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RESUMO 

 

 
 
A pesquisa teve como objetivo analisar o sistema de digitalização do setor de Arquivo de 

prontuários médicos do Ministério da Saúde, localizado na cidade do Rio de Janeiro, 

buscando de facilitar o acesso e preservação dos prontuários médicos enquanto documentos 

arquivísticos. A metodologia que norteou o trabalho foi realizada por meio da bibliografia da 

área do campo arquivístico, mencionando autores como: RONDINELLI (2011), BELLOTTO 

(2006), DUCHEIN (2007) e as Diretrizes do CONARQ, entre outros. Foi explorado 

definições de conceitos básicos como o documento, documento arquivístico e a digitalização. 

Na última etapa foi realizada uma pesquisa comparativa entre o sistema de prontuários 

médicos eletrônicos do setor de Arquivo no Ministério da Saúde, abordando os requisitos 

obrigatórios para o gerenciamento arquivístico dos documentos digitais, sua aderência ao e-

ARQ Brasil, para permitir o acesso e sua preservação; e ao Manual de Certificação para 

Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde. 

 

 

Palavras Chave: Registros médicos. Documentos arquivísticos. Digitalização. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The research had as objective to analyze the system of digitization of the sector of Medical 

records of the Ministry of Health, located in Rio de Janeiro. The methodology that guided the 

work was made through the archival bibliography, mentioning authors such as RONDINELLI 

(2011), BELLOTTO (2006), DUCHEIN (2007) and the CONARQ Guidelines, among others. 

It explored definitions of concepts like document, records and digitization. In the last step was 

carried out a comparative research to the system of electronic medical records of the sector of 

Archive in the Ministry of Health, addressing the mandatory requirements for the 

management of digital records, their adherence to e-ARQ Brazil, to allow access and 

preservation; and the Manual of Certification for Electronic Health Registration Systems. 

 

 

Key words: Medical Records. Archives. Digitization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O prontuário médico é uma das formas de relações entre médico e paciente, a partir do 

qual é possível o registro de informações sobre o histórico do mesmo e toda assistência 

prestada a ele, além de ser visto, também, como uma ferramenta de estudo e análise em aulas 

ministradas em instituições de ensino em Medicina, em que são apresentadas aos estudantes 

situações que poderão ser encontradas futuramente como profissionais e como estes deverão 

proceder.  

De acordo com Conselho Federal de Medicina - CFM, na Resolução nº 1.638/2002 em 

seu Art 1º, o prontuário do paciente é definido como:   

[...] o 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. (CFM, 2002, p. 1). 

 

A falta de normas e regras para a criação e manutenção desses documentos consiste 

em uma problemática da área, uma vez que observa uma ausência de informações a respeito 

da conservação desse material, bem como a falta de investimento, além de total 

desconhecimento da importância da aplicação de procedimentos voltados à conservação 

preventiva dos prontuários médicos.  

Com o crescente desenvolvimento das comunicações entre profissionais da área da 

saúde, é visível a necessidade de valorizar e conservar os arquivos dessas Instituições 

hospitalares, sendo estes na maioria compostos por prontuários médicos, que se tornaram 

indispensáveis como ferramentas de trabalho, a fim de possibilitar a consulta e 

acompanhamento de todo o tratamento atribuído ao paciente.  

 Os prontuários médicos podem ser considerados documentos arquivísticos. Pois 

segundo Rondinelli (2011, p. 220),  

os documentos arquivísticos surgem naturalmente no decorrer das atividades de uma 

pessoa física ou jurídica, como uma decorrência normal do ato de se registrar essas 

atividades. Desse registro espontâneo resulta uma promessa de imparcialidade dos 

documentos bem como um vínculo entre eles. Tal vínculo se traduz na relação 

orgânica que cada documento tem um com o outro e no fato do conjunto documental 

daí resultante ser dotado de organicidade. Como se trata de documentar atividades, 

cada documento é único no seu conjunto na medida em que ali desempenha uma 

função específica. Finalmente, a submissão desses documentos a procedimentos 

arquivísticos ininterruptos de gestão e de preservação, garante a sua autenticidade.  

 

Os suportes dos prontuários médicos sejam eles, físicos ou eletrônicos, necessitam de 

cuidados para que seja preservada sua autenticidade, afinal, são documentos arquivísticos 
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produzidos no decorrer das atividades das instituições de saúde, onde encontra-se o histórico 

de vida do paciente.  

Para Bellotto (2006, p. 101) os prontuários médicos são uma “reunião cumulativa de 

documentos que acompanham o desempenho dos interessados em sua atuação profissional em 

cursos, estágios, tratamentos médicos e psicológicos, assim como em programas educativos e 

de lazer”.  

Tendo em vista a importância dessa documentação para os profissionais da área da 

saúde e para os próprios pacientes, bem como para a sociedade em geral e pesquisas em várias 

áreas de conhecimento, faz-se necessária a intervenção da gestão dos profissionais arquivistas. 

Por este motivo, no ano de 2002, criou-se a Câmara Setorial de Arquivos Médicos, por meio 

da Portaria n. 70 do CONARQ, tendo como pressuposto o art. 7º do Decreto nº. 4.073, de 

janeiro de 2002, que afirma:  

O CONARQ poderá constituir câmaras técnicas e comissões especiais, com a 

finalidade de elaborar estudos, normas e outros instrumentos necessários à 

implementação da política nacional de arquivos públicos e privados e ao 

funcionamento do SINAR, bem como câmaras setoriais, visando identificar, discutir 

e propor soluções para questões temáticas que repercutirem na estrutura e 

organização de segmentos específicos de arquivos, interagindo com as câmaras 

técnicas. (BRASIL, 2002). 

 

Pode-se identificar que além das políticas nacionais sobre os arquivos e a gestão de 

toda a documentação, é necessário destacar a importância do papel do arquivista como agente 

de informação e construtor da memória social. Em seu artigo, COOK (1998) destaca: 

Como sua intervenção ativa nos processos de manutenção de documentos é agora 

exigida para que fique assegurado que as propriedades de evidência confiável 

existam para os documentos, como disso resulta, na base da moderna avaliação (e 

posterior descrição), a necessidade de que o arquivista investigue e compreenda a 

natureza complexa de funções, estruturas, processos e contextos, e interprete sua 

importância relativa [...] (COOK, 1998).  

