirizadas: manutenção elétrica, almoxarifado e farmácia.
O Hospital Veterinário “Dr. Vicente Borelli” é o primeiro Hospital Veterinário
do estado de Sergipe, sendo uma instituição pioneira no ramo. Foi escolhido como
diretor à época da inauguração o Dr. Rodrigo Monteiro Fagundes e o vice Dr. Eduardo
Luiz Cavalcanti Caldas. Em 2003, com a saída de Dr. Rodrigo, assumiu a direção do
hospital Dr. Eduardo Caldas e como vice Dr. Fernando Morschel, que alterou mediante
reunião com diretor geral da Associação de Ensino e Cultura Pio Décimo, o Prof. José
Sebastião dos Santos, o horário de funcionamento do hospital, que deixou de
funcionar das 8h às 18h e passou ao horário das 8h às 22h. Mas, como a procura por
atendimento se intensificou, passou a funcionar em regime 24h, o que ocorre até a
presente data.
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Atualmente, a direção geral da Associação de Ensino e Cultura Pio Décimo,
está com o Prof. Antônio Thiers Vieira Almeida dos Santos, filho do fundador, já a
direção do referido hospital está com o Dr. Emerson Israel Mendes. Desde a sua
fundação, o Hospital Veterinário cresceu bastante, contando com aproximadamente
62 funcionários entre médicos veterinários, enfermeiros, recepcionistas, caixa, auxiliar
administrativo, serviços gerais, patologistas, técnico de laboratório e radiologistas.
Todos são profissionais que estão envolvidos com o bem-estar dos animais.
As

dependências

do

hospital

compreendem:

direção,

financeiro,

almoxarifado I e II, bloco cirúrgico pequenos animais (composto por centro cirúrgico,
ambulatório cirúrgico, pós-operatório, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), centro
cirúrgico e esterilização), ambulatório clínico de atendimento a pequenos animais
(composto por ambulatórios de 01 a 04, sala de curativos, sala de emergência e sala
de fluidoterapia), internamento de pequenos animais (doenças infecciosas e não
infecciosas), ambulatório clínico de grandes animais, bloco cirúrgico grandes animais
(composto por centro cirúrgico, ambulatório cirúrgico, pós-operatório, sala de apoio),
internação de grandes animais, laboratório de patologia clínica, sala de
ultrassonografia e eletrocardiografia, sala de apoio administrativo, sala de
plantonistas, técnica cirúrgica, sala para armazenamento de prontuários, recepção, e
radiografia. No Quadro 1, é possível observar a equipe de funcionários do hospital:
Quadro 1 - Equipe de Funcionários do Hospital Veterinário.
Cargo
Quantidade
Médico Veterinário
2932
Recepcionista
7
Radiologista
1
Auxiliar de Suprimentos
5
Administrador
2
Diretor Geral
1
Enfermeiros
9
Auxiliar de Limpeza
7
Patologistas
2
Microbiologista
1
Técnico químico
1
Auxiliar de administração
1
Fonte: Elaborado por Débora Cristina dos Santos (2021).
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Esse número leva em conta todos os médicos que têm alguma ligação com o HV, tanto os contratados
de forma direta, quanto os que prestam serviços de forma indireta ou terceirizada. Esse número
também inclui os cirurgiões, anestesistas, clínicos de pequenos, grandes animais e silvestres.

57

Os dados do quadro funcional, foram conseguidos acessando o cadastro
funcional do sistema Doctorvet, base de dados adotada para a implantação do PEPVET no HV. No entanto, há divergências, quando relacionando-o com o quantitativo
de funcionários que trabalham diariamente e em sistema de plantão ou jornada
12X3633 ou com aqueles que prestam serviços e não estão no cadastro do sistema,
assim também como os funcionários que auxiliam na limpeza do Hospital e que não
tem registro no sistema Doctorvet.

3.2 Considerações éticas
A presente pesquisa buscou identificar, validar e manter os princípios éticos
em toda a sua elaboração e cumprimento de procedimentos. Isso se constitui numa
boa prática de pesquisa, além de evidenciar o respeito à comunidade sob intervenção,
para tornar mais confiável o vínculo entre a universidade e a sociedade.
Em nosso cotidiano, as pesquisas são de extrema importância, já que são
através delas que há a possibilidade de descobrir meios para a solução de problemas
em todas as áreas, é também através das pesquisas que ocorre a produção do
conhecimento, como o que ocorre em decorrência do novo coronavírus, onde vários
pesquisadores buscam constantemente um meio de curar a população acometida
pelo vírus.
De acordo com Manual sobre ética em pesquisa com seres humanos
(2010, p. 23) da prefeitura de São Paulo, a pesquisa é definida como “o estudo
sistemático para averiguar a realidade ou descobrir fatos relacionados a qualquer
campo do conhecimento”. O que corrobora com a Resolução CNS 196/96 item II:
Pesquisa: classe de atividades cujo objetivo é desenvolver ou contribuir para
o conhecimento generalizável. O conhecimento generalizável consiste em
teorias, relações ou princípios ou no acúmulo de informações sobre as quais
estão baseados, que possam ser corroborados por métodos científicos
aceitos de observação e inferência (BRASIL, 1996, p. 2).

33

12X36 é a jornada de Trabalho que consiste em doze horas de trabalho diário fixos, seguidas de
trinta e seis horas de descanso (MARTINS, 2017).
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Em seres humanos34 e animais, para que sejam realizadas as pesquisas,
há a necessidade de ética, devendo os pesquisadores seguir as normas e
procedimentos estabelecidos pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
(CONEP)35 e pela Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)36 em nome do avanço
tecnológico e da ciência, como apontado pela Resolução nº 510, de 07 de abril de
2016 da CNS:
Considerando que a pesquisa em ciências humanas e sociais exige respeito
e garantia do pleno exercício dos direitos dos participantes, devendo ser
concebida, avaliada e realizada de modo a prever e evitar possíveis danos
aos participantes;
Considerando que as Ciências Humanas e Sociais têm especificidades nas
suas concepções e práticas de pesquisa, na medida em que nelas prevalece
uma acepção pluralista de ciência da qual decorre a adoção de múltiplas
perspectivas teórico-metodológicas, bem como lidam com atribuições de
significado, práticas e representações, sem intervenção direta no corpo
humano, com natureza e grau de risco específico (BRASIL, 2016, p. 1).

Esses cuidados se devem, segundo Pichler; Giacomini (2014) porque a
segunda metade do século XX, foi marcado por:
Experiências em pesquisas realizadas pelo nazismo, durante a segunda
guerra mundial, com animais e, principalmente, com humanos, a humanidade
começa a deparar-se, formalmente, em decorrência dos avanços das novas
tecnologias, com mais um problema ético, isto é, com os novos
procedimentos nas pesquisas que envolvem animais e pessoas (PICHLER;
GIACOMINI, 2014, p. 9).

Mediante estes pontos, fica clara a importância do CONEP e da CEP para
o controle de pesquisas que envolvam humanos e animais, já que são eles os
responsáveis para que o pesquisador atenda as exigências éticas e científicas para
com o participante ou sujeito da pesquisa, estabelecendo uma relação direta ao
respeito e a dignidade humana.
Ao adotar a sondagem de campo por meio da observação participante e
dos questionários, foram considerados e discutidos pela pesquisadora, a orientadora
e o gestor da unidade de informação os aspectos éticos.
A pesquisa com seres humanos como é tida como: “pesquisa que, individual ou coletivamente,
envolva o ser humano, de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou parte dele, incluindo o manejo
de informação ou materiais” (BRASIL, 1996, p. 2).
35 Instância colegiada, de natureza consultiva, deliberativa, normativa, educativa, independente,
vinculada ao Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996, p. 3).
36 Órgão institucional e tem primariamente a responsabilidade de apreciar os protocolos de pesquisa a
serem desenvolvidos em sua instituição.
34
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Sendo a observação participante um processo no qual a pesquisadora é
uma das pessoas que participa ativamente do cotidiano de vida e produção no campo
empírico, a aplicação do questionário opinativo e do TCLE, serve para clarificar a
atividade que tem sido desenvolvida e os interesses específicos da pesquisa e
intervenção. É um efeito ético muito benéfico e deixa claros os interesses científicos
e sociais envolvidos.
Como medida de respeito à comunidade estudada, na qual as relações
interpessoais poderiam representar constrangimento, a pesquisa foi planejada para
verificar dados e indicadores impessoais, opinativos e que não implicassem em
qualquer constrangimento para os participantes, além de conservar o caráter
impessoal na contabilização das respostas.
A formulação dos questionários, como procedimentos de pesquisa na fase
do diagnóstico, sendo de caráter estritamente opinativo e tendo como meta a
tabulação completamente impessoal das respostas coletadas, ainda obedeceu ao
Parágrafo Único do Art. 1º da Resolução CNS nº 510/16 (BRASIL, 2016): “Parágrafo
único. Não serão registradas nem avaliadas pelo sistema CEP/CONEP: I. Pesquisa
de opinião pública com participantes não identificados [...]”. Sendo assim, a presente
pesquisa está dispensada, segundo a presente resolução, de prévia manifestação do
Sistema CEP/CONEP e inscrição no Portal Brasil.

3.3 Cronograma
O cronograma consiste na análise das etapas decorridas do Plano de ação
descrito no quadro 3, onde foram delineadas as etapas percorridas para alcançar os
resultados descritos abaixo:
Primeira etapa: o resultado da análise da literatura especializada para a
construção do referencial teórico, sendo esta, levantada no período de 6 meses.
Segunda etapa: foram feitas visitas técnicas ao local de pesquisa e
intervenção, onde foi possível fazer a observação de campo, sondagem e a
reportagem fotográfica, o que também contribuiu para a conclusão da terceira etapa.
foi realizado o diagnóstico através da análise da matriz de Swot, onde foram
delineadas as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do AHVB.
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Terceira etapa: Foi realizada sondagem junto aos grupos de usuários
categorizados do arquivo médico veterinário, para verificação das utilizações, opiniões
e necessidades informacionais.
Quarta etapa: foi feita a análise do ambiente corporativo do AHVB, para
que fosse feito os ajustes das ações e objetivos da intervenção. As etapas foram
delineadas no quadro abaixo, com seus respectivos períodos de conclusão.
Quadro 2 – Etapas do cronograma
MESES/
ETAPAS

Ano

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

19
Pesquisa
básica

20

Diagnóstico

20
21
20

Sondar
grupos
Análises de
dados
coletados e
criados

21
20
21

Fonte: Elaborado por Débora Cristina dos Santos (2021).

Com o cronograma, é possível observar as etapas já concluídas e a partir
da análise executada, foi possível ter visibilidade da real situação do ambiente de
intervenção, que será melhor explanado no capítulo dedicado a intervenção.
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4 DIAGNÓSTICO E ANÁLISE DO AMBIENTE SOCIAL

Para a construção do planejamento estratégico, é essencial que se faça um
diagnóstico do ambiente organizacional, sendo assim, o diagnóstico deste estudo será
embasado mediante a observação realizada no Hospital Veterinário Dr. Vicente
Borelli, da Faculdade Pio Décimo e serão a partir das observações realizadas no
ambiente organizacional da instituição, que serão coletadas as informações
necessárias para o diagnóstico do ambiente.
Contudo, para que tenha validade, este diagnóstico será realizado em
conformidade com a Instrução Normativa nº 08/2019 do Programa de Pós-Graduação
em Ciência da Informação (PPGCI/UFS), assim também com uma base teórica das
definições

de

diagnóstico,

planejamento

estratégico

e

SWOT

(Strenghts,

Weaknesses, Opportunities e Threats) ou FOFA37, em alguns autores de áreas que
englobam a Ciência da Informação.
Para compreender o ambiente de pesquisa identificado para realização da
futura intervenção, foi necessário realizar um diagnóstico estratégico do espaço, já
que, de acordo com Almeida (2005), conceitua o diagnóstico organizacional como
uma intervenção que é feita na organização, para isso segundo ele, se utiliza os
conceitos e métodos das ciências sociais para fazer a avaliação da organização,
observando as seguintes categorias que são considerados os pontos fracos e fortes:
▪

Organização;

▪

Funcionamento;

▪

Problemas;

▪

Desafios;

▪

Soluções para os problemas;

▪

Melhorias.
Neste mesmo contexto, Santos e Damian (2017, p. 2), apontam que o

diagnóstico da organização de estudo é extremamente importante, já que é todo
ambiente organizacional que possui a informação e o conhecimento como fatores de
valor econômico, social e científico, objetiva administrar tais elementos para a
otimização dos processos diários de produção, serviços e tomada de decisão.

37

A matriz F.O.F.A. é um instrumento de análise de negócio simples e valioso. Sua finalidade é detectar
pontos fortes e fracos de uma empresa, com o objetivo de torná-la mais eficiente e competitiva,
corrigindo assim suas deficiências (SEBRAE, 2019).
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Sendo assim, segue alguns apontamentos do que foi observado durante a
breve observação no ambiente de estudo do Hospital Veterinário da Faculdade Pio
Décimo:
▪

Nome e natureza: Associação de Ensino e Cultura Pio Décimo – Hospital
Veterinário Dr. Vicente Borelli;

▪

Histórico38: Fundado em 1954, pelo professor José Sebastião dos Santos. No
cumprimento de sua missão institucional, a Faculdade Pio Décimo tem como
princípios norteadores:

▪

Missão: A Faculdade Pio Décimo tem por missão produzir e difundir
conhecimentos nos diversos campos do saber, promover a formação humana
e profissional orientada por critérios de qualidade e relevância através do
ensino, pesquisa e extensão, de modo a contribuir para o desenvolvimento
social e econômico do País e do Estado de Sergipe.

▪

Principal foco:
✓ Ser uma Instituição academicamente moderna em que o conhecimento
nela produzido acompanhe e compreenda, com visão crítica, os avanços
da ciência, das artes e da tecnologia;
✓ Ser uma Instituição cidadã e compromissada, partícipe e solidária que
prepara, sobretudo, cidadãos para que sejam capazes de traduzir o saber
nela gerado em favor da reversão do quadro social;
✓ Valorizar e promover o desenvolvimento de pessoas;
✓ Comprometer-se com a democracia e a justiça social.

▪

Principais serviços: Educação infantil, ensino médio, ensino técnico, ensino
superior e especialização.

▪

Recursos humanos: não tive acesso.
Como o HV não possui sua própria identidade, foi a presentada a da

AECPD, mesmo que ele, possua Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
diferente da AECPD, sendo assim, será apresentada a sugestão dessa identidade
para a instituição.

38

O histórico aqui não será aprofundado, já que o ambiente estudado será o Hospital Veterinário,
quando for feita a caracterização do objeto da pesquisa.
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4.1 O arquivo médico do Hospital Veterinário Dr. Vicente Borelli como unidade
de informação em Medicina Veterinária
O AHVB, possui a mesma idade do hospital. Ele está dividido em três
setores: recepção do hospital; uma sala para guarda de fichas de cadastro dos
animais e requisições em geral e por fim, uma sala ao lado da técnica cirúrgica, que
não tem nome definido, sendo apenas nomeado de “Técnica Cirúrgica” (Figura 2),
onde foram feitos registros da situação dos prontuários (Figura 3).
Figura 2 – Arquivo da “Técnica Cirúrgica”

Fonte: Registro fotográfico de Débora Cristina dos Santos (2020).
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Figura 3 – Situação dos prontuários

Fonte: Registro fotográfico de Débora Cristina dos Santos (2020).

