
Manual de Orientação 
PARA ARQUIVAMENTO DE PRONTUÁRIOS



Segundo resolução nº 1.638/2002 do Conselho Federal de Medicina, que regulamenta 
o armazenamento de prontuários médicos, é de responsabilidade da rede prestadora 
o arquivamento adequado e por tempo indeterminado dos prontuários, seja por meio 
digital ou impresso.
Define-se como prontuário “documento único constituído de um conjunto de informa-
ções, 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”. 
Os prontuários de beneficiários Unimed devem permanecer disponíveis na instituição 
de forma impressa ou digital e devem ser arquivados de modo que sua integridade seja 
preservada.

A boa conservação dos prontuários depende dos procedimentos adotados em sua 
produção, tramitação e do local de armazenamento e para auxiliá-los, sugerimos 
a consulta ao o manual de Recomendações para a Produção e o Armazenamento de 
Documentos de Arquivo disponível em: http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/
images/publicacoes_textos/recomendaes_para_a_produo.pdf.

O prontuário médico como instrumento de registro e defesa legal, é um documento 
importante para o beneficiário e sua instituição geradora. 
Para esclarecimentos, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo res-
ponde as 10 questões mais comuns sobre o prontuário do paciente.
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1. A QUEM PERTENCE O PRONTUÁRIO 
MÉDICO, AO PACIENTE OU AO MÉDICO/
HOSPITAL?
É elaborado pelo médico, atendendo ao artigo 87 do Código de Ética Médica, e diz respeito ao médico, 
porque o elabora, coletando dados de história clínica, exames laboratoriais e radiológicos, o raciocínio 
médico, sua conclusão diagnóstica e conduta terapêutica; e pertence ao paciente, porque esses dados 
lhe dizem respeito, e revelam sua intimidade física, emocional, mental, além de outras particularidades. 
Pertence, portanto, ao paciente ficando sob a guarda do médico/hospital.

2. QUANTO TEMPO O MÉDICO/
HOSPITAL DEVE GUARDAR O 
PRONTUÁRIO?
Conforme dispõe a Resolução CFM1.821/07, o prontuário deve ser guardado conforme referenciado na lei, 
a fluir da data do último registro de atendimento do paciente, e após decorrido esse prazo o prontuário 
pode ser substituído por métodos de registro capazes de assegurar a restauração plena das informações 
nele contidas.

3. O PACIENTE PODE SOLICITAR O SEU 
PRONTUÁRIO MÉDICO?
É de nosso entendimento que o artigo 88 do Código de Ética Médica garante ao paciente o manuseio 
e cópia de toda a documentação que integra o prontuário, a menos que isto ponha em risco a saúde do 
mesmo. Caso isso ocorra, as partes que possam causar-lhe prejuízos devem ser suprimidas ou mesmo 
todo prontuário, devendo ser-lhe entregue um laudo que contenha, genericamente, informações sobre 
sua saúde e as providências que estão sendo tomadas.



4. OS FAMILIARES E/OU RESPONSÁVEL LEGAL 
DO PACIENTE PODEM SOLICITAR O PRONTUÁRIO 
MÉDICO?
Caso o pedido seja feito pelos familiares do paciente é necessário que este autorize o acesso pretendido ao prontuário. Na hipótese de que o 
paciente não tenha condições para isso as informações devem ser dadas sob forma de laudo ou até mesmo cópias. No caso de óbito, o laudo 
deverá revelar o diagnóstico, o procedimento do médico e a “causa mortis” e o prontuário só pode ser liberado mediante ordem judicial. 
Quando a solicitação for do responsável legal pelo paciente, sendo este menor ou incapaz, o acesso ao prontuário deve ser-lhe permitido e, se 
solicitado, fornecer as cópias solicitadas ou elaborar um laudo que contenha o resumo das informações lá contidas.

