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Prazo de arquivamento
Papel

20 anos, 

a partir do último 

registro

Meio eletrônico    

guarda permanente

Res. CFM 1.821/07, 

arts. 7º e 8º

Papel

20 anos, 

a partir do último 

registro

Meio eletrônico 

20 anos, a partir do 

último registro

Lei 13.787/18, 

art. 6º



NÃO trata do prontuário eletrônico

Lei 13.787/18

O que ela mudou?

Prazo da guarda do prontuário digitalizado por 20 

anos a contar do último registro. 

(era permanente)



A lei 13.787/18 era necessária?

Não



O mundo mudou! 



O mundo mudou! E rápido! 

2011



O mundo mudou! E rápido! 

2014 - 2019







1962 – EUA

1984 – Brasil 

Era Espacial – Futuro da humanidade

Carros voadores, cidades suspensas, trabalho automatizado, 

aparelhos eletrodomésticos, de comunicação e de 

entretenimento, robôs ...













Lei 13.709/18
vigência em 15.08.2020

Lei 12.965/14



Decreto 9.854/19

Art. 1º Fica instituído o Plano Nacional de Internet

das Coisas com a finalidade de implementar e

desenvolver a Internet das Coisas no País e , com

base na livre concorrência e na livre circulação de

dados, observadas as diretrizes de segurança da

informação e de proteção de dados pessoais.







Artigos sobre o Prontuário do Paciente

a) 1998 - Notas sobre o prontuário do paciente

b) 2002 - O tão falado (e inobservado) prontuário do paciente 

c) 2005 - Atualidades sobre o prontuário do paciente

d) 2006 - Prontuário do paciente: o calcanhar de Aquiles 

e) 2007 - Notas Jurídicas sobre o Prontuário do Paciente

f) 2008 - Prontuário do paciente: aspectos jurídicos, AB Editora

g) 2010 - Prontuário do paciente, entrevista www.portaldaenfermagem.com.br 

h) 2011 - O sigilo do prontuário do paciente é para valer?

i) 2012 - Carlos Cachoeira, a Lei de Acesso e o Prontuário do Paciente

j) 2012 - A tormentosa tarefa do hospital em proteger o sigilo do 

prontuário do paciente

k) 2018 - O prontuário do paciente e o Facebook 

l) 2019 - O prontuário do paciente e a Lei n. 13.787/18



Res. CFM 1.605/00

Res. CFM 1.638/02

Res. CFM 1.639/02

Res. CFM 1.665/03

Res. CFM 1.821/07

Res. CFM 1.819/07

Res. CFM 1.931/09

Res. CFM 2.217/18

Res. CFM 2.218/18

Res. CREMESP 70/95

Res. COFEN 191/06

Res. COFEN 564/17

Res. COFEN 358/09

Parecer CFM 22/2000

Lei 2.604/55

Lei 5.991/73

Lei 7.498/86

Lei 8.078/90 (CDC)

Lei 13.709/18

Lei 13.787/18

Lei  4.219/08 (DF)

Lei 10.241/99 (SP)

Decreto 50.387/61

Decreto 94.406/87

Decreto n. 7.724/12  

Decreto-lei 8.778/46

CC    CP CPP   CPC

Constituição Federal 

Legislação básica sobre Prontuário do Paciente

STF

STJ

etc.



Prontuário do Paciente

Definição

Documento único constituído de um conjunto de informações, 

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.

Res. CFM 1.638/02, art. 1º



Prontuário

do Paciente





Obrigação de elaboração

CFM

Res.  1.931/09

É vedado ao

médico: 

Art. 87. Deixar de 

elaborar prontuário 

legível para cada

paciente.

COFEN

Res. 564/17

Dos deveres

Art. 36 Registrar no prontuário 

e em outros documentos as 

informações inerentes e 

indispensáveis ao processo de 

cuidar de forma clara, objetiva, 

cronológica, legível, completa e 

sem rasuras.

Das proibições

Art. 87 Registrar informações 

incompletas, imprecisas ou 

inverídicas sobre a assistência 

de Enfermagem prestada à 

pessoa, família ou coletividade.

CFM

Res.  2.217/18 

(30.04.19)

É vedado ao 

médico: 

Art. 87. Deixar de 

elaborar prontuário 

legível para cada

paciente.

NÃO É FAVOR



Prazo de arquivamento
Papel

20 anos, 

a partir do último 

registro

Meio eletrônico    

guarda permanente

Res. CFM 1.821/07, 

arts. 7º e 8º

Papel

20 anos, 

a partir do último 

registro

Meio eletrônico 

20 anos, a partir do 

último registro

Lei 13.787/18, 

art. 6º



Prescrição da ação de indenização

Código Civil

Art. 206. Prescreve: 

... 