Neste arquivo, além dos prontuários de pacientes vivos, há também os
prontuários dos animais em óbitos. Do lado de fora do arquivo da técnica cirúrgica
(Figura 4), há outro problema para o arquivo da instituição, já que existem pias que
são utilizadas pelos alunos antes das aulas práticas em cirurgia. Além desse, outros
problemas do setor de armazenamento dos prontuários são: a ausência de cortinas
ou película escura nas janelas para a proteção das caixas arquivo e a inexistência de
uma cobertura no local, para que se tenha a separação da sala de acesso à de aula
prática dos alunos, já que alguns gatos quando tem acesso a sala de aula prática,
conseguem pular para sala do arquivo.
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Figura 4 – Lado externo do arquivo da técnica cirúrgica

Fonte: Registro fotográfico de Débora Cristina dos Santos (2020).

Na recepção (Figura 5 e 6) ficam armazenados principalmente os
prontuários dos pacientes e alguns documentos de uso diário do hospital, como fichas
de anamneses, receituários, blocos de despesas e requisições. É nesse setor que
nascem os PP-VET, já que se inicia o processo de cadastramento e a inserção das
informações do tutor e paciente.
A quantidade de armários é insuficiente, sendo que os prontuários são
acomodados de modo comprimido, danificando os invólucros das pastas e os
documentos mais antigos. Muitas vezes, a degeneração dos documentos é grande e
dificulta sua ordenação física, nessas condições. Essa desorganização também acaba
gerando desmotivação e agravando o problema da recuperação da informação
documental. Ou seja, muitos prontuários encontram-se duplicados e o sistema não é
frequentemente “criticado” para eliminação delas.
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Figura 5: Recepção do Hospital Veterinário

Fonte: Registro fotográfico de Débora Cristina dos Santos (2020).

Figura 6 – Prontuários dos pacientes do arquivo da recepção

Fonte: Registro fotográfico de Débora Cristina dos Santos (2020).

Como pode ser observado na figura 6, os prontuários dos pacientes não
têm sustentação física, nem são acomodados em caixas organizadoras, visto que são
armazenados de forma inadequada e prensada, o que dificulta a localização ou a

67

guarda no local correto, como acontece comumente, além de constatar a problemática
de espaço físico disponível.
O cadastro é iniciado se utilizando a ficha de anamnese verde, que é
utilizada para classificar o paciente como consulta, nela são inseridos o horário de
entrada do paciente à recepção, o peso39, o nome do tutor, CPF, RG, endereço, data
da consulta, CEP e telefone para contato, em seguida são inseridos os dados do
paciente, como nome, espécie, raça, idade, sexo, cor e o número da ficha40, após o
preenchimento desses dados na anamnese, é preenchida a pasta do animal, com
todos esses dados, sendo o animal em seguida encaminhado para a consulta e após
a conclusão da mesma, encaminhado para a realização de exames externos,
internamento, cirurgia ou agendamento do retorno.
Posteriormente, a cada retorno ou procedimento realizado no paciente,
registram-se os dados referentes à anamnese, exame físico, exames
complementares e seus respectivos resultados, hipóteses diagnósticas,
diagnóstico definitivo e tratamento realizado. Informações relativas à
evolução clínica diária do paciente discriminando todos os procedimentos ao
qual o mesmo foi submetido, especificando a data e hora. É importante
também a identificação do profissional que atendeu o animal, quando se tratar
de equipe multiprofissional. Outra questão importante é o registro das
medicações, doses, intervalos de administração com via e local onde foi
aplicado o fármaco (CRMV-PR, 2007, p. 1).

Quando ocorre o retorno desse paciente ao hospital, é utilizada a ficha de
anamnese vermelha, nela são inseridos apenas a data do retorno, horário, peso e o
número do RG animal.
Na sala de técnica cirúrgica (Figura 7), o armazenamento documental é
dividido em dois grandes blocos: prontuários de animais em óbito e os prontuários de
pacientes vivos, mas que não estão na recepção por falta de espaço. Na sala adjunta
a sala dos plantonistas, ficam os documentos utilizados para a criação da ficha do
paciente, ficha de anamnese verde e vermelha, receituários médicos, requisições em
geral, termos de cirurgia, internação, recusa de tratamento, transfusão e anestesia.

39

Esse é um dado obrigatório, já que a maioria dos procedimentos são cobrados mediante o peso do
animal, sendo denominados P, M, G e GG. No caso de animais silvestre, aves, mamíferos aquáticos e
grande animais (equinos, bovinos, caprinos), é utilizada a pesagem de acordo com a espécie.
40 O número da ficha é obtido a partir da abertura do registro do animal no sistema sendo denominado
RG, sendo por esse número de RG que é possível encontrar a ficha do paciente no arquivo.
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Figura 7 – Prontuários dos pacientes do arquivo da técnica cirúrgica

Fonte: Registro fotográfico de Débora Cristina dos Santos (2020)

Vê-se pelas fotos, que não há uma organização arquivística de acordo com
as recomendações do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), que explicita que
o arquivo deve ter como função “oferecer serviços e atividades para o público;
possibilitar o trabalho técnico e administrativo e possuir áreas de depósito reservadas,
com condições climáticas e de segurança especial” (CONARQ, 2016). Tal realidade
não se faz presente no AHVB, pois não há na instituição, a cultura que o arquivo deve
ser tratado de forma técnica e gerido por um profissional da área biblioteconômica ou
arquivista. Tal ausência e a consequente falta de gerenciamento documental da
instituição, leva a constantes perdas de documentos administrativos, prontuários e
exames, gerando desconforto a transtorno aos funcionários, médicos e proprietários
de animais.
O AHVB é de proveniência privada, mas suas informações documentais
em seu conjunto, têm caráter de interesse público, sujeito, portanto, aos parâmetros
do Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002, que dá origem ao Sistema Nacional de
Arquivos (SINAR). Mais especificamente, o AHVB possui acervo privado de interesse
social e científico, sendo o mais representativo do Estado de Sergipe. Por fim,
verificamos que a intervenção e sistematização da GCI nessa unidade de informação
também é de interesse do Poder Público, pois em caso de dissolução da instituição a
documentação será recolhida para uma unidade de informação gerida pelo poder
público e integrada ao SINAR.
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Diante desse quadro, a direção e os profissionais da instituição
encaminharam solicitação para reestruturação do arquivo junto à Associação de
Ensino e Cultura Pio Décimo. Após a liberação da direção, a documentação passou a
ser tratada para que assim, fosse implantado um sistema GED.
A princípio foram feitas buscas por empresas que trabalhassem com
sistemas gerenciais de hospitais. Foi escolhido o Doctorvet, sistema de gestão para
clínicas, hospitais veterinários e Pet Shop. Segundo a empresa:
O Doctorvet é o único sistema do Brasil, no segmento de gestão veterinária,
que oferece um avançado recurso de prontuário eletrônico, no qual permite a
análise rápida de todo histórico assistencial dos pacientes, além de importar
os resultados de exames laboratoriais externos no formato PDF. Assim, ao
lançar dados de um serviço para um determinado animal, o Doctorvet
apresenta uma lista com apenas aqueles serviços que obedecem às
características de espécie, porte e raça deste animal ou aqueles serviços
genéticos com preços comuns a todos os animais (SIEMATEC, 2011).

Com isso pronto de acordo com a direção do Hospital Veterinário, foi feita
a separação dos prontuários e documentos utilizados no hospital, para higienização e
após esse processo, seguirão para a digitalização, que ainda não ocorreu, já que há
divergência sobre valores e empresas ou pessoal que fará a digitalização, já que
houve sugestões dela ser feita pelo pessoal no Núcleo de Tecnologia e Informática –
NTI da instituição, tanto por parte de setores terceirizados, Direção do Hospital e por
parte da Direção Geral, no entanto, em reunião com o responsável geral, foi destacado
a importância da digitalização dos prontuários médicos dos pacientes, já que ele
facilitará não só o atendimento, mas também reduzirá a produção de documentos em
suporte papel e dará um melhor suporte aos profissionais e estudantes de MV.

4.2 Acervo corrente e legado documental do AHVB
O acervo do AHVB não é composto somente por prontuários dos pacientes,
nele há também séries documentais de comunicação administrativa: ofícios e
circulares, documentos de cobrança, faturas de laboratórios parceiros, avisos e
propagandas.

Contudo,

pretende-se

na

intervenção

proposta,

ater-se

aos

documentos relacionados aos pacientes que possuem cadastro no hospital, já que os
demais documentos não farão parte do legado documental do Hospital Veterinário.
Segundo uma das recepcionistas mais antigas da instituição, atualmente,
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o acervo arquivístico do HV gira em torno das fichas cadastradas na entrada do
paciente na instituição, sendo assim, essas fichas estão em um total aproximado de
24.000 fichas, no entanto, ao fazer a observação e alguns registros fotográficos
(Figuras 8, 9 e 10), observa-se que o número de caixas e prontuários é superior a
esse, já que muitos estão em duplicidade e fora do registro do sistema utilizado
atualmente.
Figura 8 – Acervo do AHVB localizado na recepção

Fonte: Registro Fotográfico de Débora Cristina dos Santos (2020)
Figura 9 – Acervo do AHVB localizado na recepção

Fonte: Registro fotográfico de Débora Cristina dos Santos (2020)
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Figura 10 – Acervo do AHVB localizado na recepção

Fonte: Registro fotográfico de Débora Cristina dos Santos (2020)

Nos presentes registros fotográficos, se apresentam outras situações
problemáticas à ordenação e conservação dos PP-VET. Também se observa a
sobrecarga de documentos nas caixas organizadoras, assim como a falta de um
critério de classificação por espécie animal ou outro critério de recuperação alternativo
ao RG. Mediante os registros fotográficos, percebe-se que as caixas de arquivo estão
em armários e não em estantes, o que dificulta fazer uma contagem exata do legado
documental do HV (Quadro 2).
Quadro 3 - Acervo documental localizado na recepção AHVB
Localização: Recepção

Quantitativo (pacotilhas ou caixas)

Armário 1
6
Armário 2
6
Armário 3
6
Armário 4
6
Armário 5
6
Armário 6
6
Armário 7
6
Armário 8
6
Armário 9
6
Armário 10
6
Armário 11
6
Armário 12
6
Total:
72
Fonte: Pesquisa e elaboração de Débora Cristina dos Santos (2020)
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Neste sentido, será utilizado o termo “aproximadamente”, já que não há no
momento, como estimar a quantidade exata de caixas e prontuários que pertencem
ao acervo documental do HV, que está distribuído da seguinte forma: arquivo da
recepção, arquivo da técnica cirúrgica e sala adjunta a sala dos plantonistas (Figuras
11 e 12).
Figura 11 – Acervo documental em legado AHVB

Fonte: Registro fotográfico de Débora Cristina dos Santos (2020)
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Figura 12 – Acervo do AHVB localizado na técnica cirúrgica

Fonte: Registro fotográfico de Débora Cristina dos Santos (2020)

As fotos apresentam as fichas amontoadas na sala denominada Técnica
Cirúrgica, onde pode-se observar a falta de espaço até mesmo para andar na sala, já
que o chão está abarrotado de caixas cheias e documentos empilhados de forma
desorganizada, o que dificultou bastante a contagem exata das caixas e prontuários
armazenados. Contudo, foi feita a utilização do “Manual do Roteiro para Mensuração
de Documentos Textuais”, para que assim fosse possível, estabelecer a quantificação
total dos documentos textuais do AHVB.
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Quadro 4 - Acervo documental em legado do AHVB
Localização: Técnica cirúrgica
Estante 1
Estante 2
Estante 3
Estante 4
Estante 5
Estante 6
Estante 7
Estante 8
Estante 9
Estante 10
Estante 11
Arquivo de grandes animais
Caixas empilhadas
Separados
Total:

Quantitativo (pacotilhas ou caixas)
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
58
4,84 metros lineares
7 metros lineares
652 volumes documentos+11,84 M/L

Fonte: Elaboração de Débora Cristina dos Santos (2020)

Como apresentado no Quadro 4, após a intervenção no local, foi possível
encontrar no arquivo 11 estantes, cada uma com 54 caixas ou pacotilhas, no arquivo
situado na clínica de grandes, há um armário com 58 caixas, sobre as caixas
empilhadas, se utilizou de metragem linear, retirada do Manual do Roteiro para
Mensuração de Documentos Textuais, onde foram encontrados 11,84 metros lineares
M/L de documentos.
O tratamento documental que é realizado na instituição, é bastante
deficiente, sendo assim, há a necessidade de melhoras, principalmente em relação
aos profissionais que manejam os prontuários41, já que ainda há em muitos
funcionários, a mentalidade de simplesmente “jogar fora” os prontuários em “desuso”
ou dos animais que estão em óbito, como pode ser observado, nas Figuras 13 e 14.

41

Os profissionais que lidam com os prontuários devem conhecer as necessidades do hospital, sua
demanda, conhecer sua clientela, conhecer a legislação pertinente, estabelecer normas e
procedimentos, formalizar sua estrutura interna, levantar os custos do setor, estabelecer indicadores
que permitam corrigir os possíveis desvios do(s) processo(s) do setor, estabelecer rígidos instrumentos
de controle de entradas, saídas e transferências de prontuários de pacientes (MANUAL BRASILEIRO
DE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR, 2002, p. 6).
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Figura 13 – Prontuários dos pacientes em óbito do AHVB localizado na técnica cirúrgica

Fonte: Registro fotográfico de Débora Cristina dos Santos (2020).

Essa situação em relação aos arquivos da instituição é recorrente, já que
em várias ocasiões a pesquisadora abordou com médicos, funcionários e gestores
sobre a importância do arquivo médico do hospital, já que a mesma colaborou várias
vezes com estudantes e pesquisadores na busca de prontuários para a realização de
pesquisas acadêmicas.
Contudo, é necessário enfatizar que diferentes especialidades profissionais
estão vinculadas às responsabilidades distintas. A equipe médica tem como função
principal os cuidados com a saúde, demonstrando que existe uma lacuna em relação
ao profissional da informação que se torna necessário para fazer da GD sua atividade
meio e da GIC sua atividade-fim, transformando essa massa acumulada de
documentos, em informações pesquisáveis pelos usuários internos e externos à
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instituição, de modo a contribuir grandemente com a pesquisa em MV e Saúde
Pública.

Figura 14 – Prontuários dos pacientes do AHVB localizado na técnica cirúrgica

Fonte: Registro fotográfico de Débora Cristina dos Santos (2020).