  

 

Apesar de toda a praticidade proporcionada pelos documentos digitais e a adoção por 

parte dos usuários, há incerteza quanto à sua preservação e isso torna questionável a 

capacidade de utilização desses arquivos como fontes confiáveis (THOMAZ, 2005). Segundo 

Santos e Flores (2015) a carência de métodos eficazes para que sejam preservados ameaça 

tanto a integridade e a autenticidade como a confiabilidade dos mesmos, pois estes registros 

são facilmente alterados, duplicados, convertidos, e até mesmo falsificados sem deixar 

vestígios aparentes.  

Nesse sentido, a preservação do documento digital encontra algumas dificuldades, pois 

de acordo com Inarelli (2007) é necesario planejamento, estratégias de ação e políticas 
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públicas específicas para que tenham acesso a longo, médio e curto prazo, inclusive, para o 

autor os documentos digitais podem desaparecer com a mesma rapidez em que são criados. 

Apesar de ser caracterizado como um documento de arquivo, o trâmite do prontuário 

não é pensado com vistas a um tratamento arquivístico com as suas etapas de produção, 

tramitação, transferência, recolhimento, guarda e/ou eliminação da documentação produzida, 

acabando por produzir uma massa documental acumulada, ou seja, criando um acúmulo que 

acarreta na geração de desordem e dificuldade de sua preservação (FRANÇA, 2014).  

Considerando o contexto apresentado, principalmente pela importância dos 

prontuários médicos devido ao seu valor de prova, torna-se necessária a análise da 

preservação dos prontuários digitalizados, de modo a contemplar as normas arquivísticas e a 

legislação sobre o tema, principalmente considerando a resolução 1.821/2007 que aprova as 

normas técnicas referentes à digitalização e uso dos sistemas informatizados para a guarda e 

manuseio dos documentos dos prontuários dos pacientes pelas Instituições de Saúde.  

Há uma fase em que mesmo não apresentando valor administrativo, os documentos 

precisam ser preservados devido ao seu valor histórico, científico e cultural. E em se tratando 

dos pacientes, não exclusivamente, mas principalmente os que vieram a óbito, os prontuários 

devem ser conservados por razões probatórias, legais, e para pesquisas científicas, além de ser 

necessário o conhecimento do estado da documentação para que sejam determinadas as 

necessidades de preservação e as soluções necessárias (CIOCCA, 2014).  

Para Leite (2013), a gestão de documentos apresenta-se como um processo necessário 

a qualquer instituição, uma vez que a partir de sua aplicação, podem ser adotados métodos 

que norteiam o tratamento da documentação a ser seguido. Deste modo, preconiza-se que não 

basta apenas a digitalização dos documentos, mas faz-se necessário um planejamento para sua 

organização. Ter como objetivo uma política de preservação digital requer, antes de mais 

nada, a identificação de riscos para que dessa forma não comprometa as condições de acesso a 

longo prazo. Em seguida, a adoção da gestão de documentos é essencial.  

Diante do exposto indaga-se: quais são as diretrizes para a preservação de prontuários 

digitalizados?  

O estudo torna-se relevante por atentar sobre a importância da preservação do 

prontuário médico digitalizando como um documento essencial  ao paciente, ao médico e à 

instituição, além de sua relevância aos estudos e às pesquisas que eles proporcionam para a 

sociedade. Independente de seu suporte, ele deve ter sua preservação garantida para que sua 

autenticidade e integridade não sejam passíveis de adulteração. Nesse contexto, a pesquisa 



15 
 

contribui com um levantamento do conjunto de diretrizes para a preservação digital de 

documentos arquivísticos relacionados ao Prontuário Eletrônico do Paciente - PEP.  

O documento arquivístico digital, assim como em sua forma tradicional, deve ser fonte 

confiável das atividades administrativas e contribuir para uma memória individual e coletiva. 

Dessa forma, a presente pesquisa é relevante por ajudar a disseminar a questão da preservação 

desses documentos. 

Podemos apontar, ainda, como benefícios da pesquisa, a apresentação, por meio da 

bibliografia, das características e da importância dos documentos arquivísticos digitais e do 

prontuário digitalizado. Além disso, ajudamos a destacar a dificuldade encontrada pelas 

instituições em relação à adaptação dos usuários a todas as mudanças do meio tecnológico, 

dando destaque aos prontuários digitalizados.  

Desde a idealização do TCC o prontuário médico foi uma alternativa relevante, 

primeiro pela escassa bibliografia a respeito e, depois, ao descobrir a importância desse tipo 

de documentação. Ao pesquisar foi possível verificar que, apesar de ter uma legislação que 

respalde o uso do documento digital, há pouca preocupação das instituições com relação à 

preservação dos mesmos. 

Tem-se, portanto, como objetivo geral da pesquisa, analisar o sistema de 

digitalização do setor de Arquivo de prontuários médicos do Ministério da Saúde. Emergem, 

portanto, como objetivos específicos:  

 Apresentar as características de um documento arquivístico digital;   

 Discutir a diferença entre os prontuários digitalizados e aqueles criados eletronicamente 

(nato-digitais);  

 Realizar uma comparação entre o sistema de prontuário médicos eletrônicos do setor de 

Arquivo no Ministério da Saúde, sua aderência ao e-ARQ Brasil, e ao Manual de 

Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde.. 