§ 3o Em trêsanos:

... 

V - a pretensão de 
reparação civil;

Código de Defesa do Consumidor

Art. 27. Prescreve em cinco anos
a pretensão à reparação pelos
danos causados por fato do
produto ou do serviço prevista na
Seção II deste Capítulo, iniciando-
se a contagem do prazo a partir
do conhecimento do dano e de
sua autoria.

STJ, REsp. 661.520 / 07 

O termo a quo do prazo prescricional inicia-se a partir do 

momento em que é possível ao titular do direito reclamar 

contra a situação jurídica.



Discussão eterna 

sobre prontuário

SIGILO
Folha de S.Paulo, 

4.4.19



Folha de S.Paulo,

23.02.2019, A 20





NÃO trata do 

prontuário eletrônico

Lei 13.787/18



Lei 13.787/18

Art. 1º - Lei de regência e também a 13.709/18

Art. 2º - digitalização = assegurar integridade, 

autenticidade e confidencialidade (ICP-Brasil)

Art. 3º - Destruição dos originais após avaliação

Art. 4º - Proteção do prontuário

Art. 5º - Prontuário digitalizado = documento original

Art. 6º - Guarda por 20 anos a partir do último registro

Art. 7º - Lei entra em vigor em 28.12.2018

“regulamento” 6 x



Res. CFM 1.639/02

revogada pela 

Res. CFM 1.821/07

=

Lei  13.787/18



Resolução CFM 1.639/02

Revogada pela 

Res. CFM 1.821/07

Resolução CFM 1.821/07 Lei n. 13.787/18

Art. 1º - Aprovar as 
"Normas Técnicas para o 
Uso de Sistemas 
Informatizados para a 
Guarda e Manuseio do 
Prontuário Médico", 
anexas à esta resolução, 
possibilitando a elaboração 
e o arquivamento do 
prontuário em meio 
eletrônico.

Art. 1º Aprovar o Manual 
de Certificação para 
Sistemas de Registro 
Eletrônico em Saúde, 
versão 3.0 e/ou outra 
versão aprovada pelo 
Conselho Federal de 
Medicina, anexo e também 
disponível nos sites do 
Conselho Federal de 
Medicina e Sociedade 
Brasileira de Informática 
em Saúde (SBIS), 
respectivamente, www.por
talmedico.org.br e www.sbi
s.org.br.

Art. 1º. A digitalização e a 
utilização de sistemas 
informatizados para a 
guarda, o armazenamento 
e o manuseio de 
prontuário de paciente são 
regidas por esta Lei e 
pela Lei nº 13.709, de 14 de 
agosto de 2018.

http://www.portalmedico.org.br/
http://www.sbis.org.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm


Art. 3º - Recomendar a implantação 
da Comissão Permanente de 
Avaliação de Documentos em todas 
as unidades que prestam assistência 
médica e são detentoras de arquivos 
de prontuários médicos, tomando 
como base as atribuições 
estabelecidas na legislação 
arquivística brasileira (a Resolução 
CONARQ nº 7/97, a NBR nº 
10.519/88, da ABNT, e o Decreto nº 
4.037/2002, que regulamenta a Lei 
de Arquivos - Lei nº 8.159/91).

Art. 2º Autorizar a 
digitalização dos 
prontuários dos 
pacientes, desde que o 
modo de 
armazenamento dos 
documentos 
digitalizados obedeça a 
norma específica de 
digitalização contida 
nos parágrafos abaixo 
e, após análise 
obrigatória da 
Comissão de Revisão 
de Prontuários, as 
normas da Comissão 
Permanente de 
Avaliação de 
Documentos da 
unidade médico-
hospitalar geradora do 
arquivo.

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.

Art. 6º. Autorizar, no caso de 
digitalização dos prontuários, a 
eliminação do suporte em papel dos 
mesmos, desde que a forma de 
armazenamento dos documentos 
digitalizados obedeça à norma 
específica de digitalização contida no 
anexo desta resolução e após análise 
obrigatória da Comissão Permanente 
de Avaliação de Documentos da 
unidade médico-hospitalar geradora 
do arquivo. 

http://www.cremesp.org.br/library/modulos/legislacao/versao_impressao.php?id=9958


§ 1º Os métodos de digitalização devem 
reproduzir todas as informações dos 
documentos originais.

§ 1º. Os métodos de digitalização 
devem reproduzir todas as 
informações contidas nos 
documentos originais.
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.