Como pode ser observado nas figuras, o acervo documental do hospital
não tem um tratamento adequado, já que há muitas fichas e caixas amontoadas no
chão e na pia, mostrando um ambiente totalmente desorganizado para um arquivo
documental, o que em muitos casos, dificulta a busca dos profissionais e estudantes,
por informações que podem ser aproveitadas em pesquisas e dados sobre
determinada patologia e os procedimentos que foram adotados.
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Sendo assim, a intervenção em campo, buscou também conscientizar os
funcionários e colaboradores sobre a importância da guarda e tratamento documental
adequado com os prontuários dos pacientes, já que a Faculdade Pio Décimo é a
pioneira em MV no Estado e consequentemente, uma referência em saúde animal.
Contudo para isso, faz-se importante adotar medidas de tratamento,
organização e preservação do acervo documental, além da necessidade de um
profissional qualificado e que os documentos digitalizados estejam em um suporte de
Gerenciamento Eletrônico de Documentos, pois este, auxilia o armazenamento dos
documentos, colaborando para o crescimento seguro e organizado da informação. Tal
processo, gerará um rápido acesso à informação armazenada, reduzindo os custos e
os espaços de armazenamento.
Essa sistematização do arquivo com a organização dos documentos, facilitará
o trabalho dos funcionários que trabalham no hospital, pois ficará mais fácil para eles
localizarem os prontuários, bem como, transmitir as informações inseridas no
prontuário do paciente para os demais setores. Haverá assim, a padronização e
atualização da informação, maior segurança no armazenamento da informação
(desde que seja feita de forma adequada) e um maior espaço disponível para o
armazenamento das informações sem que haja a preocupação com o espaço físico.

4.3 Análise SWOT do AHVB

A partir deste tópico, será apresentada a análise dos pontos fortes, fracos,
ameaças e oportunidades observadas no ambiente de estudo através da matriz
SWOT ou FOFA, como é conhecida. Ao observar o objeto de pesquisa, o Hospital
Veterinário Dr. Vicente Borelli, foram levantados os fatores correspondentes às forças,
fraquezas, oportunidades e ameaças para construção das melhorias para o espaço a
ser estudado.
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Infográfico 1 – Matriz Swot
• Primeiro Hospital Veterinário
Universitário do Estado de Sergipe;
• Documentação pregressa de caráter
histórico e científico;
• Fonte de pesquisa para estudantes da
área de Medicina Veterinária e saúde
pública.

• Grande massa documental em
acúmulo;
• Desorganização ou organização
"doméstica";
• Duplicação constante de
prontuários e outros documentos;
• Falta de conhecimento sobre a
função probatória, científica e
histórica dos documentos;
• Lacuna na cultura informacional.
FORÇAS

FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

• Ineditismo da GIC hospitalar
veterinária no Estado de Sergipe;
• Proposta de intervenção com o
intuito de organizar e adequar a
guarda documental dos
Prontuários veterinários, de
acordo com as boas práticas, que
se constitui em instrumento de
disseminação da informação e do
conhecimento.

• Falta de concorrência;
• Ausência de cultura de Gestão
Documental e da Informação
Médica Veterinária no Brasil;
• Composição das equipes
hospitalares veterinárias
permanentes com ênfase nas
atividades-fim.

Fonte: Elaboração de Débora Cristina dos Santos (2019).

Através da análise da SWOT, foram identificados os aspectos mais
importantes para o planejamento da ação de intervenção. É importante frisar, que o
Hospital Veterinário Universitário analisado e seu Arquivo Médico, são para o Estado
de Sergipe, representativos avançados e referenciais da MV.
Dessa forma, esperamos que o êxito do plano de ação já executado
represente o aprimoramento das práticas informacionais desta instituição modelar,
mas também seja disseminadora de boas práticas em Sergipe e na Região Nordeste
do Brasil.
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5 RESULTADOS DA INTERVENÇÃO E DISCUSSÃO

O resultado da intervenção foi realizado de acordo com o plano de ação,
resultante da proposta de pesquisa, sendo esta, de caráter aplicado. A intervenção
realizada ocorreu na unidade de informação, que faz parte do ambiente institucional
escolhido como campo empírico, aqui denominado AHVB. Para tanto, faz-se
necessário identificar os elementos basilares para que se dê a efetividade da proposta
interventiva, sendo estruturada em metas, que respondam aos objetivos propostos.
Quadro 5 – Plano de ação
PLANO DE AÇÃO
Meta

Ação

Responsável

1

Sondagem
de
campo
com
grupos
pesquisáveis

Débora

Inventário
Documental

Débora

Ordenação dos
Prontuário
do
Paciente
Veterinário (PPVET)
Intervir
nos
processos
de
Gestão
Documental
(GD) do AHVB e
propor medidas
para ordenação
física do PPVET,
digitalização e
migração para o
PEP-VET.

Débora

Capacitação dos
usuários
internos

Débora

2

3

4

5

Débora

Execução

EXECUÇÃO

VERIFICAÇÃO

Cronograma

Status

Aplicação
de
questionários
aos
tipos de usuários do
arquivo
médico
veterinário
Análise documental do
inventário,
fazer
levantamento
e
tipologias
dos
documentos.
Análise e organização
dos prontuários dos
pacientes

jan./2021
abr./2021

a

Concluído

jan./2021
abr./2021

a

mar./2021 a
set./2021

Concluído

Organizar
os
documentos
já
implantados
no
Arquivo
Médico
Veterinário do Hospital
Vicente
Borelli
(AHVB), preservando
e
ordenando
a
informação
documental existente.
Ordenação do PPVET, digitalização e
migração para o PEPVET.
Capacitação
e
implantação de cultura
organizacional
condizente com a
utilização e fluxos
informacionais
do
PEP-VET.
Treinamento
dos
colaboradores,
com
utilização
do

mar./2021 a
set./2021

Concluído

Ago./2021 a
set./2021

Concluído

Concluído
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Procedimento
Operacional Padrão
(POP)
6
Organização do Débora
Organização
do
Espaço físico
espaço
físico
do
AHVB, para facilitar e
acelerar
a
recuperação
da
informação para os
usuários internos aos
serviços
médicoveterinários do Estado
de Sergipe
Fonte: Elaborado por Débora Cristina dos Santos (2021).

mar./2021 a
set./2021

Concluído

O Plano de ação descrito no quadro 5, é o resultado da análise realizada
no local, assim como do diagnóstico das condições reais de gestão da unidade de
informação na qual se interveio. Nele, são apontadas as ações já concluídas, no
sentido de alterar a realidade vigente, em benefício de uma ampla gama de usuários
reais e potenciais que, dentro e fora da instituição aqui apresentada, se beneficiaram
do acesso à informação documental disponibilizada.
Sendo assim, serão delineadas as etapas da intervenção e os seus
produtos estão relacionados, descrevendo-os na subseção deste capítulo.

5.1 Processo e análise da intervenção

Aqui são detalhados todo o processo de intervenção realizada no Arquivo
do Hospital Veterinário Dr. Vicente Borelli. Sendo apresentadas as metas
estabelecidas no plano de ação, para pôr em prática a implantação da GD, com ênfase
na transição do PP-VET para o PEP-VET, inserindo a informação documental
existente no GED. Também será possível representar a informação desse legado e,
ao garantir sua pesquisa e recuperação, propiciar uma quantidade e qualidade de
dados recuperáveis que sirvam de referencial para aprofundamento dos mais variados
tipos de estudos e pesquisas propostos pela comunidade universitária servida.
5.1.1 Meta 1 – Sondagem de campo com grupos pesquisáveis
A sondagem de campo com grupos pesquisáveis, foi a primeira meta do
planto de ação a ser cumprida, sendo ela realizada no período de janeiro a abril de
2021. Onde visava verificar o nível de satisfação dos diferentes sujeitos da
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informação, que se caracterizavam como clientes do arquivo. Verificando que as
necessidades e utilizações do prontuário médico do paciente veterinário são
diferenciadas, levamos em consideração esses diferentes perfis. Pudemos, dessa
forma, orientar as ações nas demais fases da intervenção, para obter o melhor
resultado possível.
Aqui, serão analisados de modo quali-quantitativo, os resultados coletados
com a aplicação dos questionários, onde foram aplicados a 3 grupos: estudantes de
MV, médicos veterinários e gestores e funcionários do hospital veterinário. Os
questionários foram aplicados entre os meses de março e junho de 2021 e foram
respondidos via Google Forms, sendo acessados por links enviados previamente via
e-mail e WhatsApp.

5.1.1.1 Questionário direcionado aos estudantes de Medicina Veterinária
O questionário aplicado aos estudantes de MV, foi composto de 15
perguntas fechadas, ele foi aplicado entre os meses de março e junho. Participaram
da pesquisa 13 estudantes, com idades entre 21 e 43 anos, sendo 2 do gênero
masculino, 10 do gênero feminino e 1 classificado como outros. Dentre a profissão
dos respondentes, 9 se classificaram como estudantes, 1 autônomo, 1 esteticista, 1
gerente de marketing e 1 Técnico em enfermagem. Sendo 11 residentes de Aracaju
(SE), 1 de Esplanada (BA) e 1 Porto da Folha (SE).
Em relação ao período em que estavam na faculdade, 1 encontra-se no 5º
período, 6 no 6º período, 4 no 7º período e 2 no 8º período. O que denota que estão
bem familiarizados com a área de MV e os métodos de atendimento no hospital, visto
que muitos dos estudantes já nos primeiros períodos se inscrevem em estágios
clínicos para auxiliar o médico veterinário nos atendimentos.
Sobre as especialidades escolhidas pelos participantes, eles tiveram a
opção de escolher mais de uma, sendo as mais escolhidas as especialidades em
cirurgia veterinária de pequenos animais, clínica médica de grandes animais e clínica
médica de pequenos animais.

82

Tabela 1 – Especialidades escolhidas pelos estudantes
Especialidade

Quantidade (%)

Acupuntura

0%

Anestesiologia

0%

Cardiologia

0%

Cirurgia veterinária de grandes animais

1 (7,7%)

Cirurgia veterinária de pequenos animais

6 (46,2%)

Clínica médica de grandes animais

6 (46,2%)

Clínica médica de pequenos animais

6 (46,2%)

Dermatologia

3 (23,1%)

Homeopatia

1 (7,7%)

Medicina veterinária intensiva

1 (7,7%)

Nefrologia

2 (15,4%)

Oncologia

0%

Ortopedia

0%

Patologia

1 (7,7%)

Radiologia

1 (7,7%)

Outra

5 (38,5%)

Fonte: Elaboração de Débora Cristina dos Santos (2021).

Com relação ao vínculo deles com a instituição além do acadêmico, como
resultado, apenas um dos respondentes afirmou ter vínculo empregatício na
instituição. Segundo o respondente, ele ficou por menos de 1 ano em vínculo
empregatício na instituição, os outros 12 afirmaram possuir apenas vínculo
acadêmico.
Gráfico 1 – Possuem vínculo empregatício ou somente acadêmico?

8%
Sim
Não
92%

Fonte: Elaboração de Débora Cristina dos Santos (2021).
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Em relação a situação dos prontuários e condições de manejo, 4 (31%) dos
participantes responderam que consideram a situação deles boa, 8 (61%) consideram
a situação regular, 1 (7%) dos participantes considera a situação péssima, 1 (7%) ruim
e não houve nenhuma marcação como muito boa. Já sobre a relação da organização
dos prontuários, 6 (46%) dos estudantes responderam que consideram a organização
boa, 5 (38%) consideram regular e 1 (8%) consideram ruim e péssima.

Tabela 2 – Condições dos prontuários e situação de organização e manejo - Estudantes
Condições dos prontuários e
situação de manejo
Situação:
FA
FR

Situação dos prontuários em relação
a organização
Situação:
FA
FR

Muito boa

0

0%

Muito boa

0

0%

Boa

4

31%

Boa

6

46%

Regular

8

61%

Regular

5

38%

Ruim

1

7%

Ruim

1

8%

Péssima

1

7%

Péssima

1

8%

Fonte: Elaboração de Débora Cristina dos Santos (2021).

Quando perguntado como eles consideravam a situação dos prontuários e
o atendimento no hospital enquanto estudantes, os respondentes em sua maioria,
consideravam os prontuários e atendimento bons, regular e ruim, sendo o equivalente
a 31% em cada uma das opções apresentadas e 7% consideraram péssima.

Gráfico 2 – Considerações sobre os prontuários e atendimento
0%
7%
31%
31%

31%

Muito boa

Boa

Regular

Ruim

Fonte: Elaboração de Débora Cristina dos Santos (2021).

Péssima
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A partir da pergunta 8 até a 16, os estudantes tiveram que responder sobre
o acesso às informações contidas nos prontuários dos pacientes, principalmente para
fins de pesquisas. Sendo assim, na oitava pergunta eles foram questionados se já
tiveram ou precisaram acessar os prontuários para meios acadêmicos, 54% dos
estudantes responderam que sim, já precisaram acessar as informações dos
prontuários e 46% responderam que não precisaram acessar as informações de
prontuários para a pesquisa.
Tabela 3 - Acesso aos prontuários para pesquisa acadêmica
Sim

Não

7 (54%)

6 (46%)

Fonte: Elaboração de Débora Cristina dos Santos (2021).

Sendo um complemento da pergunta anterior, a questão 9 era sobre
dificuldades ou facilidades em encontrar as informações. Nas respostas, 69%
apontavam que os estudantes não encontravam com facilidade as informações,
enquanto 31% informaram que encontraram as informações com facilidade. E levando
em consideração a questão seguinte, onde até mesmo que lida com os prontuários
tem dificuldade de encontrar as informações solicitadas, já que de acordo com 69%
dos respondentes, chegam a levar até 12 horas para encontrar a informação sobre
algum paciente, 23% apontam que já chegou a 48 horas, 8% até 72 horas.
No que se refere ao conhecimento sobre o local onde ficam armazenados
os prontuários dos pacientes, 31% dizem conhecer o local, já 69% afirmam não saber
onde fica. Esse fato só é possível, porque a maioria dos que buscam prontuários
médicos veterinários, vão ao arquivo que fica situado na recepção, desconhecendo
assim, a massa documental existente para pesquisa que há na instituição.
E mesmo aqueles que conhecem o local de armazenamento dos
prontuários, apontam que a situação organizacional do local onde estão os
prontuários, tem classificação de 15% dos estudantes como muito boa, pois todas as
vezes que precisam acessar os prontuários, eles estão sempre disponíveis e de fácil
acesso. Os 46% dos estudantes que participaram do questionário, apontam que a
situação do local é boa, pois apesar de saberem que os prontuários estão todos ali
reunidos, as informações não são acessadas facilmente. Já 31% dos estudantes,
apontam que o local de guarda dos prontuários, está em uma situação regular, pis
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segundo eles, as informações existem nos prontuários, porém não conseguem achála em pouco tempo. E por fim, os 8% dos respondentes, destacam que a situação do
local é ruim, visto que apesar das informações existirem, o local além de
desorganizado, possui instalações precárias e passam-se dias para acessar as
informações dos prontuários (Gráfico 3).
Gráfico 3 – Classificação da organização do local do AHV
Ruim, as informações existem, porém o local é desorganizado, com instalações precárias
e passamos dias para acessar as informações do prontuário.
Regular, as informações existem nos prontuários, porém não conseguimos achar ela em
pouco tempo.
Boa, apesar de sabermos que os prontuários estão todos ali reunidos, as informações
não são acessadas facilmente.
Muito boa, pois todas as vezes que precisamos acessar os prontuários os mesmos estão
sempre disponíveis e de fácil acesso
1
4
1
6
2

Fonte: Elaboração de Débora Cristina dos Santos (2021).