 

Para a realização dos objetivos do trabalho, realiza-se uma pesquisa teórica, com base 

em uma revisão de literatura sobre o tema da preservação digital, de caráter descritivo e de 

natureza qualitativa. Além do material presente na Biblioteca Central do Gragoatá, como 

livros e trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrados e de doutorado, utilizamos 

artigos de periódicos pesquisados na base de dados brasileira BRAPCI. Após o levantamento 

bibliográfico, procedeu-se a uma análise comparativa entre o Sistema de prontuários médicos 

eletrônicos do Arquivo no Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro, e entre o e-ARQ Brasil e o 

Manual de Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde. 
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O presente trabalho estrutura-se em seis capítulos, contando com a Introdução 

(Capítulo 01). O segundo capítulo, intitulado “O prontuário médico como instrumento legal e 

comprobatório das rotinas hospitalares”, apresenta e conceitua a espécie documental em 

foco, bem como a legislação que a ampara; o terceiro capítulo, intitulado “A digitalização de 

documentos de arquivo”, apresenta os conceitos relacionados a essa atividade, bem como a 

legislação e os procedimentos que regem a digitalização de documentos de arquivo; o quarto 

capítulo, “Documentos arquivísticos digitais: conceitos e características” apresenta as 

características dos documentos arquivísticos digitais, com base na Diplomática 

Contemporânea e os requisitos de preservação do documento arquivístico digital; o capítulo 

“Análise e discussão de dados” apresenta os dados levantados durante a pesquisa nas bases de 

dados, definindo as diretrizes para a preservação dos PEPs, com o Modelo de Requisitos para 

Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos - e-ARQ Brasil e o Manual 

de Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde. Por fim, apresentam-se as 

considerações finais do trabalho.  
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2 O PRONTUÁRIO MÉDICO COMO INSTRUMENTO LEGAL E 

COMPROBATÓRIO DAS ROTINAS HOSPITALARES. 

 

A palavra Prontuário, que vem do latim Promptuarium, e a palavra documento são 

conectados por possuírem significado de prova. Segundo o Dicionário Aurélio (2007): 

Prontuário 

s.m. 

1. Manual de indicações úteis. 

2. Bras. Ficha (médica, policial, etc.) com os dados referentes a alguém. 

Documento 

s.m. 

Qualquer escrito us. para consulta, estudo, prova, etc.  

(DICIONÁRIO AURÉLIO, 2007, p. 200; 400) 

 

O prontuário médico deve ser considerado como conjunto de documentos, com 

pareceres de todos os profissionais envolvidos no tratamento de um paciente, que deve ser 

organizado e com descrições pontuais.  

Devemos considerar que prontuário médico não é apenas o registro da anamnese do paciente, 

mas sim todo conjunto de documentos, com pareceres de todos os profissionais envolvidos no 

processo de tratamento do paciente, organizados e precisos. Relatórios, fichas documentais, exames 

complementares, prescrições terapêuticas e entre outros fatores que está relacionado ao diagnóstico e 

cuidados do paciente. (FRANÇA, 1995, p. 241).  

O prontuário médico é um documento de registro que compõe a documentação referente ao 

paciente sobre um serviço que foi prestado por um período em uma instituição. “Estes registros são 

determinados por um conjunto de leis, normas, códigos, resoluções, regulamentos, estatutos e 

regimentos, que sofrem constantes mudanças como forma de adaptações e atualizações”. (CRM-DF, 

2007, p. 33). 

A Organização Mundial da Saúde – OMS discute sobre o prontuário médico como 

ferramenta primordial para o armazenamento de informações que identificam dados sobre a 

saúde do paciente, suas doenças e riscos, testes e exames, condutas terapêuticas, entre outros. 

(WHO, 1986). O prontuário é, portanto, de caráter fundamental para a análise do quadro de 

um paciente, pois ali constam informações do mesmo, como os tratamentos, diagnósticos, 

saúde e sua alta.  

A equipe de saúde e profissionais de outras áreas que necessitam de certas 

informações sobre os pacientes, irá busca-as nos prontuários. Estes prontuários possuem 

grande importância para diferentes funções como: a optimização do tempo, no uso de 

estatísticas, nos meios de comunicação, elaboração de atestados, entre outras funções. 
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Segundo Potter e Perry (1989), podemos  identificar algumas funções que o prontuário 

médico exerce, como: 

 assistência ao paciente: dado importante para melhor qualidade nos serviços; 

 ganho de tempo: se as informações estiverem ali contidas, o profissional ganhará tempo em 

relação aos cuidados do paciente; 

 apoio diagnóstico: informação necessária para a avaliação da evolução do quadro do paciente; 

 estatística: permite coleta de dados para a compreensão das atividades; 

 cobrança: todos os registros podem passar por uma auditoria. 

 defesa: com este documento será a comprovação das práticas e atividades médicas, comprova 

a eficácia dos serviços prestados; 

 ensino: o prontuário pode ser utilizado para pesquisas cientificas; 

 informações epidemiológicas: fundamental para a saúde da sociedade; 

 eficiência dos profissionais: serve para analisar os profissionais de acordo com suas 

competências na função; 

 meios de comunicação: a comunicação entre os profissionais é realizada através de apenas um 

prontuário; 

 elaboração de relatórios e atestados: poderá ser realizada de forma segura através de um 

prontuário correto. 

 

Segundo o Conselho Federal de Medicina – CFM (2002) o prontuário médico é uma 

documentação de extrema importância para a instituição e para o médico, assim como para o 

ensino, pesquisa, a saúde pública, serve como base de defesa legal por ter caráter de prova. Os 

prontuários médicos fornecer proteção a saúde do paciente, oferecendo segurança e 

conferindo segurança jurídica-organizacional. (CFM, 2002). 

Hoje em dia os prontuários passam por uma modernização tecnológica cada vez mais 

recorrente, que são os Prontuários Eletrônicos dos Pacientes – PEP, cada dia mais 

disseminado nas instituições. Ganha-se praticidade, acesso rápido e em qualquer lugar com 

internet, dependendo do software, automatização do trabalho, entre outras funcionalidades. 

Em 1997 é proposto o conceito de prontuário eletrônico pelo Instituto de Medicina dos 

Estados Unidos, que trata o registro eletrônico de um paciente, que está inserido em um 

sistema que foi criado para dar suporte aos usuários, com funcionalidades como: dados 

completos, lembretes, links, auxílios diversos, etc. Entretanto a Organização Mundial da 

Saúde – OMS define que o PEP é usado para identificar um paciente, medicação, gerar 

receitas, resultados de exames, entre outras funcionalidades. (COSTA, 2001) 
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Outras vantagens podem ser apresentadas na utilização dos prontuários eletrônicos, 

como exemplo: controle de acesso, confiabilidade, garantia da informação, privacidade, 

veracidade, precisão, entre outras. (MOTA, 2006). Sistemas assim, fornecer acesso rápido e 

preciso no uso das atividades da instituição a favor do paciente. 

