A prevenção das principais doenças dos animais de companhia é uma grande
responsabilidade para a MSD Saúde Animal, que acredita em um programa de
proteção con nua e personalizada, proporcionando um relacionamento mais
rico e duradouro entre os proprietários e seus pets, além de fortalecer os laços
dos médicos veterinários com seus clientes.
.
Pensando nisso, a MSD Saúde Animal lança em 2014 Bravecto, um inse cida e
acaricida sistêmico com longa duração de ação que promove eﬁcácia imediata
e persistente por 12 semanas contra carrapatos (formas adultas e jovens de
Ixodes ricinus, Ixodes hexagonus, Ixodes scapularis, Ixodes holocyclus, Dermacentor re culatus, Dermacentor variabilis e Rhipicephalus sanguineus) e pulgas
(Ctenocephalides felis e Ctenocephalides canis).
.
Pulgas e carrapatos devem estar aderidos ao pet e iniciar a alimentação
para serem expostos ao princípio ativo.
.
Trabalhos cientíﬁcos publicados mostram o rápido início de ação do
Bravecto, eliminando 100% das pulgas e carrapatos em até 8 e 12 horas,
respectivamente.
.
.
O tratamento com Bravecto reduz o risco de transmissão de doenças
causadas por carrapatos e pulgas devido ao rápido início da ação
acaricida e inseticida.
.
A “Garantia Bravecto” é destinada aos Médicos Veterinários, e oferece
suporte ﬁnanceiro de até R$ 750,00 para cobrir eventuais custos de seus
clientes derivados de consultas, exames diagnósticos e tratamento em caso
de doenças transmitidas por carrapatos e pulgas.

REGULAMENTO
MERCK SHARP & DOHME SAÚDE ANIMAL LTDA, com sede na Rua Coronel
Bento Soares, 530, Anexo Sala Gerência das Plantas, Itagaçaba, Cruzeiro,
estado de São Paulo, CEP 12.730-340 e com ﬁlial Av. Doutor Chucri
Zaidan, 296, 9º Andar – Torre Z - Vila Cordeiro – CEP 04583-110, São Paulo SP,
inscrita no CNPJ/MF nº. 07.954.091/0001-43, ins tui a “Garan a Bravecto”
conforme os termos, cláusulas e condições do presente regulamento:
I. DEFINIÇÕES
SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente: Central de atendimento
telefônico 0800 7070512 das 8 às 17hs.
Par cipante(s):
a)Médicos veterinários
b)Tutores cadastrados no CLUBE DE VANTAGENS BRAVECTO
Portal da Internet:
Websites - www.clubebravecto.com.br
pelo qual o(s) Par cipante(s) poderá(ão), dentre outras funcionalidades
cadastrarem-se no Programa;
Programa “Garan a Bravecto”: A “Garan a Bravecto” é des nada aos Médicos
Veterinários, e oferece suporte ﬁnanceiro de até R$ 750,00 para cobrir eventuais
custos de seus clientes derivados de consultas, exames diagnós cos e tratamento
em caso de doenças transmi das por carrapatos e pulgas.
.
Considera-se para efeito deste programa as seguintes doenças transmi das por
carrapatos e/ou pulgas: erliquiose, babesiose, micoplasmose, anaplasmose,
rangeliose, borreliose, hepatozoonose, bartonelose e febre maculosa.
A “Garan a Bravecto” estende-se também à compensação ﬁnanceira no valor de
até R$ 2.000,00 para a aquisição de outro animal em caso de óbito por estas
doenças listadas.

As eventuais despesas serão ressarcidas se o caso es ver enquadrado nos requisitos descritos posteriormente nesse documento mediante comprovação e
aprovação pelo Departamento Técnico e de Farmacovigilância
da MSD Saúde Animal.
.
Produtos par cipantes:
Família Bravecto.

II. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA

.

2.1. Para a par cipação no Programa, os tutores deverão realizar o cadastro no
Clube de Vantagens Bravecto por meio do Portal da Internet e anexar a nota ﬁscal
de compra do(s) produto(s), bem como víncula-la ao(s) pet(s) que irá(ão) receber
o bene cio caso necessário.
.
2.2. Ao realizarem o cadastro no Programa, os Par cipantes declaram que
todas as informações disponibilizadas à MSD Saúde Animal são verídicas;
2.3. Ao se cadastrar no Programa, o Par cipante deﬁnirá uma senha para
acesso ao Portal da Internet.
.
2.3.1. A senha disponibilizada ao Par cipante no momento de seu cadastro
poderá ser alterada a qualquer momento pelo Par cipante, por meio do
Portal da Internet.
.
2.3.2. A senha de acesso ao Portal da Internet é pessoal e intransferível,
sendo sua u lização de inteira responsabilidade do Par cipante que
não deverá revelar a terceiros.
.
2.3.3. Nos casos de perda da senha, o Par cipante deverá inserir o e-mail
cadastrado no campo "Usuário" da página inicial de acesso ao Portal da
Internet e clicar em "Esqueci minha senha".

III. DOCUMENTAÇÃO

.