Para os estudantes, enquanto graduandos de MV, o gráfico 4 destaca que
as informações contidas nos prontuários, têm extrema importância enquanto conteúdo
acadêmico de pesquisa, equivalendo a resposta de 9% dos pesquisados. Outros 11%
consideram que essas informações são necessárias entre os profissionais da área, já
que com eles podem trocar experiências acerca de determinado diagnóstico. Em
relação a obtenção das informações contidas no histórico do prontuário dos pacientes,
acerca de diagnóstico de enfermidades semelhantes a área humana, 11% dos
estudantes também consideram como importante, já que essa pode ser uma das
formas de verificar a incidência de zoonoses com contágios entre animais e humanos
nos bairros de Aracaju.
Além disso, 11% dos participantes apontam que as informações médicas
são importantes para a tomada de decisões sobre o tipo de medicação e ou tratamento
a ser seguido de acordo com os dados disponibilizadas pelo médico. 13% dos
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estudantes, indicam que, através dos dados dos pacientes, é possível identificar a
incidência de doenças contagiosas como leishmaniose, leptospirose, entre outras, que
acometem humanos e animais. Já 17% dos respondentes consideram os dados dos
prontuários fundamentais para se obter o histórico referente ao atendimento do
paciente. Outros estudantes, apontam também que as informações dos prontuários,
são igualmente importantes para obter detalhes e descrição dos procedimentos
aplicados a cada sintoma e exames apresentados pelos pacientes para fins de
pesquisa acadêmica.
Gráfico 4 - Para que serve e quão importante são as informações contidas no Prontuário Médico
Veterinário?

Identificar a incidência de doenças contagiosas
(leishmaniose, leptospirose) que acometem
humanos e animais.

13%

Identificar as tomadas de decisões sobre o tipo de
medicação e ou tratamento a ser seguido de acordo
com as informações disponibilizadas pelo médico;

11%

Obter informações acerca de diagnóstico de
enfermidades semelhantes a área humana.

11%

Obter histórico de informações referente ao
atendimento do paciente.

17%

Obter detalhes e descrição dos procedimentos
aplicados a cada sintoma e exames apresentados
pelos pacientes para fins de pesquisa acadêmica.

28%

Comunicação das informações entre os
profissionais da área.

11%

Vislumbrar das informações para fins acadêmicos.

9%
0

2

4

6

8

10

12

14

Fonte: Elaboração de Débora Cristina dos Santos (2021).

Na 14ª questão apresentada aos entrevistados, perguntou-se sobre eles
acreditarem que a organização dos prontuários e a criação de um arquivo
especializado, traria contribuições ao atendimento do hospital veterinário, 92% deles,
acreditam que sim, a adequação do arquivo seria importante e apenas 1 (8%) dos
entrevistados não acredita que esse fator, traga melhorias ao atendimento.
Trazendo

esse

questionamento

para

os

respondentes

enquanto

estudantes, foi-lhes apresentado a possibilidade de futuramente, a existência de um
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arquivo especializado na área de MV na instituição (Gráfico 5), 6% dos estudantes
acreditam que não faça diferença, 41% acreditam que será de grande importância
para desenvolvimento acadêmico na região e 53% consideram muito importante para
obtenção de dados para pesquisa.
Gráfico 5 – Sobre um arquivo especializado na área de Medicina Veterinária
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7
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Série1
7

Importante, já que há uma maior
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9

Sem importância, não acredito
que faça diferença
1

Fonte: Elaboração de Débora Cristina dos Santos (2021).

Na última pergunta, que tem ligação com anterior, todos os participantes
concordam que, a existência de um arquivo especializado com informações em
suporte digital, contribuir não apenas cientificamente, mas também socialmente.
Mediante as respostas obtidas com os estudantes, reforçam sobre a importância da
organização e adequação dos prontuários do arquivo médico veterinário,
principalmente quando se pensa no AHV, como meio de pesquisa.

5.1.1.2 Questionário direcionado aos Médicos Veterinários

O questionário aplicado aos médicos, foi composto de 14 perguntas
fechadas, ele foi aplicado entre os meses de março e junho do corrente ano, onde 18
médicos aceitaram participar da pesquisa, com idades entre 25 e 48 anos, sendo 7 do

88

gênero masculino e 11 do gênero feminino. O ano de formação dos participantes está
compreendido entre 1998 e 2020 (Gráfico 6).
Gráfico 6 – Ano de formação dos participantes

Fonte: Elaboração de Débora Cristina dos Santos (2021).

Portanto, a partir do gráfico acima, percebe-se que há profissionais com
mais de 20 anos de profissão (11%) e outros com menos de 1 ano (5%), como é
mostrado no gráfico abaixo.
Gráfico 7 – Tempo de profissão

11%
0%

5%
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21%
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21%
5%

7 a 9 anos
10 a 12 anos
13 a 15 anos

32%

Mais de 7 anos
Mais de 15 anos

Fonte: Elaboração de Débora Cristina dos Santos (2021).
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Dentre funções profissionais exercida pelos participantes, a maioria exerce
a função de médicos veterinários e os demais trabalham com outras especialidade ou
funções no hospital como é mostrado no quadro 7. Dos participantes, 16 residem em
Aracaju, 1 na cidade de São Cristóvão (SE), 1 na cidade de Brumado (BA).
Quadro 6 – Função profissional ou especialidade dos participantes
Função Profissional ou especialidade

Quantidade

Médico Veterinário

942

Professor

2

Cirurgião geral, ortopedia, neurologia

1

Diretor geral

1

Cardiologista

1

Radiologista

2

Médica ultrassonografista

1

Nefrologista

1

Oncologista

1

Fonte: Elaboração de Débora Cristina dos Santos (2021).

Sobre as especialidades dos participantes veterinários, eles tiveram a
opção de escolher mais de uma das que praticam, sendo as mais escolhidas as
especialidades em Cirurgia veterinária de pequenos animais com 20%, Clínica médica
de grandes animais com 12% e Clínica médica de pequenos animais com 24%. As
demais especialidades obtiveram porcentagem abaixo de 9% e apenas duas não
obtiveram porcentagem, sendo as especialidades de acupuntura e homeopatia.

42Dentre

esses 9, um além de Médico Veterinário, também é residente em clínica e cirurgia de equinos.
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Gráfico 8 – Especialidades dos veterinários
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Fonte: Elaboração de Débora Cristina dos Santos (2021).

Na terceira pergunta apresentada aos participantes, perguntou-se sobre o
vínculo que eles possuem com o Hospital Veterinário Dr, Vicente Borelli.
Gráfico 9 – Tempo de vínculo com o Hospital Veterinário
menos de 1 ano
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Fonte: Elaboração de Débora Cristina dos Santos (2021).

Dentre os 19 participantes, 32% dizem possuir vínculo com o hospital, mas
o vínculo é de menos de 1 ano, 21% possuem vínculo de 4 a 6 anos com a instituição,
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16% têm um vínculo um pouco maior, de 7 a 9 anos e 10 a 12 anos e apenas 5% têm
vínculo superior a 15 anos com o HV, estando entre os funcionários mais antigos da
instituição. O período de 13 a 15 anos não pontuou, sendo a esse período, atribuído
porcentagem de 0%.
Sobre a situação dos prontuários do HV e condições de manejo, dentre os
profissionais de veterinária, 1 (5%) dos participantes responderam que consideram a
situação deles muito boa, 7 (35%) consideram a situação boa, 10 (50%) dos
participantes considera a situação regular, 2 (10%) ruim e não houve nenhuma
marcação como péssima. Já sobre a relação da organização dos prontuários, 0 (0%)
dos estudantes responderam que consideram a organização boa, 5 (38%) consideram
regular e 1 (8%) consideram ruim e péssima. Em relação ao atendimento, 2 (11%) dos
participantes responderam ser muito boa a situação dos prontuários, para 5 (26%)
eles estão bons para o atendimento, 8 (42%) consideram a situação regular, 4 (21%)
dos respondentes, consideram a situação ruim e nenhum deles considerou péssima.
Tabela 4 – Condições dos prontuários e situação de organização e manejo - MV
Condições dos
prontuários e situação de
manejo
Situação:
FA
FR

Situação dos prontuários
em relação a organização

Situação dos prontuários em
relação ao atendimento

Situação:

FA

FR

Situação:

FA

FR

Muito boa

1

5%

Muito boa

1

5%

Muito boa

2

11%

Boa

7

35%

Boa

5

25%

Boa

5

26%

Regular

10

50%

Regular

8

40%

Regular

8

42%

Ruim

2

10%

Ruim

6

30%

Ruim

4

21%

Péssima

0

0%

Péssima

0

0%

Péssima

0

0%

Fonte: Elaboração de Débora Cristina dos Santos (2021).

Percebe-se que a percepção as situação dos prontuários tanto quanto em
relação a organização quanto ao manejo, diferem das respostas dada pelos
estudantes, visto que, para alguns dos estudantes, a situação dos prontuários na
organização e manejo é pessima, enquanto para os veterinários não houve marcação
acerca dessa escolha de cenário.
Quando levantada a questão sobre o acesso rápido às informações
contidas nos prontuários dos pacientes, 58% dos entrevistados, disseram que não
encontraram com facilidade as informações dos pacientes, já 42% deles, disseram
que sim.
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Segundo Andrade (2011), o cuidado com a informação no arquivo, cabe ao
profissional arquivista, que é responsável por treinar sua equipe de trabalho e tornar
o arquivo um ambiente satisfatório, possibilitando a disseminação, organização e a
recuperação da informação.
Contudo, isso as vezes pode ser complicado em um arquivo médico, visto
que, de acordo com Soares (2016), as instituições hospitalares na maioria das vezes,
possuem milhares de prontuários, possuindo até, mais de 40 páginas, com
informações do paciente desde a entrada dele, até sua saída, podendo elas serem
usadas para fins acadêmicos, clínico ou financeiros.
Ainda sobre as informações nos prontuários dos pacientes, os participantes
responderam na questão 13, sobre o período que as recepcionistas levam para
encontrar as informações solicitadas, onde 16 (84%) participantes, disseram já ter
esperado até 12 horas para receberem uma resposta acerca da informação solicitada,
enquanto 3 (16%), disseram ter esperado até 24 horas pelas informações.

Gráfico 10 – Tempo de espera para encontrar as informações nos prontuários
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Fonte: Elaboração de Débora Cristina dos Santos (2021).

Com relação a organização do local onde estão arquivados os prontuários
dos animais, foi questionado aos participantes de que forma eles o classificariam,
dentre os veterinários, 4 (21%), classificou a área como muito boa, já que conseguem
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acesso aos prontuários de forma simples43 e sem burocracias. Para 6 (32%) dos
veterinários, a disposição dos prontuários é boa, já que eles têm ciência da localização
dos PP-VET, no entanto, as informações não são de fácil acesso44. De acordo com as
respostas de 8 (42%) dos participantes, as condições do local de armazenamento é
regular, já que o tempo de busca pela informação é demorada, o que em alguns casos
urgentes, traz complicações ao atendimento dos pacientes, principalmente para
aqueles que chegam em emergências ou casos cirúrgicos. Por fim, apenas 1 (5%)
dos veterinários, diz ser ruim a organização do local dos prontuários, principalmente
em razão da precariedade, desorganização e o tempo que se leva para ter acesso às
informações
Sem a adequada organização, Gomes e Varela (2016), apontam que o
arquivo corre o risco de perder as informações, o que prejudica a interação médicopaciente, assim também do modo como a “instituição de saúde e o profissional da
saúde recebem e acolhem o paciente”, buscando atender às necessidades
decorrentes do problema de saúde do seu paciente.
Neste sentido, a gestão documental enquanto função arquivística, está
dentro do tratamento técnico, que vai da produção dos documentos até a sua
destinação final e dependendo da eficácia da recuperação dessa informação, fica
claro que a classificação, a avaliação e a descrição, foi realizada de forma precisa
(BELLOTTO, 2004).

43

Essa resposta se deve ao fato dos MV terem acesso aos prontuários que ficam na recepção e são
encontrados de forma mais organizada do que os que ficam na sala da técnica cirúrgica.
44 Isso se deve ao fato de que esses profissionais tentaram ter acesso aos prontuários da técnica
cirúrgica, que devido a condição do local, dificilmente eles conseguirão encontrar o prontuário sem o
auxílio da recepcionista.
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Gráfico 11 – Classificação da organização local de arquivamento dos PP-VET
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Fonte: Elaboração de Débora Cristina dos Santos (2021).

Sobre a importância das informações contidas nos prontuários do paciente
veterinário, 11 (19%) dos respondentes apontam que elas tem relevância na
comunicação das informações entre os profissionais de saúde. De acordo com 12
(21%) dos veterinários, elas importam na descrição dos procedimentos aplicados a
cada sintoma e exames apresentados pelos pacientes. 18 (32%), consideram o
histórico de informações referente ao atendimento do paciente importantes. Para 7
(12%), o diagnóstico de enfermidades semelhantes. Finalizando, 9 (16%) dos MV,
consideram as tomadas de decisões sobre o tipo de medicação e ou tratamento a ser
seguido relevantes. Não houve menção dos participantes a outras informações que
fossem significativas.
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Gráfico 12 - Importância das informações contidas nos prontuários do paciente
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Fonte: Elaboração de Débora Cristina dos Santos (2021).

Em relação a organização dos prontuários e a criação de um arquivo
especializado como contribuição para melhorar o atendimento aos pacientes, todos
os respondentes afirmaram que sim, contribuiria bastante num atendimento
especializado. Continuando a abordagem sobre a especialidade do arquivo do HVVB,
18 (95%) dos participantes afirmam ser importante para a área de MV e 1 (5%)
acredita não ser relevante para a área.
Finalizando o questionário voltado aos médicos veterinários, foi perguntado
aos participantes se eles consideram que, um arquivo especializado na área e com
informações em suporte digital, trará benefícios acadêmicos, sociais e fonte de
informação na prestação de atendimento médico, todos os 19 MV concordaram que
sim.

Tabela 5 – Contribuição do arquivo especializado em Medicina Veterinária no meio social e acadêmico
Um arquivo especializado e com as
informações em suporte digital, contribuirá
não apenas cientificamente, mas também
socialmente?
Resposta
FA
FR

Um arquivo especializado na área, será
uma fonte de informação na prestação
de atendimento médico, acadêmico e
social?
Resposta
FA
FR

Sim

19

100%

Sim

19

100%

Não

0

0%

Não

0

0%

Fonte: Elaboração de Débora Cristina dos Santos (2021).
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5.1.1.3 Questionário direcionado aos gestores/colaboradores do Hospital Veterinário

O questionário aplicado aos gestores e colaboradores do HV, foi composto
de 11 perguntas fechadas, ele foi aplicado entre os meses de março e junho do
corrente ano, contando com 10 participantes, com idades entre 23 e 62 anos, sendo
4 do gênero masculino e 6 do gênero feminino. Dentre os colaboradores que atuam
no hospital, há profissionais de áreas diversificadas como: médica veterinária,
pedagoga, auxiliar administrativo, médico veterinário / técnico em radiologia,
veterinária / docente, auxiliar de veterinária, administradora de empresas, professor,
técnica enfermagem e recepcionistas. Sendo 6 residentes de Aracaju (SE), 2 de
Nossa Senhora do Socorro (SE) e 2 de São Cristóvão (SE).
No gráfico abaixo, é apresentado o nível de escolaridade dos
colaboradores, que varia do ensino médio ao doutorado.
Gráfico 13 – Nível de escolaridade dos funcionários
Doutorado
Mestrado completo
Pós-graduação completo
Superior completo
Técnico completo
Nível médio

Doutorado em andamento
Mestrado em andamento
Pós-graduação em andamento
Superior em andamento
Técnico em andamento
Nível fundamental

1

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Fonte: Elaboração de Débora Cristina dos Santos (2021).