O PEP tem suas informações armazenadas em um banco de dados, fornecendo todo 

um histórico do paciente e podem-se gerar discussões éticas entre profissionais de saúde. 

Porém o PEP gera vantagens por otimizar os recursos, rapidez no acesso e segurança das 

informações. (VICTOR, 2015).  

Os dados fornecidos de um PEP podem ser digitalizados, facilitando o 

aperfeiçoamento do sistema junto aos profissionais e pacientes, com transparência e acesso. 

Suas funcionalidades são diversas, como a apresentação de dados, podendo ser por gráficos, 

e-mail, impresso, tabelas, entre outras. 

Um documento eletrônico para ter validade jurídica, ética e legal, no Brasil, deve ser 

assinado utilizando o certificado padrão Infraestrutura de Chaves Públicas - ICP-Brasil. (CFM, 

2013, p. 93). 

Por ser um instrumento legal, o prontuário médico é um direito do cidadão, e entre os 

direitos, o Código de Direito do Consumidor, no artigo 72, estabelece que o prestador de 

serviço que “Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele 

constem em cadastros, banco de dados, fichas e registros terá como: pena a detenção de seis 

meses a um ano ou multa”. Já a Carta dos direitos dos usuários de saúde, editada pelo 

Ministério da Saúde em 2006, estabelece no seu segundo princípio do item III:  

 

É direito do cidadão ter atendimento resolutivo com qualidade, em função da 

natureza do agravo, com garantia de continuidade da atenção, sempre que 

necessário, tendo garantidos: [...] III. Registro em seu prontuário, entre outras das 

seguintes informações, de modo legível e atualizado [...] (BRASIL, 2006). 

 

Há orientação para preencher os prontuários de forma adequada e eficaz, a fim de 

fornecer acesso e prova para ambas às partes, paciente e instituição, que serão abordados na 

sequência.  

O Ministério da Saúde na Portaria Nº 1.820, de 13 de agosto de 2009 dispôs sobre os 

direitos e deveres dos usuários da saúde, que diz:  

Toda pessoa tem direito ao tratamento adequado e no tempo certo para resolver o 

seu problema de saúde. [...] IV – registro atualizado e legível no prontuário, das 

seguintes informações: a) motivo do atendimento e/ou internação; b) dados de 

observação e da evolução clínica; c) prescrição terapêutica; d) avaliações dos 

profissionais da equipe; e) procedimentos e cuidados de enfermagem; f) quando for 

o caso, procedimentos cirúrgicos e anestésicos, odontológicos, resultados de exames 

complementares laboratoriais e radiológicos; g) a quantidade de sangue recebida e 
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dados que garantam a qualidade do sangue, como origem, sorologias efetuadas e 

prazo de validade; h) identificação do responsável pelas anotações; i) outras 

informações que se fizerem necessárias;[...]” (BRASIL, 2009). 

 

O profissional de saúde, além das capacidades técnicas para diagnosticar o paciente, 

deve estar ciente das responsabilidades e normas que regem os prontuários, pois os 

documentos irão compor o arquivo do paciente, onde será utilizado nos procedimentos de 

gestão documental da instituição, que fornecerá comprovação para futuras tomadas de decisão 

daquela instituição. 

O Conselho Nacional de Arquivo (CONARQ), através da Portaria nº 50, de 9 de abril 

de 2001, criou o Grupo de Trabalho sobre Arquivos Médicos  - GTAM, destinado a "realizar 

estudos, propor diretrizes e normas no que se refere à organização, à guarda, à preservação, à 

destinação e ao acesso de documentos integrantes de arquivos da área médico-hospitalar" 

(CONARQ, 2001, p. 72). Trata-se de um grupo interdisciplinar que realiza estudos e define 

regras de acessibilidade, preservação e destinação de documentos da área hospitalar. Para 

tanto, foi criado o documento intitulado: "Considerações e Diretrizes para Estabelecer a 

Temporalidade e Destinação dos Prontuários de Pacientes”. 

Com este documento o GTAM redefine o conceito de prontuário médico e estabelece 

o ciclo de vida para este documento, da mesma maneira que a Arquivologia como ciência 

define os documentos. Desta forma os prontuários médicos deverão ser estabelecidos como: 

corrente, intermediário e permanente, obedecendo ao caráter de primário ou secundário, que 

servirá como um documento científico, logo os prontuário médicos podem ser considerados 

como documento arquívistico. 

As práticas arquivísticas podem auxiliar no desenvolvimento das atividades de uma 

instituição de saúde que utilizam os prontuários médicos uma vez que é necessária a 

organização, higienização, preservação e acondicionamento desse tipo de documentação. Seja 

por meio físico ou meio digital com sistemas específicos, os prontuários médicos devem ser 

considerados como documentos de arquivo. 
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3 A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO 

 

A digitalização de documentos
1
 é a conversão de um suporte físico para um suporte 

em formato digital visando dinamizar o acesso e a disseminação das informações, mediante a 

visualização instantânea das imagens a inúmeros usuários. Com a conversão  do documeto em 

formato digital, surge a necessidade de tornar o ambiente mais organizado e eficiente para o 

acesso das informações.   

A “Cartilha de Procedimentos para digitalização de documentos e procesos” do 

Ministério da Fazenda (2016, p. 5) define sobre a digitalização de documentos e processos  

que: 

[...] promove a melhoria no acesso e na difusão da informação. A adoção de 

procedimentos de digitalização implica tanto no conhecimento dos princípios da 

Arquivologia, quanto no cumprimento das atividades inerentes, como a captura de 

imagem, apresentação, armazenagem e preservação de originais. (MINISTÉRIO DA 

FAZENDA, 2006, p.6) 

 

Entretanto o Dicionário de Terminologia Arquivística – DIBRATE (2005, p. 69) 

define que a digitalização é o “Processo de conversão de um documento para o formato digital 

por meio de dispositivo apropriado, como um escâner”. 

Segundo Barreto (2003) converter um documento de suporte não digital para o meio 

digital é uma atividade com custo elevado, por este motivo, é necessário avaliar o que 

realmente será digitalizado.  