5. PODEMOS CONVÊNIOS MÉDICO SE/OU 
COMPANHIAS DE SEGURO SOLICITAR O 
PRONTUÁRIO PARA CONFERÊNCIA?
Salvo haja autorização expressa do paciente, é vedado ao médico fornecer tais informações, nos termos do artigo 73 do Código de Ética 
Médica, que reza: É vedado ao médico: Artigo 73-Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por 
motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente.



6. QUANDO HÁ SOLICITAÇÃO DE AUTORIDADES 
POLICIAIS E/OU JUDICIÁRIAS, COMO PROCEDER?
Com relação ao pedido de cópia do prontuário pelas Autoridades Policiais e/ou Judiciárias, vale tecer alguns esclarecimentos sobre segredo 
médico. O segredo médico uma espécie de segredo profissional, ou seja, resultadas confidências que são feitas ao médico pelos seus pacien-
tes, em virtude da prestação de serviço que lhes é destinada. O segredo médico compreende, então, confidências relatadas ao profissional, 
bem como as percebidas no decorrer do tratamento e, ainda, aquelas descobertas e que o paciente não tem intenção de informar.

Desta forma, o segredo médico é, penal (artigo 154 do Código Penal) e eticamente, protegido (artigo 73 e seguintes do Código de Ética Médi-
ca), na medida em que a intimidade do paciente deve ser preservada.

Assim, há que se ressaltar que o segredo médico também não deve ser revelado para autoridade policial ou judiciária, pois não há disposição 
legal que respalde ordens desta natureza. Entretanto, ocorrendo as hipóteses de “justa causa” (circunstâncias que afastam a ilicitude do ato), 
“de ver legal (dever previsto em lei, decreto, etc.) ou autorização expressa do paciente por escrito, o profissional estará liberado do segredo 
médico.

Vejamos o que se entende por “justa causa” e “dever legal” Justa Causa - fundamenta-se na extensão de estado de necessidade. Haverá Justa 
Causa quando a revelação foro único meio de conjurar perigo atual ou iminente e injusto para si e para outro. Dever Legal-deriva não vontade 
de quem o confia a outrem, mas de condição profissional, em virtude da qual ele é confiado e na natureza dos deveres que, no interesse geral, 
são impostos aos profissionais. Logo, com as exceções feitas acima, aquele que revelaras confidências recebidas em razão de seu exercício 
profissional deverá ser punido.

 7. COMO RESOLVER O IMPASSE?
A solução para que as autoridades obtenham informações necessárias é que elas nomeiem um perito médico, afim de que o mesmo manu-
seie os documentos e elabore laudo conclusivo sobre o assunto. Ou então, solicitar ao paciente a autorização para fornecer o laudo médico 
referente a seu estado.



8. O MÉDICO PODE PRESCREVER NO 
PRONTUÁRIO DE FORMA ILEGÍVEL?
O Código de Ética Médica, através de seus artigos 11 e 21, veda ao médico receitar de forma secreta ou ilegível, 
ou infringir legislação pertinente (Lei 5.991/73 e Decreto 20.931/32), ensejando sua inobservância a instaura-
ção de processo disciplinar.

9. O QUE FAZER COM OS PRONTUÁRIOS 
DE PACIENTES DE MÉDICO FALECIDO?
O arquivo de médico particular falecido sem herdeiro profissional deve se incinerado por pessoa de convivên-
cia diária direta, familiares ou secretária particular (Parecer CFM nº31/95). 

10. QUAL A LEGALIDADE DE SE MANTER 
ARQUIVO APENAS ELETRÔNICO NO 
CONSULTÓRIO?
Inexiste exigência no Código de Ética Médica de manter arquivo escrito, e o que importa, efetivamente, é o 
sigilo das informações e a sua recuperabilidade. Assim sendo, nada obsta que o médico utilize computadores 
no desempenho de suas atividades (Parecer CFM nº14/93 e Parecer CFM nº38/97).
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