As perguntas de número 2 e 3, são relacionadas ao setor de trabalho e o
tempo que o colaborador trabalha na empresa. Sobre o tempo de serviço dos
funcionários (Tabela 6), 2 (20%) exercem função no hospital entre 1 e 4 anos e 5 a 8
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anos, 5 (50%), estão entre o quadro de funcionários pelo período de 9 a 12 anos e 1
(10%), entre 13 e 16 anos.
Tabela 6 – Tempo de trabalho no HV
FA

FR

Tempo de trabalho
Menos de 1 ano

0

0%

1 a 4 anos

2

20%

5 a 8 anos

2

20%

9 a 12 anos

5

50%

13 a 16 anos

1

10%

Superior a 17 anos

0

0%

Fonte: Elaboração de Débora Cristina dos Santos (2021).

Sobre a atuação dos colaboradore nos setores do HV, 2 (20%) atuam no
almoxarifado e recepção, 1 (10%) na direção do Hospital, enfermagem e financeiro e
5 (50%) em outros setores como: radiografia, patologia, ultrassonografia e
anestesiologia.

Gráfico 14 – Setores do Hospital Veterinário

1

0

1

2

3

4

5

Outro.

Serviços gerais

Recepção

Financeiro

Esterilização

Enfermagem

Direção

Clínica de grandes animais

Cirurgia

Almoxarifado

6

Fonte: Elaboração de Débora Cristina dos Santos (2021).

As questões 4 e 5 se referem ao sistema Doctorvet, onde os colaboradores
e gestores deram suas impressões acerca da classificação do sistema e sua operação
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de acordo com as especificações do programa. Em relação a classificação do sistema,
2 (20%) dos colabordores classificam o doctorvet como muito bom, 5 (50%) e 3 (30%)
como regular, não houve pontuação em ruim e péssimo. No entanto, a pergunta 5
sobre o funcionamento do sietma de acordo com as especificidades, todos
concordaram que ele está de acordo com o programa.
As perguntas de 6 a 11 do questionário, refletem a situação dos
prontuários, as informações neles contidas e o espaço físico do AHVB e sua
organização como arquivo especialista.
Em relação a classificação dos colaboradores e gestores sobre os arquivos
dos prontuários do hospital veterinário, 1 (10%) considera muito boa, 2 (20%)
categoriza como boa, 6 (60%) como regular e 10% como péssima. Essas respostas
refletem nas seguintes, visto que 70% dos funcionários que participaram, alegam não
encontrar com facilidade as informações dos pacientes no arquivo, enquanto 30%
dizem conseguir encontrar as informações.
No que diz respeito a mudança total do arquivo físico para o digital ser
favorável, todos concordam que seria bom para o melhor funcionamento se todos os
prontuários estivessem digitalizados, principalmente se as informações forem
vinculadas ao Doctorvet, pois facilitaria a busca da informação nos PP-VET.
Entretanto, os colaboradores também concordam que isso só seria viável
com um profissional especializado na área de ciência da informação, uma vez que o
profissional contribuiria de forma positiva para recuperação da informação do
paciente.
Com respeito a criação de um arquivo especializado, com manual e tabelas
de temporalidade de documentos, para que assim, seja favorável para uma boa
gestão, indexação e recuperação da informação dos pacientes, todos concordam que
isso seria o ideal.

5.1.2 Meta 2 – Inventário documental

Por se tratar de um arquivo médico pertencente a uma Instituição de Ensino
Superior (IES), o AHVB contribui com o desenvolvimento acadêmico na área, além de
ser referência em MV na região. Neste sentido, é de grande importância a realização
do inventário documental na instituição, visto que é o primeiro Hospital Veterinário do
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Estado e possivelmente o melhor e mais bem equipado, além disso ele dispõe de uma
massa documental de 22 anos com histórico dos animais atendidos ao longo de sua
existência.
Após o inventário, foi elaborado o quadro com os tipos e espécies de
documentos encontrados de atividade meio e atividade fim entre os prontuários, como
pode ser apresentado no Quadro 7:
Quadro 7 – Inventário documental do AHVB
TIPOS DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS ENCONTRADOS
De cirurgia
De consulta com especialista em ortopedia

Agendas

Autorização

De consulta com especialista em neurologia
De consulta com especialista em animais silvestres
De consulta com especialista em cardiologia
De consulta com especialista em grandes animais
Para anestesia
De orçamentos
De despesas controladas
Para realização de exames
Para eutanásia
Para transfusão sanguínea
Para realizar procedimento simples
Para realizar quimioterapia
Para anestesia
Para orçamentos

Cadernos

Devedores

Carteiras

Vacinação
GTA45
De pagamento de cirurgia
De exames internos realizados
De exames externos realizados
De compra de Medicação
Pat Lab
Tecsa Laboratório

Comprovantes

Convênios
Comunicação

Encaminhamentos

45

Interna
Externa
Para exames
Para internação
Para cirurgia
Para transfusão de sangue

Guia de Trânsito Animal (GTA) é o documento oficial e obrigatório para transporte animal no Brasil,
nele contém informações essenciais sobre a rastreabilidade do animal (origem, destino, finalidade,
espécie, vacinações, entre outros).
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Fichas

do Quadro 7 – Inventário documental do AHVB
De anamnese para consulta
De anamnese para retorno
Para capa de prontuário
De biópsia

Laudos

De exames de sangue (externos)
De exames de sangue (internos)

Continuação

Lista

Livro
Panfletos
Receituário

Recibos

Relatórios

Solicitação

De Raio X
De USG
De doadores de sangue
De feriados
De plantão cirúrgico
De plantão de atendimento clínico de grandes animais
De plantão de atendimento clínico de pequenos animais
De devedores
De propagandas
De cursos
Comum
Controlado
De pagamento de passagem
De plantão
De procedimentos não realizados
De atendimento
De óbito
Financeiro
De exames (internos)
De exames (externos)
De alta solicitada
De incineração
De internação
De ciência de procedimento de laparotomia exploratória
De recusa de tratamento (exames)

De recusa de tratamento (cirúrgico)
De recusa de tratamento (internação)
De GTA
De compromisso
Fonte: Elaborado por Débora Cristina dos Santos (2021).
Termos

Os documentos encontrados, ficam armazenados em caixas arquivo,
algumas identificadas com os tipos de documentos, por anos ou meses. Dado o
diagnóstico, a proposta de implantação da GD dos PP-VET será efetivada com os
critérios de uso dos documentos utilizados e as rotinas para funcionamento do arquivo
e as formas de registrar as informações contidas nos documentos.
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5.1.3 Meta 3 – Ordenação dos Prontuário do Paciente Veterinário (PP-VET)
Durante a intervenção, pode-se perceber a extensão do caos em que se
encontravam os documentos armazenados no hospital, já que ocorreu um maior
acúmulo dos prontuários entre o período em que foram realizadas as primeiras visitas
e fotos, 06 de junho de 2020 e 13 de janeiro de 2020, até o dia em que se iniciou de
fato a intervenção, 09 de março de 2021.
Sendo assim, se iniciou com a organização do espaço, fazendo a retirada
das caixas que estavam no meio da sala, para que fosse possível fazer a organização
dos prontuários de papel, já que boa parte estava no chão e misturado entre
prontuários de animais vivos e em óbito (Figura 15 e 16).

Figura 15 – Retirada das caixas para organizar o espaço

Fonte: Registro fotográfico de Débora Cristina dos Santos (2021).
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Figura 16 – Prontuários misturados

Fonte: Registro fotográfico de Débora Cristina dos Santos (2021).

Contudo, durante o processo de organização surgiram alguns problemas,
dentre esses, pode-se apontar algumas fichas que ficaram inviabilizadas poque
deixaram gatos entrarem no local onde estão armazenados os prontuários, ficando
alguns dos prontuários sujos com fezes e vômitos, como pode-se observar na Figura
17.
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Figura 17 – Prontuários inviabilizados

Fonte: Registro fotográfico de Débora Cristina dos Santos (2021).

Outro problema é a utilização do local como depósito, já que foram
encontrados medicamentos vencidos, cobertores, coleiras, roupas e focinheiras de
animais que foram a óbito. Tudo isso por cima das caixas contendo os prontuários,
tanto dos óbitos, quanto dos vivos. Sem contar com material permanente fixados no
local, como uma pia e balcão (Figura 17). Outro problema do local eram as janelas,
cortinas sem fixação (Figura 18) e a porta que está com o vidro quebrado, o que
prejudica o espaço, já que fica inviável o arquivo funcionar adequadamente, já que
foge às normas e recomendações do CONARQ.
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Figura 18 – Situação das cortinas do AHVB

Fonte: Registro fotográfico de Débora Cristina dos Santos (2021).

Ao longo das visitas a instituição, foi feita uma limpeza dos prontuários, já
que muitos tinham poeiras e mofo, tanto nas caixas quanto nos prontuários em si,
visto que boa parte das caixas de arquivos estavam no chão por falta de estantes.
Durante a análise das caixas, também foram encontrados diversos prontuários com
testes rápidos colados46, tanto no lado interno, quanto no externo (Figura 19 e 20).

46

Testes para Cinomose, Leishmaniose, Erliquiose, Parvovirose e Giárdia.
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Figura 19 – Prontuário com teste rápido no lado interno

Fonte: Registro fotográfico de Débora Cristina dos Santos (2021).

Figura 20 - Prontuário com teste rápido no lado externo

Fonte: Registro fotográfico de Débora Cristina dos Santos (2021).

Além dos testes, foram encontrados também tubos com sangue dos
animais (Figura 21), o que causou bastante espanto durante a organização, já que
algumas das doenças dos animais, são transmissíveis aos humanos, o que tornou o
processo preocupante, visto que havia risco de contaminação ao fazer a manipulação
dos prontuários para as caixas, mesmo a pesquisadora portando Equipamento de
Proteção Individual – EPIS, como máscaras, faceshield, luvas e jaleco.
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Figura 21 – Prontuário com tubo de sangue

Fonte: Registro fotográfico de Débora Cristina dos Santos (2021).

Dentre os documentos encontrados no arquivo, a maior parte é relacionada
aos animais atendidos, sendo eles, ficha cadastral e de consulta verde, ficha de
retorno vermelha, termos de responsabilidade de internamento, de autorização para
incineração, de transfusão, cirurgia, exames de sangue e de imagem, requisições para
exames, para material, receituários, orçamentos.
Mediante o que foi sendo analisado durante a intervenção, optou-se por
organizar os prontuários em caixas arquivo plásticas nas cores verde e vermelha, e
caixas de papelão, já que eram materiais disponíveis no almoxarifado do hospital
veterinário. Nas caixas verdes, foram organizados os prontuários de animais vivos e
nas caixas vermelhas, os prontuários dos animais em óbito, à medida que acabaram
as caixas plásticas, foram utilizadas as caixas de papelão.
Apesar da organização do local ter iniciado, ficou faltando estantes para
que fossem guardadas as caixas com todos os prontuários, além disso, houve
problemas recorrentes com as recepcionistas, o que dificultou a organização, já que
as atendentes retiravam as caixas dos locais e não recolocavam no local de origem.
Além desses problemas apontados, observou-se também que, à medida que era feita
a análise e organização dos prontuários no arquivo para liberar espaço, eram
colocadas mais caixas ou sacos de lixos contendo material inadequado ao espaço
pelas atendentes da recepção, o que dificultou a organização, visto que os sacos e
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caixas eram colocadas em qualquer lugar que as recepcionistas encontrassem,
desfazendo muitas vezes, o trabalho de organização feito anteriormente.
Isso se tornou um fator preocupante, já que qualquer pessoa com acesso
à chave, que fica localizada na recepção, pode ter acesso a sala da técnica, inclusive
alunos e professores que fazem aulas práticas na sala adjunta, já que se usa a mesma
entrada, comprometendo assim, a segurança das informações armazenadas. Por
esse motivo, optou-se por conversar com a administração e as atendentes, para que
fosse possível ter o mínimo de colaboração na organização no local e controle de
entrada e saída da sala onde fica o arquivo.
Além disso, foi constatado durante o processo de organização, que há
separação dos prontuários com arquivos intermediários na instituição, visto que os
PP-VET das outras espécies, encontram-se em outro local, contudo, este assunto
será mais bem apresentado na meta número 3.

5.1.4 Meta 4 – Intervir nos processos de Gestão Documental (GD)
Para organização dos prontuários, foi preciso primeiro fazer a análise e
gestão documental dos prontuários e outros documentos contidos nas caixas, neste
sentido, foi feita a separação dos documentos médicos e dos que tinham relação com
assuntos externos, como por exemplo, documentos perdidos, cartões de crédito,
carteira de passagem. Depois foi feita a divisão dos prontuários entre as caixas, já
maioria das caixas arquivo chegavam a ter mais de 80 prontuários abarrotados, o que
fez com que muitos deles ficassem amassados.
Durante essa análise e separação desses prontuários, foi também feita as
anotações necessárias para a elaboração do novo espelho para as caixas, já que elas
não tinham um espelho padronizado para a identificação.
Foi também através das anotações para a elaboração dos espelhos da
frente e lateral da caixa (Infográfico 1 e Quadro 2), que ficou constatado que os
prontuários também tinham dupla numeração, sendo umas do sistema Sisvet47,
utilizado anteriormente pelo hospital veterinário e o Doctorvet48, sistema atual. Porém,
47

É um sistema de gerenciamento de clínica veterinária e pet shop criado pela AMZ Comercial
Assessoria e Consultoria em Sistemas Específicos LTDA (SISVET, 2018).
48 É um sistema de gestão para clínicas e hospitais veterinários e pet shops, criado pela Siematec
Informática LTDA, que visa o fornecimento de informações gerenciais e estratégicas (SIEMATEC,
2021).
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esse fato só é observado a partir dos prontuários de abril de 2016, período em que foi
implantado o Doctorvet.
Infográfico 2 – Modelo de espelho elaborado para caixa arquivo

Fonte: Dados de pesquisa: Débora Cristina dos Santos. Arte: Ísis Carolina Garcia Bispo (2021).

Quadro 8 – Modelo de espelho elaborado para as caixas arquivo
Nome do animal

Tutor/Responsável

RG Sisvet

RG Doctorvet

Ano

PITUCHA

xxxxxxxxxxxxxx

19.787

855

0000

GORRAN

xxxxxxxxxxxxxx

1.298

768

0000

FANY

xxxxxxxxxxxxxx

23.790

1.581

0000
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Continuação do Quadro 8: Modelo de espelho elaborado para as caixas arquivo
EIDE

xxxxxxxxxxxxxx

40.374

1.738

0000

BELINHA

xxxxxxxxxxxxxx

12.216

2.943

0000

HULK

xxxxxxxxxxxxxx

46.292

2.438

0000

LAYKA

xxxxxxxxxxxxxx

24.056

2.580

0000

GUTO

xxxxxxxxxxxxxx

15.302

2.514

0000

Fonte: Elaborado por Débora Cristina dos Santos (2021).