Escaneamento ou Digitalização - é um processo de conversão dos documentos em 

papel ou microfilme para uma imagem digital, o qual é similar ao usado por uma 

fotocopiadora. Os documentos são convertidos através de um equipamento chamado 

scanner. (BARRETO, 2003, p. 4) 

 

De acordo com a Resolução nº 31 sobre as “Recomendações para Digitalização de 

Documentos Arquivísticos Permanentes” pelo Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ, 

em 28 de abril de 2010, a digitalização de acervos: 

[...] é uma das ferramentas essenciais ao acesso e à difusão dos acervos 

arquivísticos, além de contribuir para a sua preservação, uma vez que restringe o 

manuseio aos originais, constituindo-se como instrumento capaz de dar acesso 

simultâneo local ou remoto aos seus representantes digitais como os documentos 

textuais, cartográficos e iconográficos em suportes convencionais [...] A adoção de 

um processo de digitalização implica no conhecimento não só dos princípios da 

arquivologia, mas também no cumprimento das atividades inerentes ao processo, 

quais sejam a captura digital, o armazenamento e a disseminação dos representantes 

digitais [...]. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2010, p. 4) 

                                                           
1
 Definição de digitalização de documentos obtida no site do SEBRAE. Disponível em: 

<http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/como-montar-um-servico-de-digitalizacao-de-

documentos,f1887a51b9105410VgnVCM1000003b74010aRCRD>. Acessado em: 14 out. 2018. 
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Segundo a Resolução nº 31 do CONARQ (2010), a digitalização é: 

[...] um processo de conversão dos documentos arquivísticos em formato digital, que 

consiste em unidades de dados binários, denominadas de bits - que são 0 (zero) e 1 

(um), agrupadas em conjuntos de 8 bits (binary digit) formando um byte, e com os 

quais os computadores criam, recebem, processam, transmitem e armazenam dados.  

De acordo com a natureza do documento arquivístico original, diversos dispositivos 

tecnológicos (hardware) e programas de computadores (software) serão utilizados 

para converter em dados binários o documento original para diferentes formatos 

digitais. No entanto, o produto dessa conversão não será igual ao original e não 

substitui o original que deve ser preservado.  

A digitalização, portanto é dirigida ao acesso, difusão e preservação do acervo 

documental. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2010, p. 5-6) 

 

A digitalização é necessária em muitas instituições, por proporcionar acesso rápido no 

momento da pesquisa, pois vários usuários podem visualizar o documento digitalizado, e por 

preservar o documento em suporte físico. A resolução nº 31 do CONARQ, define alguns 

motivos para a digitalização, como: 

 Contribuir para o amplo acesso e disseminação dos documentos arquivísticos 

por meio da Tecnologia da Informação e Comunicação;  

 Permitir o intercâmbio de acervos documentais e de seus instrumentos de 

pesquisa por meio de redes informatizadas;  

 Promover a difusão e reprodução dos acervos arquivísticos não digitais, em 

formatos e apresentações diferenciados do formato original;  

Incrementar a preservação e segurança dos documentos arquivísticos originais que 

estão em outros suportes não digitais, por restringir seu manuseio.  

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2010, p. 6) 

 

Com o objetivo de garantir a fidelidade do documento digitalizado o processo de 

digitalização, deve ser realizado com cuidado e garantia, levando em consideração suas 

características físicas, seu estado de conservação e sua finalidade para o  uso. A resolução nº 

31 do CONARQ, recomenda a digitalização das capas, contracapas e envoltórios, as páginas 

frente e verso, principalmente se tiverem uma sinalização de gráfico, ou de numeração e 

demais informações essenciais. (CONARQ, 2010, p. 7) 

A resolução nº 31 do CONARQ (2010) ainda aborda sobre o processo de captura 

digital, os metadados e os equipamentos utilizados, onde define: 

 

No processo de captura digital dos documentos arquivísticos para conversão em 

imagem, deve-se observar os parâmetros que possam significar riscos ao documento 

original, desde as condições de manuseio, a definição dos equipamentos de captura, 

o tipo de iluminação, o estado de conservação até o valor intrínseco do documento 

original.  

Os metadados técnicos a respeito do ambiente tecnológico (do documento original, 

da captura digital, do formato de arquivo digital gerado) e as características físicas 

dos documentos originais devem ser registrados em planilha e sempre que possível, 

devem ser encapsulados ao próprio objeto digital ou armazenados em um banco de 

dados.   

É necessário que os equipamentos utilizados possibilitem a captura digital de um 

documento arquivístico de forma a garantir a geração de um representante digital 

que reproduza, no mínimo, a mesma dimensão física e cores do original em escala 
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1:1, sem qualquer tipo de processamento posterior através de softwares de 

tratamento de imagem. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2010, p. 7) 

 

Segundo a resolução nº 31 do CONARQ (2010, p. 9-10) os tipos de equipamentos 

para a captura digital de imagem do documento, podem ser: Escâneres de mesa (flat bed), 

Escâneres planetários, Câmeras digitais, Equipamentos para digitalização de negativos e 

diapositivos fotográficos, Equipamentos para digitalização de microformas, Escâneres de 

produção e alimentação automática.  

Usando um dos equipamentos para o projeto de digitalização, há uma restrição do seu 

uso no acervo documental que apresente um documento original com danos, rasgos, entre 

outros. Entretanto para o uso de digitalização em massa com algum desses equipamentos, só 

poderá ser realizado quando o documento original estiver:  

 

[...] em excelente estado de conservação (sem danos, rasgos), com baixo valor 

intrínseco, elevada demanda de acesso, e com alto índice de homogeneidade de sua 

constituição físico-química, dimensões, tipo de gramatura do papel (por exemplo: 

papel- cópia, papel-carbono, papel-de-arroz em geral são sempre muito frágeis). 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2010, p. 11)   

 

 

O processo de digitalização deve ser realizado de forma qualitativa para dar acesso à 

informação e preservar os documentos em suporte físico, entre outras funcionalidades. O 

documento arquivístico possui os mesmos parâmetros no momento do processo de 

digitalização. “Na verdade, todo documento que se adeqüe ao conceito de documento 

arquivístico constitui de fato um documento dessa natureza, mesmo que incompleto no 

tocante a seus elementos intrínsecos e extrínsecos.” (RONDINELLI, 2013 p. 244). No 

próximo capítulo serão abordados os conceitos do documento arquivístico digital. 