§ 2º Os arquivos digitais oriundos da 
digitalização dos documentos do prontuário dos 
pacientes deverão ser controlados por sistema 
especializado (Gerenciamento eletrônico de 
documentos - GED), que possua, minimamente, 
as seguintes características:

Art. 2º, § 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.

a) Capacidade de utilizar base de dados 
adequada para o armazenamento dos arquivos 
digitalizados;

Sem correspondente 

b) Método de indexação que permita criar um 
arquivamento organizado, possibilitando a 
pesquisa de maneira simples e eficiente;

Sem correspondente

c) Obediência aos requisitos do "Nível de 
garantia de segurança 2 (NGS2)", estabelecidos 
no Manual de Certificação para Sistemas de 
Registro Eletrônico em Saúde;

Sem correspondente



Art. 5º - Autorizar, no caso 
de emprego da 
microfilmagem, a 
eliminação do suporte de 
papel dos prontuários 
microfilmados, de acordo 
com os procedimentos 
previstos na legislação 
arquivística em vigor (Lei 
nº 5.433/68 e Decreto nº 
1.799/96), após análise 
obrigatória da Comissão 
Permanente de Avaliação 
de Documentos da unidade 
médico-hospitalar 
geradora do arquivo.

Art. 3º Autorizar o uso de 
sistemas informatizados 
para a guarda e manuseio 
de prontuários de 
pacientes e para a troca de 
informação identificada em 
saúde, eliminando a 
obrigatoriedade do registro 
em papel, desde que esses 
sistemas atendam 
integralmente aos 
requisitos do "Nível de 
garantia de segurança 2 
(NGS2)", estabelecidos no 
Manual de Certificação 
para Sistemas de Registro 
Eletrônico em Saúde;

Art. 2º, § 3º. O processo de 
digitalização deve 
obedecer a requisitos 
dispostos em regulamento.



Art. 4º Não autorizar a eliminação do papel 
quando da utilização somente do "Nível de 
garantia de segurança 1 (NGS1)", por falta 
de amparo legal.

Sem correspondente 



Art. 5º Como o "Nível de garantia 
de segurança 2 (NGS2)", exige o 
uso de assinatura digital, e 
conforme os artigos 2º e 3º desta 
resolução, está autorizada a 
utilização de certificado digital 
padrão ICP-Brasil, até a 
implantação do CRM Digital pelo 
CFM, quando então será dado um 
prazo de 360 (trezentos e 
sessenta) dias para que os 
sistemas informatizados 
incorporem este novo certificado.

§ 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.



Art. 4º. [...] 
Parágrafo único - Findo o prazo 
estabelecido no caput, e considerando o 
valor secundário dos prontuários, a 
Comissão Permanente de Avaliação de 
Documentos, após consulta à Comissão de 
Revisão de Prontuários, deverá elaborar e 
aplicar critérios de amostragem para a 
preservação definitiva dos documentos em 
papel que apresentem informações 
relevantes do ponto de vista médico-
científico, histórico e social.

Art. 6º No caso de 
microfilmagem, os 
prontuários 
microfilmados poderão 
ser eliminados de 
acordo com a legislação 
específica que 
regulamenta essa área e 
após análise obrigatória 
da Comissão de Revisão 
de Prontuários da 
unidade médico-
hospitalar geradora do 
arquivo.

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.

Art. 5º - Autorizar, no caso de emprego da 
microfilmagem, a eliminação do suporte 
de papel dos prontuários microfilmados, 
de acordo com os procedimentos previstos 
na legislação arquivística em vigor (Lei nº 
5.433/68 e Decreto nº 1.799/96), após 
análise obrigatória da Comissão 
Permanente de Avaliação de Documentos 
da unidade médico-hospitalar geradora do 
arquivo.



§ 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 protegê-los 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. 2º - Estabelecer a 
guarda permanente para os 
prontuários médicos 
arquivados 
eletronicamente em meio 
óptico ou magnético, e 
microfilmados.

Art. 7º Estabelecer a 
guarda permanente, 
considerando a evolução 
tecnológica, para os 
prontuários dos pacientes 
arquivados 
eletronicamente em meio 
óptico, microfilmado ou 
digitalizado.

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.Art. 4º - Estabelecer o 

prazo mínimo de 20 (vinte) 
anos, a partir do último 
registro, para a preservação 
dos prontuários médicos 
em suporte de papel.

Art. 8º 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.



§ 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.