3.1. Fornecimento dos dados pessoais do veterinário responsável e proprietário
do animal bem como todas as outras informações per nentes ao caso conforme
modelo de relatório de reação adversa ou falta de eﬁcácia que será enviado no
ato do contato com o SAC MSD Saúde Animal.
.
3.2. Cópia dos exames complementares e comprobatórios do diagnós co
devidamente preenchidos, assinados, datados e carimbados pelo proﬁssional
Médico Veterinário responsável. A MSD, mediante análise, pode vir a propor
algum outro exame comprobatório que não tenha sido solicitado para melhor
elucidação do caso.
.
3.3. Cópia da NF constando a data de compra do produto, a qual deverá estar
cadastrada no Clube de Vantagens Bravecto.
.
3.4. Cópia das notas ﬁscais que comprovam os gastos com consultas, exames,
tratamentos e eventual aquisição de outro animal de es mação. No caso de
aquisição de outro animal será considerado também, caso não haja emissão
de nota ﬁscal, contrato de compra e venda acompanhado de comprovação do
pagamento (comprovante de transferência bancária e/ou canhoto do cartão
de crédito).
.
3.5. Cópia de laudo veterinário assinado, datado e carimbado pelo proﬁssional
Médico Veterinário responsável.
.
3.6. Caso seja veriﬁcado dolo do Par cipante em fraudar os termos e condições
deste Regulamento, bem como os princípios do Programa, a MSD Saúde Animal
poderá não mais aceitar que o Par cipante infrator se cadastre novamente no
Programa e/ou u lize os bene cios oferecidos. Neste caso, a MSD Saúde Animal
poderá ainda tomar as eventuais medidas legais cabíveis contra o Par cipante(s).

IV. PRAZOS

.

4.1 A Nota Fiscal de compra do produto deverá ser cadastrada previamente no site
do Clube de Vantagens Bravecto logo após a compra.
.
4.2 A abertura do caso, através do SAC, deve ser feita imediatamente após a suspeita de envolvimento do produto ter sido constatada.
.
4.3 Após o preenchimento do relatório de farmacovigilância e envio da documentação referente ao caso à MSD Saúde Animal, o departamento técnico terá um
prazo de até 30 dias para análise
..
4.4 Constatada a veracidade das informações, a MSD Saúde Animal fará o ressarcimento de acordo com o valor apresentado, devidamente documentado e de
acordo com o teto máximo estabelecido, em até 30 dias corridos para o médico
veterinário.
.
.
4.5 A aquisição de um novo animal em caso de óbito deverá ser feita no prazo máximo de 6 meses.
.
.
4.6 A data de emissão das Notas Fiscais não poderá ser superior a 120 dias seguidos
contados da data do exame diagnós co.

.
V. VIGÊNCIA
5.1. Este Programa vigorará por prazo indeterminado contado 01/07/2021.
VI. CONDIÇÕES GERAIS

.

6.1. O Par cipante poderá esclarecer eventuais dúvidas sobre o Programa por
meio do SAC MSD Saúde Animal, disponível em horário comercial, através da
equipe de representantes e por meio do Portal da Internet.
.
6.2. Fica assegurado à MSD Saúde Animal o direito de, a qualquer tempo, sem a
viso prévio cancelar ou modiﬁcar parcial ou totalmente o Programa, por consequência, este Regulamento, mantendo assegurados aos Par cipantes os bene cios que ﬁzerem jus até a data da sua modiﬁcação ou cancelamento, na forma
deste Regulamento.
.
6.3 Será excluído do Programa e perderá o direito aos bene cios o Par cipante
que tenha prestado informações ou declarações falsas à MSD Saúde Animal.

VII. REQUISITOS

.

7.1. Todos os animais devem ter a idade e o peso mínimos adequados para o início da administração e ter recebido o produto correto de acordo com o peso.
(Veja a bula)
.
7.2 O Documento Fiscal de compra do produto deve ter data de pelo menos 21
dias antes da data do teste diagnós co. Caso sejam feitas administrações sequenciais no período correto – a cada 84 dias – não exis rá este período de carência
a par r da segunda administração.
.
O regulamento da “Garan a Bravecto” poderá ser fornecido pela equipe MSD ou
baixado do site www.clubebravecto.com.br.
.
7.3. Todos os produtos da Família Bravecto devem ser administrados de acordo
com as indicações da via de administração e no intervalo considerado em bula.
7.4. Animais que não es verem dentro do período de ação do produto, ou seja,
84 dias e respeitados os 21 dias após a primeira administração (caso as outras
tenham sido feitas no momento certo), quando realizado o diagnós co da doença,
não terão direito ao bene cio. (Sugere-se PCR como exame de eleição para diagnós co).
.
.
.
7.5. Os veterinários podem acessar o Departamento de Farmacovigilância da MSD
e/ou equipe de campo para o desenvolvimento de um protocolo de diagnós co
e tratamento para o animal.
.
7.6. A MSD Saúde Animal não se responsabiliza por casos de doenças que não
estejam relacionadas neste Programa.
.
7.7. Os pagamentos efetuados pelo Programa “Garan a Bravecto” exigirão um
formulário de autorização e/ou recibo devidamente assinado pelo
médico veterinário.
.
7.8. O Departamento de Farmacovigilância, após aprovação do caso pelo Departamento Técnico, enviará um e-mail ao veterinário responsável e ao tutor comunicando a aprovação do bene cio e o tempo previsto para ressarcimento.