Apesar de documentos digitais apresentarem diversas vantagens com a transmissão e 

ao acesso à informação, podem acarretam problemas para a preservação dos documentos 

arquivísticos. 

Segundo o Glossário da Society of American Archivists
2
 (2005), o documento digital 

significa: “Dados ou informações que foram capturados e fixados para armazenamento e 

manipulação em um sistema automatizado e que exige o uso do sistema para torná-lo 

inteligível por uma pessoa.”
3
 (PEARCE-MOSES, 2005, tradução nossa). 

                                                           
2 PEARCE-MOSES, GLOSSARY OF SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS. Disponível em: 

<http://www2.archivists.org/glossary>. Acesso em: 15 out. 2018. 
3
 No original electronic record. Disponível em: < http://files.archivists.org/pubs/free/SAA-Glossary-2005.pdf>. 

Acesso em: 15 out. 2018. 
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Hoje me dia, há uma grande facilidade na produção e armazenamento dos documentos 

em formato digital, porém muitos documentos não podem ser considerados documentos 

arquivísticos digitais, e os profissionais devem estar atentos sobre suas características. 
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4 DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DIGITAIS: CONCEITOS E 

CARACTERÍSTICAS 

 

A palavra documento é abrangente e define traços históricos com valores 

administrativos. Para abordar documento arquivístico digital será necessário contextualizar 

alguns pontos neste tópico. 

O Dicionário Aurélio, define documento como:  

1. Qualquer base de conhecimento, fixada materialmente e disposta de maneira que 

se possa utilizar para consulta, estudo, prova, etc. 

2. Escritura destinada a comprovar um fato; declaração escrita, revestida de forma 

padronizada, sobre fato(s) ou acontecimento(s) de natureza jurídica. 

3. Restr. Qualquer registro gráfico. 

4. Ant. Recomendação; preceito. 

5. Inform. Qualquer arquivo com dados gerados por um aplicativo (2), ger. aquele 

criado em processador de textos. (Dicionário Aurélio Online. Disponível em: < 

https://contas.tcu.gov.br/dicionario/home.asp>. Acesso em: 30 jan. 2017) 

 

Podemos compreender de acordo com a definição de Indolfo (2007) que todo 

documento é uma fonte de informação, conhecimento dos registros administrativos e que 

podemos nos orientar com eles. O documento serve para consultar, pesquisar, é a prova dos 

acontecimentos, comprova-se os fatos e fenômenos, e os pensamentos dos homens em 

determinada época e as formas de vida que existiam. 

Já o Arquivo Nacional, no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística – 

DIBRATE (2005, p. 73) conceitua documento como a “unidade de registro de informações, 

qualquer que seja o suporte ou formato”. A mesma definição é encontrada no Glossário da 

Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (CONARQ, 2005 p. 169). 

Duchein (2007, p.18), sobre o conceito de documento: 

               Em francês, o termo “documento” tem um sentido bem amplo. A definição 

dada no DTA (“conjunto constituído por um suporte e pela informação que 

porta, utilizável para fins de consulta ou como prova”) é, sem dúvida, exata 

do ponto de vista jurídico, mas muito restritiva na prática: todo escrito é, 

arquivisticamente falando, um documento, qualquer que seja sua utilidade 

ou inutilidade. (DUCHEIN, 2007, p.18) 

 

Os conceitos de documento e de documento arquivístico possuem diferença em suas 

características. O documento em sentido genérico está ligado com a informação que é 

registrada independente de seu suporte ou natureza, enquanto o documento de arquivo pode 

ser caracterizado como: 

[...] todos aqueles produzidos e/ou recebidos por pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, no exercício de suas atividades, constituindo elementos de prova ou de 

informação. Formam um conjunto orgânico, refletindo as atividades a que se 

vinculam e expressando os atos de seus produtores no desempenho de suas funções. 

A razão de sua origem ou a função pela qual são produzidos é que determina sua 
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condição de documento de arquivo, e não a natureza do suporte ou formato. Assim, 

uma correspondência, uma fotografia, um mapa, um selo, um filme, um e-mail e as 

páginas de um website são documentos arquivísticos na medida em que carregam 

informações produzidas e recebidas no decorrer das atividades da instituição que as 

criou, servindo, portanto, como fonte de comprovação dessas atividades. 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2014, p. 19 - 20)  

 

O documento arquivístico é o registro das ações do produtor, onde os mesmos podem 

tornar-se provas para conclusões sobre o desempenho de atividades e suas contribuições. 

Segundo Duranti (1994):  

[...] como seus instrumentos e subprodutos, os registros documentais são as provas 

primordiais para as suposições ou conclusões relativas a essas atividades e às 

situações que elas contribuíram para criar, eliminar, manter ou modificar. A partir 

destas provas, as intenções, ações, transações e fatos podem ser comparados, 

analisados e avaliados, e seu sentido histórico pode ser estabelecido (DURANTI, 

1994, p. 50). 

 

Rondinelli (2011) afirma:  

Os documentos arquivísticos surgem naturalmente no decorrer das atividades de 

uma pessoa física ou jurídica, como uma decorrência normal do ato de se registrar 

essas atividades. Desse registro espontâneo resulta uma promessa de imparcialidade 

dos documentos bem como um vínculo entre eles. Tal vínculo se traduz na relação 

orgânica que cada documento tem um com o outro e no fato do conjunto documental 

daí resultante ser dotado de organicidade. Como se trata de documentar atividades, 

cada documento é único no seu conjunto na medida em que ali desempenha uma 

função específica. Finalmente, a submissão desses documentos a procedimentos 

arquivísticos ininterruptos de gestão e de preservação, garante a sua autenticidade. 

(RONDINELLI, 2011, p. 220) 

 

Duranti (1994) define cinco propriedades que o documento necessita para ser 

considerado como documento arquivístico. 

