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RESOLUÇÃO Nº 007, DE 02 DE JANEIRO DE 2019. 

 

 

Dispõe sobre prontuário médico do 

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Parnaíba - 

CISALP. 

 

 

 O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba - CISALP, representando 

pelo seu Presidente, Exmo. José Alves Filho, Prefeito de Lagamar, no exercício das atribuições conferidas 

pelo artigo 22, VI, c/c artigo 16, § 1° do Estatuto,  

R E S O L V E: 

 

Art. 1º. É vedado ao médico deixar de elaborar prontuário médico para cada paciente. 

 

Art. 2°. É vedado ao médico receitar ou atestar de forma secreta ou ilegível, assim como 

assinar em branco folhas de receituários, laudos, atestados ou quaisquer outros documentos médicos. 

 

Art. 3°. O prontuário médico deverá permanecer à disposição dos interessados pelo prazo de 

20 (vinte) e os documentos originais que o compõem devem ser guardados pelo prazo mínimo de 10 (dez) 

anos, a fluir da última data de registro de atendimento do paciente. 

 

Parágrafo único: ao final do prazo de 10 (dez) anos, o prontuário pode ser substituído por 

métodos de registro capazes de assegurar a restauração plena das informações nele contidas e os originais 

podem ser destruídos. 

 

Art. 4°. É vedado ao médico e ao CISALP negar ao paciente acesso a seu prontuário médico, 

ficha clínica ou similar, bem como deixar de dar explicações necessárias a sua compreensão, salvo quando 

ocasionar riscos para o paciente ou para terceiros. 

 

Art. 5°. É vedado ao médico e ao CISALP deixar de fornecer laudo médico ao paciente, quando 

do encaminhamento ou transferência para fins de continuidade do tratamento ou na alta, se solicitado. 
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Art. 6°. É vedado ao médico e ao CISALP deixar de fornecer cópias solicitadas ou elaborar 

laudo que contenha o resumo das informações contidas a terceiros nos casos especificados abaixo: 

 

I- Solicitação do responsável legal pelo paciente, sendo este menor ou incapaz; 

II-  Solicitação por familiares até o terceiro grau de parentesco, ou cônjuge e afins, no caso em 

que o paciente não tenha condições para isso ou tenha ido à óbito; 

III- Solicitação por médico auditor mediante requerimento formal e obervado o princípio do 

dever legal; 

IV- Solicitação por autoridades policiais ou judiciárias, com observância ao sigilo médico, 

podendo esse ser quebrado somente mediante dever legal, justa causa ou autorização 

expressa do paciente, sob pena de enquadramento em crime capitulado no artigo 154 do 

Código Penal Brasileiro. 

 

Art. 7°. É vedado o fornecimento do prontuário original, na sua totalidade ou em partes, aos 

solicitantes, pois é documento que, obrigatoriamente, precisa ser arquivado pelo CISALP. 

 

Parágrafo único. O responsável técnico, ou qualquer empregado público que autorize a saída 

de prontuário do CISALP violam o artigo 108 do Código de Ética Médico. 

 

Art. 6°. O médico deve manter sigilo quanto às informações confidenciais de que tiver 

conhecimento no desempenho de suas funções. 

 

Art. 7°. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Lagoa Formosa, 02 de janeiro de 2019. 

 

 

JOSÉ ALVES FILHO 

Presidente do CISALP 