§ 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. 9º As atribuições 
da Comissão 
Permanente de 
Avaliação de 
Documentos em todas 
as unidades que 
prestam assistência 
médica e são 
detentoras de arquivos 
de prontuários de 
pacientes, tomando 
como base as 
atribuições 
estabelecidas na 
legislação arquivística 
brasileira, podem ser 
exercidas pela 
Comissão de Revisão 
de Prontuários.

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.



Art. 7º - O Conselho
Federal de Medicina e a
Sociedade Brasileira de
Informática em Saúde
(SBIS), mediante convênio
específico, expedirão,
quando solicitados, a
certificação dos sistemas
para guarda e manuseio de
prontuários eletrônicos
que estejam de acordo
com as normas técnicas
especificadas no anexo a
esta resolução.

Art. 10º Estabelecer 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 com o Manual de 
Certificação para Sistemas 
de Registro Eletrônico em 
Saúde, aprovado nesta 
resolução. (REVOGADA PELA 
RESOLUÇÃO CFM Nº 2.218, 
DE 24-10-2018)

http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=PesquisaLegislacao&dif=s&ficha=1&id=15583&tipo=RESOLU%C7%C3O&orgao=Conselho Federal de Medicina&numero=2218&situacao=VIGENTE&data=24-10-2018


Art. 9º -
Fica revogada a Resolução 
CFM nº 1.331/89 e demais 
disposições em contrário.

Art. 11º Ficam revogadas 
as Resoluções CFM nºs
1.331/89 e 1.639/02, e 
demais disposições em 
contrário.

Art. 8º - Esta resolução
entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 12º Esta resolução 
entra em vigor na data de 
sua publicação.

Art. 7º. Esta Lei entra em 
vigor na data de sua 
publicação.

RESOLUÇÃO CFM Nº 1.639, 
DE 10 DE JULHO DE 2002.
Diário Oficial da União, 
Poder Executivo, Brasília, 
DF, n. 154, 12 ago. 2002. 
Seção 1, p. 124-5.

RESOLUÇÃO CFM Nº 1.821, 
DE 11 DE JULHO DE 2007
Diário Oficial da União; 
Poder Executivo, Brasília, 
DF, 23 nov. 2007. Seção I, p. 
252

Brasília, 27 de dezembro de 
2018; 197o da 
Independência e 130o da 
República.

http://www.cremesp.org.br/library/modulos/legislacao/versao_impressao.php?id=2958
http://www.cremesp.org.br/library/modulos/legislacao/versao_impressao.php?id=2958
http://www.cremesp.org.br/library/modulos/legislacao/versao_impressao.php?id=3102


O que a lei mudou?

1. Prazo da guarda do prontuário digitalizado

por 20 anos a contar do último registro. 

(era permanente)



Recomendação CFM n. 3 / 14

Art. 1º - Que os médicos e instituições de tratamento médico, clínico,

ambulatorial ou hospitalar:

a) forneçam, quando solicitados pelo cônjuge/companheiro 

sobrevivente do paciente morto, e sucessivamente pelos 

sucessores legítimos do paciente em linha reta, ou colaterais 

até o quarto grau, os prontuários médicos do paciente 

falecido: desde que documentalmente comprovado o 

vínculo familiar e observada a ordem de vocação hereditária, 

e

b) informem os pacientes acerca da necessidade de 

manifestação expressa da objeção à divulgação do seu 

prontuário médico após a sua morte.





Lei n. 13.709/18

Proteção de dados pessoais

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

a) 65 artigos

b) Arts. 55 A a K, 58 A e B = em vigor em 28.12.2018

c) Demais artigos = em vigor em 15.08.2020



Lei n. 13.709/18

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos 

meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 

privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Art. 5º [...] 

II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, 

convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de 

caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida 

sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

Art. 6º [...] 

VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas 

a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de 

situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, 

comunicação ou difusão;



http://portal.cfm.org.br/crmdigital/Cartilha_SBIS_CFM_Prontuario_Eletronico_fev_2012.pdf



Prontuário eletrônico

• as informações são inseridas 

digital e diretamente em meio 

virtual, por meio de software

• não há papel



Parecer CFM n. 14 / 1993

Parecer CFM n. 30 / 2002

Código Civil (Lei 10.406/02) - Art. 225









Muita informação fácil gera ...

• Uso indevido dela

• Fraudes

• Infrações legais





Manual de Certificação para Sistemas de Registro 

Eletrônico em Saúde (S-RES). 

http://www.sbis.org.br/certificacao/Manual_Certificacao_SBIS-

CFM_2016_v4-2.pdf

fim



sbis.org.br

Res. CFM 1.821/07

Art. 10º Estabelecer que o Conselho Federal de Medicina (CFM)

e a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS),

mediante convênioespecífico, expedirão selo de qualidade dos

sistemas informatizados que estejam de acordo com o Manual

de Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde,

aprovado nesta resolução.