Após a organização e análise documental no AHVB, foi iniciada a proposta
de ordenação, digitalização e migração do PP-VET para o PEP-VET, onde foi sugerido
inserir os dados dos prontuários de óbitos no Doctorvet, visto que a maioria deles não
se encontram no sistema, dificultando assim, a recuperação da informação do
paciente, posto que, fica inviável para quem busca a informação, encontrá-la, o que
fica visível nas respostas obtidas nos questionários, principalmente em relação aos
estudantes, que desconhecem tanto o sistema, quanto a organização do local. Além
disso, muitos prontuários possuem dois tipos de registros, como foi pontuado acima,
o que dificulta ainda mais a busca da informação para que não conhece o sistema.
Em sua interface, os sistemas possuem cadastros parecidos dos pets, com
a exceção que no Doctorvet, o modo de busca é feito através do número principal,
que é obtido com o cadastro do CPF do tutor responsável, o chamado RG (Figuras
22, 23 e 24), que aparece no espaço ID Cliente.
Figura 22 – Print Screen da entrada da interface do DoctorVet - AHVB

Fonte: Registro Fotográfico de Débora Cristina dos Santos (2021).
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Figura 23 – Print Screen da interface de busca do paciente do Sistema Doctorvet

Fonte: Registro de Débora Cristina dos Santos (2021).

Já no Sisvet, a busca principal é feita através do RG do animal, um número
que é atribuído ao pet e não ao dono como no Doctorvet. No entanto, na maioria das
vezes se utiliza o número de telefone para realizar a busca, já que nem sempre o tutor
sabe o número do RG VET.

Figura 24 - Interface do Sistema Sisvet

Fonte: SISVET (2018)
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Ainda sobre a busca nos dois sistemas, deve-se ter cuidado no
preenchimento dos dados, uma vez que colocado um dado incorreto ou até mesmo
uma letra, dificulta na recuperação da informação do paciente, principalmente no
Sisvet, que não é mais utilizado.
Sendo assim, para um melhor entendimento do processo de atendimento
e cadastro do paciente, foi elaborado um fluxo (Infográfico 3) para entender todo o
processo, que se inicia com o atendimento na recepção e finaliza com a alta ou óbito
do paciente.
Infográfico 3 – Processo de cadastro de pacientes no Doctorvet

Processo de Cadastro do
Paciente no HV

Sim

Não

Fonte: Elaborado por Débora Cristina dos Santos (2021).

Quando o tutor busca atendimento, ele é questionado pelas atendentes se
é a primeira vez do seu pet ali para o atendimento, se a resposta for sim, é feito um
cadastro do animal e encaminhado para a consulta, exame clínico ou procedimento,
no caso da resposta ser negativa, lhe é perguntado se ele tutor, sabe o número do RG
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(Sisvet), descobrindo o número de identificação, a recepcionista vai ao arquivo da
técnica cirúrgica para encontrar o prontuário, já que ele é antigo e não consta no
Doctorvet, sendo inserido após o retorno e atualização no sistema atual, o que gera
um outro número de identificação, que é através do tutor.
Sobre o cadastro realizado para o atendimento dos animais, foi-se
percebido que é feita de todas as espécies de animais que são atendidas no hospital:
domésticos de pequeno porte (cães, gatos), grande porte (cavalos, bois, bodes),
domésticos silvestres (papagaios, cacatuas, tartarugas, coelhos), animais aquáticos
(golfinhos, tartarugas, pinguins) e selvagens de grande porte (tigres, leão).
Porém, a duplicidade de identificação49 e o número de registro atribuído ao
tutor, acaba gerando problemas com os especialistas de outras áreas, visto que eles
não concordam com o registro ligado diretamente ao tutor, o que dificulta para eles, o
arquivamento e busca da informação, pois segundo eles, quando o proprietário possui
mais de um animal, o número de registro é o mesmo, por esse motivo, acabou-se
criando arquivos particulares dentro da instituição.
Como os prontuários desses animais em um arquivo paralelo, há
dificuldades na gestão dos documentos, isso porque os médicos responsáveis pelos
atendimentos de algumas espécies, tem dificuldade com a forma de arquivamento dos
prontuários, preferindo deixá-los, no próprio local de atendimento de sua
especialidade (Figura 25).

49

Animais registrados no Sisvet e Doctorvet
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Figura 25 – Prontuários Veterinário da Clínica de Grandes Animai

Fonte: Registro fotográfico de Débora Cristina dos Santos (2021).

Contudo, isso dificultou a contabilização dos prontuários existentes e dos
pacientes atendidos, visto que não foi possível ter acesso a todas as salas em que
estão arquivados os prontuários das outras espécies.
5.1.5 Meta 5 – Capacitação de usuários internos

A capacitação dos usuários internos, se fez durante o período de
organização do AHVB, deu-se preferência na capacitação, às recepcionistas, visto
que são elas que fazem o primeiro contato com o tutor e o paciente, além de serem
as responsáveis pela coleta dos dados primários.
A princípio, o treinamento se iniciou com conversas sobre a organização
das caixas, meios de busca e recuperação da informação no novo sistema. Após as
conversas, notou-se que as atendentes não sabiam como contornar a busca por
prontuários perdidos ou não encontrados no meio da desorganização do arquivo,
segundo elas, quando um paciente chega para atendimento e o prontuário se encontra
no arquivo da técnica, elas enviam o paciente para a consulta e em caso de necessitar
ficar internado ou fazer um procedimento que tenha necessidade do histórico do
paciente, elas pegam uma nova ficha e criam um novo prontuário, o que explica a
ocorrência de tantos prontuários duplicados.
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Mediante essa conversa, optou-se por primeiro apresentar a elas, formas
de reduzir a perda de informação e dos prontuários. Para isso, foi orientado que no
momento do cadastro, fosse preferível obter as informações por meio de documentos
do tutor, porque assim, evita-se cometer erros no preenchimento dos dados, outro
ponto importante é o preenchimento correto dos dados do animal consultado, já que
as informações como: raça, cor de pelo, espécie, idade e gênero são importantes na
triagem.
Após essas orientações, foi mostrado a melhor forma de organizar os
prontuários dentro das caixas, sendo preferível no momento do arquivamento, deixar
a aba com os dados do paciente visível, o que facilita a busca. Porém, foi acentuado
as recepcionistas, sobre a importância da organização do arquivo localizado na
técnica cirúrgica, já que muitas delas durante o período de organização, faziam a
retirada das caixas e colocavam no chão ou em outro local, menos o de origem, sendo
esse um dos pontos cruciais da abordagem na capacitação. Outra questão importante
durante as orientações, foi sobre a importância da quantidade de prontuários que são
colocados nas caixas, já que foram encontradas caixas com excesso de prontuários.
Em outro momento, falou-se sobre os exames, já que foram encontradas
diversas caixas com exames impressos, o que gerou questionamento às atendentes
por parte da pesquisadora, visto que não há a necessidade dos exames em suporte
papel quando é dada a opção do envio por e-mail. Mas segundo as atendentes, isso
ocorre quando o tutor solicita o exame e este ainda não foi liberado no sistema pela
médica responsável pelo laboratório, por isso, ele é impresso e deixado no prontuário
ou em caixas destinadas a exames. No entanto, isso acaba gerando o acúmulo de
arquivos desnecessários e que não tem mais utilidades após a impressão, já que os
tutores não levam o exame.
Optou-se por explicar as recepcionistas, a importância das informações
coletadas no momento do cadastro, já que é através delas que é feita a busca no
Doctorvet. Para que assim, não ocorram problemas na identificação do paciente e
tutor no cadastro, principalmente porque o Doctorvet não permite um número de
identificação para o animal, mas sim ao seu tuto/responsável, sendo justamente esse,
um dos problemas relatados pelos responsáveis dos atendimentos de animais de
outras espécies.
Um exemplo da importância desse cuidado, é apontado nas figuras
seguintes (26 e 27), onde dois animais com nomes iguais, com o mesmo RG, mas
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com tutores/responsáveis em duplicidade, o que causou um pouco de confusão
durante a organização, já que a assinatura do termo era diferente do nome cadastrado
no sistema.
Figura 26 – Prontuário Petsu 9718 tutora Larissa/Everaldo

Fonte: Registro Fotográfico de Débora Cristina dos Santos (2021).

Figura 27 – Prontuário Petsu 9718 tutora Larissa

Fonte: Registro Fotográfico de Débora Cristina dos Santos (2021).

Ao se questionar as recepcionistas do porquê da duplicidade do prontuário,
foi explicado que isso ocorre porque em alguns casos, o tutor ao levar o animal para
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consulta, faz o cadastrado no CPF do tutor, sendo apenas inseridos no cadastro desse
tutor, o animal, sendo assim, o RG é o mesmo. No entanto, quando há cadastro de
ninhadas, esse método de cadastro é um problema, já que geralmente é inserido no
sistema como NINHADA do 1 até o número final que corresponde a quantidade de
filhotes. Neste sentido, há dificuldades na recuperação da informação, principalmente
pelos funcionários que não tem acesso ao sistema e pelos estudantes que buscam os
prontuários para realizar pesquisa acadêmica.
Em relação a digitalização dos prontuários, foi constatado que apenas os
prontuários dos óbitos que necessitavam passar pelo processo, visto que com
utilização do novo sistema não havia necessidade de criar prontuário físico, já que
todos os dados coletados no cadastro, são disponibilizados aos setores do hospital
(Figura 28).

Figura 28 – Processo de cadastro de pacientes e setores com acesso

Fonte: SIEMATEC (2021)

Na interface, é apresentada o processo de cadastro e atendimento dos
animais e os setores que acessam a informação disponibilizada no sistema, pode se
observar as etapas que ocorrem desde o momento em que o tutor ou responsável liga
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para o hospital, chega para o atendimento e é encaminhado ao setor responsável para
realização de atendimento ou procedimento, até o processo de internação/alta,
pagamento e geração de relatório financeiro.

5.2 Relatório Técnico da Intervenção

Na Arquivologia, a história dos arquivos na teoria e na prática, foi
desenvolvida de forma a fortificar o saber arquivístico (INDOLFO, 2007). Sendo assim,
Belloto (2004), apresenta o profissional do arquivo como o responsável por:
Colaborar estreitamente para que os fluxos informacionais na sua área de
ação possam se dar de forma plena e mais satisfatória possível, dentro dessa
sociedade, toda ela beneficiária de seus arquivos e dos arquivistas
(BELLOTO, 2004, p. 306).

Uma vez que, o arquivista é um gestor, ele tem a responsabilidade de
organizar, classificar, avaliar, preservar, gerir os documentos, entre outras atividades
a ele atribuída em determinada instituição que possua acervo documental em todas
as áreas (ANDRADE, 2011).
Dentre as áreas de atuação do profissional do arquivo, está a da saúde,
sendo está uma área onde a gestão de documentos cresce de forma constante, isso
porque os arquivos médicos, possuem dados que refletem a realidade da saúde do
paciente, sua população, as patologias apresentadas por ele, além de contribuir com
o controle e levantamento epidemiológico da comunidade a que ele pertence
(CAETANO; JACINTHO, 2017).
Já a gestão documental no âmbito da Medicina Veterinária também
oferece um campo de pesquisa para discentes, docentes, pesquisadores e
autoridades vinculadas à medicina e vigilância sanitária em geral, e deveria ser alvo
de políticas públicas em nível nacional, como já ocorre em países com igual nível de
desenvolvimento científico e tecnológico.
Logo, a elaboração deste Relatório como produto, se fez necessário,
sendo ele desenvolvido a partir da pesquisa de intervenção realizada no Hospital
Veterinário Dr. Vicente Borelli, onde foi observada a necessidade da organização da
massa documental existente no hospital.
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Com base na intervenção realizada no Arquivo do Hospital Veterinário, foi
elaborado o Relatório Técnico da Situação Arquivística do Acervo Documental do
Hospital Veterinário Dr. Vicente Borelli, sendo ele o produto resultante da dissertação
de mestrado, defendida no Mestrado Profissional em Gestão da Informação e do
Conhecimento, proporcionado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da
Informação da Universidade Federal de Sergipe (PPGCI/UFS).
O produto foi desenvolvido em etapas, sendo elas denominadas em 5
capítulos, sendo eles:
•

Apresentação;

•

Introdução;

•

Metodologia: etapas de procedimentos e intervenção;

•

Apresentação dos resultados: composto por estrutura organizacional, AHVB e
as características do acervo antes da organização, AHVB e as características
do acervo depois da organização, dimensão do acervo, datas limites, tipos e
espécies documentais do acervo médico veterinário e atividades arquivísticas
desenvolvidas. Normas e manuais, modo de organização e recuperação dos
documentos, avaliação, seleção e eliminação de documentos, descrição
arquivística,

acesso

aos

documentos

e

usuários,

informatização,

sistematização utilizados pelo AHVB, recursos humanos, acondicionamento e
armazenamento dos documentos, estudo das salas e ambientes utilizados para
acondicionamento do acervo;
•

Considerações finais, com as ações emergenciais realizadas e as
recomendações.
Dentre as etapas, pode-se salientar a estrutura organizacional, já que ela

consta com o organograma criado para o HV, já que antes da intervenção, a instituição
não possuía.
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Infográfico 4 – Organograma do Hospital Veterinário Dr. Vicente Borelli
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Fonte: Elaborado por Débora Cristina dos Santos (2021)

Como apresentado no organograma acima, percebe-se que o HV possui a
seguinte estruturação:
▪

Direção Geral: também responsável pela direção clínica e administrativa do
Hospital Veterinário Dr. Vicente Borelli;

▪

Divisão administrativa: responsável por auxiliar a direção geral na
administração do hospital;

▪

Divisão financeira: responsável pela administração financeira do HV;

▪

Divisão médica de pequenos animais: essa divisão é composta por: clínica
médica de pequenos animais, clínica cirúrgica de pequenos animais,
enfermagem, anestesiologia e esterilização;

▪

Divisão médica de grandes animais: essa divisão é composta por: clínica
médica

de

grandes

animais,

clínica

cirúrgica

de

grandes

animais,
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enfermagem/estagiários, anestesiologia e esterilização;
▪

Almoxarifado/compras: responsável pelas compras material de uso
administrativo e permanente do HVVB;

▪

Farmácia: responsável pelas compras tanto de medicação, quanto aparelhos
médicos;

▪

Apoio: responsável pela manutenção do hospital, tanto estrutural, quanto pela
limpeza do HV;

▪

Recepção: responsável pelo atendimento aos clientes, fazer abertura de fichas
ambulatoriais, contato telefônico com operadoras e organização de processos,
armazenamento de prontuários, direcionar os clientes até as salas de exames;

▪

Arquivo: local onde é armazenado os prontuários médicos veterinários dos
pacientes, assim também como outros documentos referentes ao hospital
veterinário;

▪

Técnica cirúrgica50: é o local onde é feita a qualificação e capacitação dos
estudantes de medicina veterinária em cirurgia;

▪

Divisão de exames: essa divisão é composta por laboratório de patologia
Contudo, as dependências do hospital possuem outros espaços além dos que
foram apresentados, como: almoxarifado I e II, bloco cirúrgico pequenos
animais (composto por centro cirúrgico, ambulatório cirúrgico, pós-operatório,
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), centro cirúrgico e esterilização),
ambulatório clínico de atendimento a pequenos animais (composto por
ambulatórios de 01 a 04, sala de curativos, sala de emergência e sala de
fluidoterapia), internamento de pequenos animais (doenças infecciosas e não
infecciosas), ambulatório clínico de grandes animais, bloco cirúrgico grandes
animais (composto por centro cirúrgico, ambulatório cirúrgico, pós-operatório,
sala de apoio), internação de grandes animais, laboratório de patologia clínica,
sala de ultrassonografia e eletrocardiografia, sala de apoio administrativo, sala
de plantonistas, técnica cirúrgica, sala para armazenamento de prontuários,
recepção, e radiografia.
Ainda analisando a estrutura organizacional, segue alguns apontamentos

do que foi observado durante a breve observação no ambiente de estudo do Hospital
Veterinário da Faculdade Pio Décimo:

50

No HVVB é onde fica alocado o arquivo médico.
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▪

Nome e natureza: Associação de Ensino e Cultura Pio Décimo – Hospital
Veterinário Dr. Vicente Borelli;

▪

Histórico51: Fundado em 1954, pelo professor José Sebastião dos Santos. No
cumprimento de sua missão institucional, a Faculdade Pio Décimo tem como
princípios norteadores:

▪

Missão: A Faculdade Pio Décimo tem por missão produzir e difundir
conhecimentos nos diversos campos do saber, promover a formação humana
e profissional orientada por critérios de qualidade e relevância através do
ensino, pesquisa e extensão, de modo a contribuir para o desenvolvimento
social e econômico do País e do Estado de Sergipe.