A primeira característica contextualizada por Duranti (1994) é a imparcialidade, onde 

a autora afirma que os documentos arquivísticos são imparciais porque:  

[...] os documentos fornecem “provas originais porque constituem uma parte real do 

corpus dos fatos, do caso". Porque trazem uma promessa de fidelidade aos fatos e 

ações que manifestam e para cuja realização contribuem, eles também ameaçam 

revelar fatos e atos que alguns interesses não gostariam de ver revelados. Proteger os 

documentos contra a manipulação ilegítima ou a destruição é, portanto o primeiro 

dever dos arquivistas. Deve-se ressaltar que imparcialidade não significa que os 

leitores dos documentos devam crer que eles reproduzem os fatos e atos dos quais 

são parte e parcela: o contexto mais amplo da atividade geradora dos documentos e 

o ambiente cultural no qual seus intérpretes vivem são fatores essenciais para a 

compreensão da verdade que pode ser extraída dos documentos (DURANTI, 1994, 

p. 50). 

 

Duranti (1994) aborda a segunda característica dos registros documentais, a 

autenticidade, que: 

[...] está vinculada ao continuum [grifo da autora] da criação, manutenção e 

custódia. Os documentos são autênticos porque são criados tendo-se em mente a 

necessidade de agir através deles, são mantidos com garantias para futuras ações ou 

para informação, e "são definitivamente separados para preservação, tacitamente 
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julgados dignos de serem conservados" por seu criador ou legítimo sucessor como 

"testemunhos escritos de suas atividades no passado". Assim, os documentos são 

autênticos porque são criados, mantidos e conservados sob custódia de acordo com 

procedimentos regulares que podem ser comprovados. Alguns documentos 

resultantes de uma atividade prática desviam-se desse padrão legítimo de 

procedimentos contínuos de preservação. Eles ainda assim são autênticos no que diz 

respeito a seu criador, e pode-se atribuir-lhes valor como documentos evocativos do 

passado, mas sua fidedignidade como prova documental fica prejudicada, e eles 

serão sempre suspeitos em comparação com aqueles documentos mantidos sob um 

controle legítimo e contínuo (DURANTI, 1994, p. 51). 

 

Duranti verifica a terceira característica, que é a naturalidade, onde pode-se observar 

os registros documentais acumulados naturalmente no decorrer das atividades. 

[...] Essa naturalidade diz respeito à maneira como os documentos se acumulam no 

curso das transações de acordo com as necessidades da matéria em pauta: eles 

nãosão "coletados artificialmente, como os objetos de um museu [...], mas 

acumulados naturalmente nos escritórios em função dos objetivos práticos da 

administração". (DURANTI, 1994, p.51) 

 

O inter-relacionamento é a quarta característica analisada por Duranti (1994, p. 51), 

que destaca os registros documentais obtendo relações entre si, “no decorrer das transações e 

de acordo com suas necessidades.” A autora ainda afirma que:  

[...] os documentos estão ligados entre si por um elo que é criado no momento em 

que são produzidos ou recebidos, que é determina do pela razão de sua produção e 

que é necessário à sua própria existência [...]. .Na verdade, os registros documentais 

são um conjunto indivisível de relações intelectuais permanentes tanto quanto de 

documentos. (DURANTI,1994, p. 51). 

 

Por último, Duranti (1994, p. 51 - 52) trata da unicidade, que significa que cada 

documento arquivístico é único “na estrutura documental do grupo ao qual pertence.” Até 

mesmo suas cópias são únicas, “[...] porque o complexo das suas relações com outros 

registros é sempre único [...]”.  

Duranti (1994, p. 52) considera que essas todas essas características “[...] tornam a 

análise dos registros documentais o método básico pelo qual se pode alcançar a compreensão 

do passado tanto imediato quanto histórico, seja com propósitos administrativos ou culturais.”  

Ainda de acordo com a autora, as informações sobre o documento digital 

transformaram as ideias sobre criação e conservação dos documentos arquivísticos, 

emergindo uma maior preocupação sobre a autenticidade desses documentos. 

Nos anos 1990 e no seu decorrer, houve uma revolução sobre o avanço das 

tecnologiasda informação e comunicação, transformando as formas de registro, e a produção 

de documentos nas organizações públicas e privadas. Com a facilidade deste formato reduziu-

se os custos e facilitou a transmissão, edição e difusão das informações arquivísticas 

(CONARQ, 2005). 
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Ainda, segundo o CONARQ (2014, p. 18), o documento arquivístico digital pode ser 

definido como “documento digital reconhecido e tratado como um documento arquivístico”. 

 Em um processo de identificar o documento arquivístico em meio digital também 

modifica-se em referencia ao conteúdo, forma e suporte, que no ambiente digital são 

entidades separadas e não mais ligadas como nos documentos de forma convencionais.   

Duranti e Macneil (1996) contextualizam sobre o conceito de documento arquivístico 

digital, identificando seis características do próprio documento: forma fixa, conteúdo estável, 

suas relações explícitas com os outros documentos, contexto identificável, as pessoas que 

estão envolvidas e a ação. 

No contexto da forma fixa, as autoras definem que a apresentação do documento 

deverá ser mantida da mesma forma que existia, quando foi armazenado desde o começo. Em 

relação ao conteúdo estável, ele está em relação com a informação contida no documento e 

que não poderá ser alterada, apagada, sobescrita ou expandida. O documento deve estar 

completo e estável durante a sua apresentação. 

Sobre as relações explícitas entre documentos, que siginifa a sua relação orgânica, ou 

seja, sua relação com outros documentos de um mesmo grupo. Esta mesma relação deve ser 

mantida por meio de registro e do plano de classificação. Duranti e Macneil (1996, p. 53, 

tradução nossa) definem que: “é um componente essencial do documento, na manutenção do 

nosso entendimento de que documentos arquivísticos são necessariamente compostos de 

documentos e a complexidade de suas relações”.  

O contexto identificável, definidos pelas autoras, serve no auxílio na identificação de 

alguns elementos que se referem à proveniência, como exemplo: o produtor, o autor, o 

destinatário e a data. Refere-se à estrutura jurídico-administrativa na ação que é apresentada 

no documento. 