Artigo REVOGADO pela Res. CFM 2.218/18, art. 1º

O convênio SBIS x CFM acabou



E agora? 

Resolução CFM 1.821/07

Art. 1º Aprovar o Manual de Certificação para 

Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde, versão 

3.0 e/ou outra versão aprovada pelo Conselho Federal 

de Medicina, anexo e também disponível nos sites do 

Conselho Federal de Medicina e Sociedade Brasileira 

de Informática em Saúde (SBIS), 

respectivamente, www.portalmedico.org.br e www.sbis.

org.br.

http://www.portalmedico.org.br/
http://www.sbis.org.br/


Prontuário Eletrônico

• Res. CFM 1.821/07 – e seu anexo

• Parâmetros técnicos - criptografia assimétrica de chaves

(ICP-Brasil)

• Certificação do software pela SBIS/CFM = revogado

• selo de qualidade

• revalidação

• Integridade das informações

• Back-up (cópia de segurança)

• Privacidade

• Confidencialidade

• Legalidade

• Disponibilidade

• Autenticação

• Auditoria



• Softwares de PEP certificado pelo CFM/SBIS no Brasil

(60)

1. IMAP – Instituto Municipal de Administração Pública

2. MV Sistemas Ltda. MV PEP

3. Wheb Informática Ltda. TASY

4. Medicware Sistemas de Informática Ltda. SmartPEP

5. WPD Informática Ltda. MEDVIEW

6. RDTI – Registros Digitais Tecnologia de Informação Ltda. RMDClinic

7. InterSystems do Brasil Ltda. TrakCare

fim fim



Eliminação do papel

Art. 3º. Autorizar o uso de sistemas informatizados para a

guarda e manuseio de prontuários de pacientes e para a troca

de informação identificada em saúde, eliminando a

obrigatoriedade do registro em papel, desde que esses

sistemas atendam integralmente aos requisitos do "Nível de

garantia de segurança 2 (NGS2)", estabelecidos no Manual de

Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde;

Art. 4º. Não autorizar a eliminação do papel quando da

utilização somente do "Nível de garantia de segurança 1

(NGS1)", por falta de amparo legal.

Res. CFM 1.821/07



Eliminação do papel
(...) o processo de certificação SBIS/CFM classifica os S-RES, do ponto de
vista de segurança da informação, em dois Níveis de Garantia de
Segurança

(NGS):

• NGS1 - categoria constituída por S-RES que não contemplam o uso de
certificados digitais ICP-Brasil para assinatura digital das informações
clínicas, consequentemente sem amparo para a eliminação do papel e
com a necessidade de impressão e aposição manuscrita da assinatura;
(28/36)

• NGS2 - categoria constituída por S-RES que viabilizam a eliminação do
papel nos processos de registros de saúde. Para isso, especifica a
utilização de certificados digitais ICP-Brasil para os processos de
assinatura e autenticação.

Para atingir o NGS2 é necessário que o S-RES atenda aos requisitos já
descritos para o NGS1 e apresente ainda total conformidade com os
requisitos especificados para o nível de garantia 2. (37/39)

Res. CFM 1.821/07 – anexo  - p. 24



Eliminação do papel - Res. CFM 1.821/07

Art. 6º.  No caso de 

microfilmagem, os 

prontuários microfilmados 

poderão ser eliminados de 

acordo com a legislação 

específica que regulamenta 

essa área e após análise 

obrigatória da Comissão de 

Revisão de Prontuários da 

unidade médico-hospitalar 

geradora do arquivo.

Art. 2º.  Autorizar a 

digitalização dos prontuários 

dos pacientes, desde que o 

modo de armazenamento dos 

documentos digitalizados 

obedeça a norma específica 

de digitalização contida nos 

parágrafos abaixo e após

análise obrigatória da 

Comissão de Revisão de 

Prontuários, as normas da 

Comissão Permanente de 

Avaliação de Documentos da 

unidade médico-hospitalar 

geradora do arquivo.



Nada mudou, 

praticamente.



O prontuário do paciente representa:

• uma segurança para os médicos cultos e

conscienciosos,

• uma ameaça constante para os audazes sem

escrúpulos, os ignorantes incorrigíveis e, ao

mesmo tempo,

• uma barreira intransponível contra reclamações

e caprichos de clientes descontentes.

Alexandre Lacassagne (1843 - 1924),

professor de Medicina Forense

em Lyon, França
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