▪

Principal foco:
✓ Ser uma Instituição academicamente moderna em que o conhecimento
nela produzido acompanhe e compreenda, com visão crítica, os avanços
da ciência, das artes e da tecnologia;
✓ Ser uma Instituição cidadã e compromissada, partícipe e solidária que
prepara, sobretudo, cidadãos para que sejam capazes de traduzir o saber
nela gerado em favor da reversão do quadro social;
✓ Valorizar e promover o desenvolvimento de pessoas;
✓ Comprometer-se com a democracia e a justiça social.

▪

Principais serviços: Educação infantil, ensino médio, ensino técnico, ensino
superior e especialização.

▪

Recursos humanos: não tive acesso, pois fica localizado no Campus I da
Faculdade Pio Décimo.

▪

Normas relacionadas às atividades da unidade: Portaria de Autorização nº
1.294 de 23 de novembro de 2003 (DOU nº 225-E - 24 de novembro de 1998).
Ele foi fundado a princípio como Hospital Escola, para dar suporte ao Curso
Superior em Medicina Veterinária, criado em 1999, tendo como principal
objetivo às práticas dos discentes da referida graduação.

▪

Localização: O Hospital Veterinário Dr. Vicente Borelli fica localizado na av.
Presidente Tancredo Neves, nº 5655, Bairro: Jabotiana na cidade de Aracaju,
no estado de Sergipe.

51

O histórico aqui não será aprofundado, já que o ambiente estudado será o Hospital Veterinário,
quando for feita a caracterização do objeto da pesquisa.
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Como o HV não possui sua própria identidade, foi a presentada a da
AECPD, mesmo que ele, possua Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
diferente da AECPD, sendo assim, será apresentada a sugestão dessa identidade
para a instituição.
Portando, o presente relatório, apresentou não somente a situação
arquivística do acervo documental do Arquivo do Hospital Veterinário Dr. Vicente
Borelli, mas também um histórico para a instituição e um pouco da estrutura da
instituição que comporta o arquivo, visto que é voltado para gestão documental de
prontuários voltados para medicina veterinária e a migração da informação
documental do Prontuário do Paciente Veterinário (PP-VET) para o formato digital e a
implantação do Prontuário Eletrônico no Paciente Veterinário (PEP-VET).
Isso tendo como base, a gestão de documentos, que atualmente visa dar
apoio ao crescimento progressivo da informação, principalmente quando associada
ao avanço tecnológico, que possibilita a organização e controle da produção
documental (GONÇALVES, 2019).
Dado que a informação ou documento registrado é o suporte de registro e
comprovação das ações, administração e produção da sociedade e civilização e
preservação da memória (INDOLFO, 2007).
Desse modo, na busca do compartilhamento de conhecimentos na área da
saúde, discute-se a necessidade de fortalecer o processo de mediação da informação
em saúde como estratégia de ampliação de uma interlocução produtiva entre médico
e paciente.

123

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A discussão acerca da guarda e gestão dos documentos é recorrente,
especialmente com a crescente disseminação da informação, seja ela em suporte
papel ou eletrônico, sendo assim, as instituições detentoras dessa massa documental,
devem se ater aos padrões estabelecidos, além de recursos humanos capacitados,
para que assim seja possível, um melhor controle da organização documental.
Neste contexto, surge a Gestão Documental (GD) como um assunto
bastante relevante, não apenas nas áreas correlacionadas aos arquivos, mas
também, na área da saúde, que possui um volume de documentos que necessitam
de tratamento e organização adequada, para que assim, as informações contidas em
seus arquivos especializados, sejam preservadas. Em muitos casos, os documentos
da saúde não recebem o tratamento necessário, principalmente quando se aborda a
questão da gestão documental dos arquivos médicos, isso pode se observar na
literatura, já que são poucas as referências acerca da temática, o que gera estranheza
e até mesmo surpresa, pois trata-se, de uma área relevante, posto que aborda na
maioria das vezes, a saúde pública. Mas quando voltamos os olhos para a Medicina
Veterinária, o cenário é bem pior, isso porque a ausência de referências sobre o tema
tornou-se preocupante.
Desta forma, o ponto da questão desta pesquisa se deu por querer saber
como fazer a implantação da GD no arquivo do Hospital Veterinário Dr. Vicente Borelli,
com a inovação e migração para o formato de prontuário eletrônico do paciente
veterinário, já que não foi um tema ainda abordado na literatura especializada.
Mediante o exposto, foi concebido o objetivo principal da pesquisa, que é o
de proceder uma intervenção, planejando, propondo e aplicando as melhores práticas
para gestão documental, no Arquivo Médico Veterinário “Dr. Vicente Borelli” da
Faculdade Pio Décimo na cidade de Aracaju/SE, com ênfase na recuperação da
informação médica veterinária. A atividade principal se deu por meio da ordenação de
prontuários físicos do paciente veterinário e migração para o formato de prontuário
eletrônico do paciente veterinário.
Para isso, interviu-se nos processos de Gestão Documental (GD) já
implantados no Arquivo Médico Veterinário do Hospital Vicente Borelli (AHVB), com
vistas à salvaguarda e sistematização da informação documental, para que assim
fosse possível mensurar os documentos existentes no arquivo e fazer a organização
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em acordo com a legislação e os órgãos competentes como CONARQ, fazendo a
separação dos documentos referentes aos PP-VET, a organização e padronização
dos prontuários para migração para o PEP-VET.
Sendo esse, um dos pontos relevantes durante a intervenção realizada, já
que a organização doméstica dos prontuários, gerou por anos, perdas e reclamações
dos usuários externos e internos, além de perda de informação médica, o que diz
muito sobre a ausência de Gestão da Informação na instituição. Por esse motivo,
foram propostas medidas de capacitação e implantação de cultura organizacional
condizente com a utilização e fluxos informacionais do PEP-VET, assim como a
Gestão da Informação e do Conhecimento (GIC) perfeitamente incorporado às
práticas pedagógicas da MV e atendimento ambulatorial e clínico do paciente animal.
A partir dessa proposta, notou-se nos usuários internos, que fazem a
organização doméstica dos prontuários, uma outra percepção acerca da importância
da organização padronizada e guarda documental, já que eram constantes durante a
intervenção, encontrar fichas abarrotadas nas caixas, além de inúmeros materiais
biológicos dos pacientes colados, tanto no lado interno, quanto no externo, o que pode
gerar contaminação no suporte papel e nos que manipulam os prontuários.
Com o treinamento dos usuários internos durante a intervenção, foi
possível apresentar novos horizontes sobre a organização do espaço físico do AHVB,
posto que ela facilita e acelera a recuperação da informação para os usuários internos
aos serviços médico veterinários do Estado de Sergipe, que são diretamente
influenciados pelas atividades do Hospital Veterinário Vicente Borelli. No entanto, ficou
em alguns desse usuários, o pensamento arcaico acerca de alguns documentos,
principalmente os prontuários dos óbitos, visto que para esses colaboradores, são
documentos sem importância e que apenas ocupa espaço necessário.
Neste sentido, é importante frisar a importância do controle da organização
documental que é produzido, expedido e custodiado no AHVB, bem como um maior
conhecimento sobre seus processos internos, para que pensamentos deste tipo, não
ganhem terreno na instituição.
A partir desse pensamento, mostrou-se as vantagens da migração do PPVET para o PEP-VET no sistema Doctorvet, que já está bem adiantada, assim também
como a importância de respeitar o tempo de guarda da informação ali armazenado,
especialmente dos prontuários dos pacientes veterinários, que apesar de não ter um
tempo de guarda estabelecido por órgãos arquivistas, deve-se pensar em um período
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de guarda superior ao prontuário humano, já que algumas espécies de animais,
chegam a viver mais de 90 anos.
Para isso, optou-se por um referencial teórico que trouxesse reflexões
acerca de Arquivo, Gestão Documental, Arquivo Médico, Prontuário do Paciente,
Prontuário Eletrônico do Paciente e Gestão de Documentos Eletrônicos, visto que são
pontos cruciais na construção do referencial teórico. Contudo, o que se nota, é que a
Gestão de Documentos na Medicina, não recebe a seriedade adequada, mas quando
inserimos a MV, nota-se a inexistência de menções sobre o tema, o que traz ainda
mais relevância para a conclusão deste estudo, já que esse assunto há muito o que
se discutir, pois ele traz informações importantes que contribuem com a saúde pública
e animal. principalmente no quesito prontuários dos pacientes veterinários PP-VET, já
que não existe uma literatura dedicada a esse tema em especial.
Outro dado relevante durante a pesquisa, foi o fato de a MV não ser uma
área de atuação recente para os profissionais, já que os primeiros registros históricos
da profissão, se iniciou por volta de 4.000 anos a.C. Neste ponto, é preocupante a
falta de registros acerca dos prontuários veterinários, principalmente sobre a
perspectiva arquivística, visto que ela é responsável pelo processo de Gestão
Documental (GD), que permite o bom desempenho dos trabalhos internos e externos
da organização, para que assim, a falta de controle nessas organizações, gerem
consequências que ocorreram no AVHB, onde a má gestão e a ausência de
profissionais especializados, trouxe danos aos documentos, que pela falta de gestão
documental e não controle da gestão da informação, desencadeou em perda de
informação.
Fato esse comprovado quando realizada a intervenção, já que a sala que
possui a guarda dos documentos de arquivo, é uma área de fácil acesso, pois é dentro
de uma sala utilizada para as aulas práticas dos alunos. No entanto, apesar do fácil
acesso, é notório, pelos resultados obtidos nos questionários dos estudantes, que
poucos conhecem o local de arquivamento dos prontuários e os poucos que
conhecem, tem dificuldades na busca dos prontuários, já que antes da intervenção, o
arquivo encontrava-se em situação próxima de colapso.
Por meio da prática diagnóstica e de intervenção, foi possível estabelecer
padrões e um fluxo do processo de atendimento no hospital, com o nascimento do
prontuário do paciente até a guarda final. Além disso, a implantação do arquivo
médico, fluxos dos processos de atendimento, espelhos de caixas padronizados e
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treinamento dos usuários internos, seja possível sanar as dúvidas e os problemas
recorrentes com estudantes, médicos da clínica e médicos especialistas, visto que p
a forma de registro para muitos é errada, pois gera confusão quando é feita a busca.
Espera-se que, por meio dessa intervenção, os problemas recorrentes do
AHVB serão reduzidos, já que a informação documental poderá ser tratada e
recuperada por meios digitais e remotos, inserida na base de dados. Isso representará
um melhor acesso à informação documental pelos médicos, enfermeiros, patologias,
recepcionistas e tutores dos animais, posto que as informações representam fonte de
pesquisa de alto impacto na MV.
Com a intervenção, o AHVB ficará apto a armazenar de forma adequada e
seguindo as normas e diretrizes do CONARQ. Além disso, o treinamento dos
profissionais será de grande contribuição e auxílio para a continuidade da organização
do espaço. A intervenção também, rendeu a elaboração de um Relatório Técnico, que
buscou apresentar a situação arquivística do acervo documental do Arquivo do
Hospital Veterinário Dr. Vicente Borelli, a migração da informação documental do
Prontuário do Paciente Veterinário (PP-VET) para o formato digital e a implantação do
Prontuário

Eletrônico

no

Paciente

Veterinário

(PEP-VET),

elaboração

do

organograma do HV e as tabelas de espécies e tipos documentais encontrados
durante a intervenção.
Com isso, se estabeleceu uma possível mudança na cultura institucional,
tendo em vista as vantagens na presença de um profissional da informação, umas das
sugestões durante a intervenção, além disso, espera-se que futuramente seja
elaborado um manual que contribua com a Gestão do Prontuário do Paciente e Boas
Práticas, assim como a criação da Tabela de Temporalidade de Documentos, para
que assim, os documentos da instituição, principalmente os prontuários veterinários,
tenham seu tempo de guarda definido.
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Apêndice A – Solicitação de Autorização
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO
CONHECIMENTO
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Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO
CONHECIMENTO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE
Convidamos o (a) Sr. (a) para participar da Pesquisa “A GESTÃO
DOCUMENTAL EM MEDICINA VETERINÁRIA: O PIONEIRISMO DO HOSPITAL
VETERINÁRIO DR. VICENTE BORELLI”, sob a responsabilidade da pesquisadora
Débora Cristina dos Santos, orientada pela professora Dra. Valéria Aparecida Bari,
docente do Pós-Graduação da Universidade Federal de Sergipe, a qual por meio da
prática diagnóstica e de intervenção, tem por objetivo desenvolver a gestão
arquivística dos prontuários médicos veterinários no Hospital Veterinário Dr. Vicente
Borelli, uma instituição pioneira no estado de Sergipe, que é disseminadora das
melhores práticas e grande influência científica e empresarial no Estado. Tenho
ciência que após a assinatura desse termo, minha participação será voluntária e se
dará por meio de uma fase individual de atividades, composta de resposta ao
questionário que será aplicado via plataforma digital Google Forms, que será enviado
via e-mail ou WhatsApp, já que por conta da quarentena ficou inviável fazer de forma
presencial.
Além disso, com a participação desse trabalho contribuirei com a formação de
referências bibliográficas que podem fornecer subsídios para a efetiva elaboração de
um plano de ação que venha ajudar a pesquisadora no manejo, conservação e
digitalização dos prontuários médicos do Hospital Veterinário. Como participante da
pesquisa, estou ciente das seguintes informações que me fizeram entender sem
dificuldades e sem dúvidas os seguintes aspectos:
▪ Que a importância deste estudo é científica e documental.
▪ Minha participação neste projeto deverá ter a duração suficiente para o
preenchimento dos questionários apresentados.
▪ Este estudo se destina a contribuir com a elaboração da dissertação e do produto
do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do Mestrado
Profissional em Gestão da Informação e do Conhecimento da Universidade
Federal de Sergipe.
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▪ Que os resultados que se desejam alcançar são os seguintes:
✓ Entrega da proposta de conversão digital e organização dos prontuários médicoveterinários do Arquivo Médico do Hospital Veterinário “Dr. Vicente Borelli”
(AHVB), por meio da implantação do prontuário eletrônico e capacitação e
treinamento do corpo técnico-administrativo e equipes de enfermagem e médica
e de especialistas envolvidos nas atividades-meio (elaborativas e anamnese) e
atividades-fim (atendimento médico-veterinário ambulatorial e clínico).
✓ Diagnóstico da situação de gestão da informação e conhecimento documental
do Hospital Veterinário “Dr. Vicente Borelli”, com relação ao acervo de
prontuários médicos do AHVB;
✓ Mapeamento das boas práticas de gestão e dos processos técnicos, assim como
dos problemas e suas soluções, para elaboração de um plano de ação.
✓ Desenvolvimento de referencial teórico sobre o prontuário médico veterinário:
conceituação e fulcro legal; a gestão da informação e do conhecimento em
medicina veterinária;
✓ Propor medidas para a operacionalização do modelo de gestão da informação e
do conhecimento, aplicada à implantação do prontuário eletrônico veterinário,
em continuidade à intervenção concluída no mestrado.
▪ Participarei das seguintes etapas: entrevista com questionário fechado.
▪ Que não haverá qualquer incômodo com a minha participação na pesquisa.
▪ Que os benefícios que deverei esperar com a minha participação, mesmo que
não diretamente são: um maior conhecimento sobre o tema abordado.
▪ Que, sempre que desejar, serão fornecidos esclarecimentos sobre cada uma das
perguntas do questionário.
▪ Que as informações conseguidas através da minha participação NÃO permitirão
a identificação da minha pessoa, sendo utilizado para isso, siglas ou apenas a
inicial seguida de um número. EXCETO aos responsáveis pelo estudo, e que a
divulgação das mencionadas informações só será feita entre os profissionais
estudiosos do assunto.
▪ Que eu receberei uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Estando todas as vias rubricadas.
Atenção:

Todo

experimento

com

seres

humanos

apresenta

RISCO

de

constrangimento pela exposição à observação social, que escapam ao senso comum.
O risco de cunho emocional, poderá ser proporcional à frustração na consecução da
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atividade proposta, porém esse risco será minimizado pelo BENEFÍCIO DIRETO a
partir da contribuição que o(a) Sr.(a) está dando para promover o acesso ao
conhecimento científico de modo mais próximo da linguagem popular, tornando mais
fácil o uso desse conhecimento por maior parte da população, através de informação
que possa ser utilizada no seu dia-a-dia das pessoas.
Consentimento: Eu, (escreva seu nome completo), fui informado (a) sobre o que a
pesquisadora quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e tendo eu
compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha participação
no mencionado estudo, e estando consciente dos meus direitos, das minhas
responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha participação implica, pude
esclarecer todas as minhas dúvidas com a pesquisadora e, por isso, eu concordo em
participar do projeto, sabendo que NÃO vou ser remunerado por isso e QUE POSSO
SAIR QUANDO QUISER SEM PREJUÍZO. Sendo assim, concordo em dele participar
e para isso eu DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA
SIDO FORÇADO OU OBRIGADO.
Nome: ___________________________________________________________
CPF: _______________________________ Data: _____________
Assinatura do participante: ____________________________________________________

Endereço do responsável pela pesquisa (OBRIGATÓRIO):
Nome: Débora Cristina dos Santos
E-mail: debbycris09@yahoo.com.br
Instituição: Universidade Federal de Sergipe

ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua
participação no estudo, dirija-se ao:
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
Rua Cláudio Batista S/N- Centro de pesquisas Biomédicas -Bairro Sanatório
CEP: 49060-100 Aracaju -SE / Fone:(79) 3194-7208
e-mail: cephu@ufs.br

Aracaju, SE. ___/____/_____
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Apêndice C – Questionário para os médicos veterinários
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO
CONHECIMENTO
ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO PARA OS MÉDICOS VETERINÁRIOS
Assinar previamente o TCLE
Nome:______________________________________________________________
Idade: ________________________________ Gênero: M ( ) F ( ) outro ( )
Função Profissional:____________________________________________
Cidade/Município:____________________________________________________
Ano de Formação como Médico Veterinário: _____________________________
1. Há quanto tempo você exerce a profissão de Médico Veterinário?
(

) menos de 1 ano

(

) 1 a 3 anos

(

) 4 a 6 anos

(

) 7 a 09 anos

(

) 10 a 12 anos

(

) 13 a 15 anos

(

) Superior a 15 anos.

2. Qual a sua especialidade (de acordo com a Resolução CFMV nº 935/2009)?
(
) Acupuntura,
(

) Anestesiologia

(

) Cirurgia veterinária de grandes animais

(

) Cirurgia veterinária de pequenos animais

(

) Clínica médica de grandes animais

(

) Clínica médica de pequenos animais

(

) Dermatologia

(

) Homeopatia

(

) Medicina veterinária intensiva

(

) Nefrologia

(

) Oncologia

(

) Patologia

3. Você trabalha ou possui algum vínculo com o Hospital Veterinário Dr. Vicente
Borelli? Se sim, quanto tempo?
Sim (
)
Não (
)
(

) menos de 1 ano
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(

) 1 a 3 anos

(

) 4 a 6 anos

(

) 7 a 09 anos

(

) 10 a 12 anos

(

) 13 a 15 anos

(

) Superior a 15 anos.

4. Como você considera a situação dos prontuários do Hospital Veterinário Dr.
Vicente Borelli em relação as condições de manejo?
Muito Boa.
Boa.
Regular.
Ruim.
Péssima
5. Como você considera a situação dos prontuários do Hospital Veterinário Dr.
Vicente Borelli em relação a organização?
( ) Muito Boa.
(

) Boa.

(

) Regular.

(

) Ruim.

(

) Péssima

6. Como você considera a situação dos prontuários do Hospital Veterinário Dr.
Vicente Borelli em relação ao atendimento?
( ) Muito Boa.
(

) Boa.

(

) Regular.

(

) Ruim.

(

) Péssima

7. - No momento que você precisou acessar as informações do prontuário de
algum animal, você encontrou com rapidez? (pode ser rapidez, facilidade).
(

) SIM

(

) NÃO

8. Quanto tempo você levou (ou a pessoa responsável pelo arquivo levou) para
achar as informações:
(
) até 12 horas
(

) até 24 horas

(

) até 48 horas

(

) até 72 horas

(

) Período superior à 72h.
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9. Com relação a organização do local onde estão arquivados os prontuários dos
animais, como você poderia classificar:
(
) Muito Boa, pois todas as vezes que precisamos acessar os prontuários os
mesmos estão sempre disponíveis e de fácil acesso.
(

) Boa, apesar de sabermos que os prontuários estão todos ali reunidos, as

informações não são acessadas facilmente.
( ) Regular, as informações existem nos prontuários, porém, não conseguimos achar
ela em pouco tempo.
(

) Ruim, as informações existem, porém o local é desorganizado, com instalações

precárias e passamos dias para acessar as informações do prontuário.
10. Para você para que serve e quão importante são as informações contidas no
Prontuário Médico Veterinário?
(
) Comunicação das informações entre os profissionais de saúde.
(
) Descrição dos procedimentos aplicados a cada sintoma e exames
apresentados pelos pacientes.
(
) Histórico de informações referente ao atendimento do paciente.
(
) Diagnóstico de enfermidades semelhantes.
(
)Tomada de decisões sobre o tipo de medicação e ou tratamento a ser seguido;
(
)Outras Informações, Quais? ___________________________
11. Você acredita que a organização dos prontuários e a criação de um arquivo
especializado contribuiria de forma positiva num melhor atendimento aos
pacientes?
(

) SIM

(

) NÃO

12. Você vê a possibilidade de um arquivo especializado na área de Medicina
Veterinária como:
( ) Muito importante
(

) Sem importância

13.
Você acredita que com um arquivo especializado e com as informações
em suporte digital, contribuirá não apenas cientificamente, mas também
socialmente?
( ) SIM
(
) NÃO
14. Você acredita que um arquivo especializado na área será uma fonte de
informação na prestação de atendimento médico, acadêmico e social?
( ) SIM
( ) NÃO
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Apêndice D – Questionário para os estudantes
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA
INFORMAÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DA
INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO
ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO PARA OS ESTUDANTES DE MEDICINA VETERINÁRIA
Assinar previamente o TCLE
Nome:______________________________________________________________
Idade: ________________________________ Gênero: M ( ) F ( ) outro ( )
Função Profissional:____________________________________________
Cidade/Município:____________________________________________________

1. Em que período da Faculdade de Medicina você está?
(

) 1º

(

) 2º

(

) 3º

(

) 4º

(

) 5º

(

) 6º

(

) 7º

(

) 8º

2. Dentre as especialidades da área, qual você pretende seguir?
(

) Acupuntura

(

) Anestesiologia

(

) Cardiologia

(

) Cirurgia veterinária de grandes animais

(

) Cirurgia veterinária de pequenos animais

(

) Clínica médica de grandes animais

(

) Clínica médica de pequenos animais

(

) Dermatologia

(

) Homeopatia

(

) Medicina veterinária intensiva

(

) Nefrologia

(

) Oncologia

(

) Ortopedia
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(

) Patologia

(

) Radiologia

(

) Outra ______________________________________

3. Você trabalha ou possui algum vínculo com o Hospital Veterinário Dr. Vicente
Borelli além do acadêmico? Se sim, quanto tempo?
Sim (

)

Não (

(

) menos de 1 ano

(

) 1 a 3 anos

(

) 4 a 6 anos

(

) 7 a 09 anos

(

) Superior a 10 anos

)

4. Enquanto estudante, como você considera a situação dos prontuários do
Hospital Veterinário Dr. Vicente Borelli em relação as condições de manejo?
(

) Muito Boa.

(

) Boa.

(

) Regular.

(

) Ruim.

(

) Péssima

5. Enquanto estudante, como você considera a situação dos prontuários do
Hospital Veterinário Dr. Vicente Borelli em relação a organização?
(

) Muito Boa.

(

) Boa.

(

) Regular.

(

) Ruim.

(

) Péssima

6. Enquanto estudante, como você considera a situação dos prontuários do
Hospital Veterinário Dr. Vicente Borelli em relação ao atendimento?
(

) Muito Boa.

(

) Boa.

(

) Regular.

(

) Ruim.

(

) Péssima

7. - Você já precisou acessar as informações do prontuário de algum animal para
meios acadêmicos?
(

) SIM

(

) NÃO

8. Teve facilidade em encontrar as informações?
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(

) SIM

(

) NÃO

9. Quanto tempo você levou (ou a pessoa responsável pelo arquivo levou) para
encontrar as informações?
(

) até 12 horas

(

) até 24 horas

(

) até 48 horas

(

) até 72 horas

(

) Período superior à 72h.

10. Você já esteve no local onde estão armazenados os prontuários?
(

) SIM

(

) NÃO

11. Com relação a organização do local onde estão arquivados os prontuários dos
animais, como você poderia classificá-los?
(

) Muito boa, pois todas as vezes que precisamos acessar os prontuários os mesmos

estão sempre disponíveis e de fácil acesso.
(

) Boa, apesar de sabermos que os prontuários estão todos ali reunidos, as

informações não são acessadas facilmente.
(

) Regular, as informações existem nos prontuários, porém não conseguimos achar

ela em pouco tempo.
(

) Ruim, as informações existem, porém o local é desorganizado, com instalações

precárias e passamos dias para acessar as informações do prontuário.
12. Para você, enquanto graduando de Medicina Veterinária, para que serve e quão
importante são as informações contidas no Prontuário Médico Veterinário?
(
) Vislumbrar das informações para fins acadêmicos.
(
) Comunicação das informações entre os profissionais da área.
(
) Obter detalhes e descrição dos procedimentos aplicados a cada sintoma e
exames apresentados pelos pacientes para fins de pesquisa acadêmica.
(
) Obter histórico de informações referente ao atendimento do paciente.
(
) Obter informações acerca de diagnóstico de enfermidades semelhantes a área
humana.
(
) Identificar as tomada de decisões sobre o tipo de medicação e ou tratamento a
ser seguido de acordo com as informações disponibilizadas pelo médico;
(
) Identificar a incidência de doenças contagiosas (leishmaniose, leptospirose) que
acometem humanos e animais.
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13. Você acredita que a organização dos prontuários e a criação de um arquivo
especializado contribuiria de forma positiva num melhor atendimento aos
pacientes?
(

) SIM

(

) NÃO

14. Enquanto estudante, como você vê a possibilidade de um arquivo especializado
na área de Medicina Veterinária?
( ) Muito importante para o desenvolvimento acadêmico na região.
( ) Importante, já que há uma maior possibilidade de obter dados para pesquisas na
área.
(

) Sem importância, não acredito que faça diferença.

15.
Você acredita que com um arquivo especializado e com as informações
em suporte digital, contribuirá não apenas cientificamente, mas também
socialmente?
( ) SIM
(
) NÃO
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Apêndice E –Questionário para os gestores e colaboradores
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO
CONHECIMENTO
ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO PARA OS GESTORES E COLABORADORES
Assinar previamente o TCLE
Nome:______________________________________________________________
Idade: ________________________________ Gênero: M ( ) F ( ) outro ( )
Profissão:____________________________________________
Bairro:___________________________________ Cidade/Município:___________________

1. Qual seu nível de escolaridade?
(

) Nível fundamental

(

) Nível médio

(

) Técnico em andamento

(

) Técnico completo

(

) Superior em andamento

(

) Superior completo

(

) Pós-graduação em andamento

(

) Pós-graduação completo

(

) Mestrado em andamento

(

) Mestrado completo

(

) Doutorado em andamento

(

) Doutorado.

2. Há quanto tempo você trabalha no Hospital veterinário?
(

) menos de 1 ano

(

) 1 a 4 anos

(

) 5 a 8 anos

(

) 9 a 12 anos

(

) 13 a 16 anos

(

) Superior a 17 anos

3. Qual seu setor de trabalho?
(

) Almoxarifado

(

) Cirurgia
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(

) Clínica de grandes animais

(

) Direção

(

) Enfermagem

(

) Esterilização

(

) Financeiro

(

) Recepção

(

) Serviços gerais

(

) Outro.

4. Como você classifica o sistema Doctorvet?
(

) Muito bom.

(

) Boa.

(

) Regular.

(

) Ruim.

(

) Péssima

5. O Doctorvet opera de acordo com as especificações?
(

) Sim

(

) Não

6. Como você classifica a situação dos arquivos de prontuários do Hospital
Veterinário?
(

) Muito Boa.

(

) Boa.

(

) Regular.

(

) Ruim.

(

) Péssima

7. Você consegue encontrar com facilidade as informações dos pacientes no
arquivo quando solicitadas?
(
) Sim
(

) Não

8. Você considera mudança do arquivo físico para digital favorável para a
empresa?
(
) Sim
(

) Não

9. Você acredita que o prontuário digitalizado associado ao sistema Doctorvet
facilitaria a busca por informações do paciente?
(
) Sim
(

) Não
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10. Você acredita que um arquivo organizado e com um profissional especializado
contribuiria de forma positiva para recuperação da informação do paciente?
(
) Sim
(

) Não

11. Você acredita que criação de um arquivo especializado, com manual e tabelas
de temporalidade de documentos, contribuiria para uma boa gestão, indexação
e recuperação da informação dos pacientes?
( ) Sim ( ) Não
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Apêndice E – Relatório Técnico da Situação Arquivística do Acervo Documental
do Hospital Veterinário Dr. Vicente Borelli
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