[...] cada banco de dados é de responsabilidade de uma pessoa jurídica (que pode ser 

um consórcio de pessoas), e cada pessoa que usa os documentos, informações ou 

dados contidos num banco de dados compartilhados no curso de sua própria 

atividade gera com eles, no próprio sistema eletrônico, os próprios documentos 

eletrônicos (DURANTI; MACNEIL, 1996, p. 53, tradução nossa). 

 

O autor, o redator e destinatário, são as pessoas representadas no ato da criação do 

documento, no contexto das pessoas envolvidas. 

[...] são necessárias somente três pessoas para a sua existência, quais sejam, o autor 

(a pessoa com autoridade e capacidade para emitir o documento ou em cujo nome ou 

ordem o documento foi emitido), o destinatário (a pessoa para quem o documento é 

direcionado ou para quem se destina o documento) e o escritor (a pessoa com 

autoridade e capacidade para articular o conteúdo do documento) (DURANTI; 

MACNEIL, 1996, p. 51 e 52, tradução nossa).  
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Duranti e Macneil (1996, p. 52, tradução nossa) definem ação como: “componente 

núcleo de cada documento, independente do suporte e da forma. Uma ação é qualquer 

exercício da vontade de criar, mudar, manter ou encerrar situações”. A ação neste processo se 

refere ao documento que participa ou que apoia, ou como parte de processo decisório. 

Lacombe e Silva (2010, p. 115) ressaltam duas características do documento 

arquivístico digital, a confiabilidade e a autenticidade:  

Para garantir a confiabilidade do documento arquivístico digital é necessário 

controlar os procedimentos de criação: quem pode criar e como criar. Um 

documento autêntico é aquele que não sofreu qualquer tipo de alteração ou 

corrupção. Assim, se a confiabilidade está relacionada ao momento da criação, a 

autenticidade diz respeito à estabilidade do seu conteúdo ao longo do tempo e para 

garantir essa característica é necessário controlar os procedimentos de transmissão e 

de preservação. (LACOMBE; SILVA, 2010, p. 115) 

 

Segundo as “Diretrizes para presunção de autenticidade de documentos arquivísticos 

digitais”, na resolução nº 37 do CONARQ, de 19 de dezembro de 2012, define autenticidade 

como a: 

[...] qualidade de um documento ser exatamente aquele que foi produzido, não tendo 

sofrido alteração, corrompimento e adulteração. A autenticidade é composta de 

identidade e integridade.  

• Identidade é o conjunto dos atributos de um documento arquivístico que o 

caracterizam como único e o diferenciam de outros documentos arquivísticos (ex.: 

data, autor, destinatário, assunto, número identificador, número de protocolo).  

• Integridade é a capacidade de um documento arquivístico transmitir exatamente a 

mensagem que levou à sua produção (sem sofrer alterações de forma e conteúdo) de 

maneira a atingir seus objetivos.  

• Identidade e integridade são constatadas à luz do contexto (jurídico-administrativo, 

de proveniência, de procedimentos, documental e tecnológico) no qual o documento 

arquivístico foi produzido e usado ao longo do tempo.( Conselho Nacional de 

Arquivos, 2012, p. 2) 

 

Ainda sobre a autenticidade, que possui uma característica importante, que segundo a 

CTDE (2014, p. 8) define que é a “credibilidade de um documento enquanto documento, isto 

é, a qualidade de um documento ser o que diz ser e que está livre de adulteração ou qualquer 

outro tipo de corrupção”. E de acordo com as “Diretrizes para presunção de autenticidade de 

documentos arquivísticos digitais”, na resolução nº 37 do CONARQ, de 19 de dezembro de 

2012, aborda sobre a autenticidade dos documentos arquivísticos e sobre os três aaspectos que 

englobam o documento autêntico, como: legal, diplomático e histórico. A Resolução descreve 

os mesmos desta forma: 

Documentos legalmente autênticos são aqueles que dão testemunhos sobre si 

mesmos em virtude da intervenção, durante ou após sua produção, de uma 

autoridade pública representativa, garantindo sua genuinidade. Documentos 

diplomaticamente autênticos são aqueles que foram escritos de acordo com a prática 

do tempo e lugar indicados no texto e assinados pela pessoa (ou pessoas) 

competente para produzi-los. Documentos historicamente autênticos são aqueles que 
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atestam eventos que de fato aconteceram ou informações verdadeiras” (Conselho 

Nacional de Arquivos, 2012, p. 3). 

 

Ainda sobre as “Diretrizes para presunção de autenticidade de documentos 

arquivísticos digitais” são elencados os elementos a serem analisados sobre a avaliação do 

ambiente de produção e manutenção dos documentos: 

Os procedimentos de controle compreendem quem produz, mantém/usa e preserva 

os documentos arquivísticos digitais e como essas ações são realizadas. Assim, é 

preciso que se definam direitos de acesso, espaços de trabalho (produção, 

recebimento, alte- ração, classificação, registro de metadados, arquivamento e 

desatinação), conjunto de metadados e procedimentos de preservação. O sistema 

informatizado tem que ser confiável. Para tanto deve incluir trilhas de audi- toria, 

controle de acesso de usuários, métodos robustos para garantir a integridade dos 

documentos (como checksum ou hash), meios de armazenamento estáveis e medidas 

de segurança para controlar o acesso indevido à infraestrutura tecnológica 

(computadores, rede e dispositivos de armazenamento). A entidade produtora e/ou 

custodiadora dos documentos arquivísticos digitais tem que possuir reputação 

idônea, demonstrar capacidade e conhecimento específico para ge- renciar os 

documentos e, consequentemente, inspirar a confiança dos usuários (Conse- lho 

Nacional de Arquivos, 2012, p. 4). 

 

A produção e o armazenamento dos documentos em formato digital possuem uma  

facilidade no seu processo, porém nem tudo é documento digital ou documento arquivistico 

digital, para diferenciá-los, deve-se estar atento para as diferenças de cada especificidade. 

 

4.1 REQUISITOS PARA A PRESERVAÇÃO DIGITAL 

 

Existem inúmeras definições sobre preservação, pois engloba o suporte físico e o 

digital, e para cada suporte, existe uma serie de conceitos. Carvalho (1997) define: 

Preservação é o conjunto de medidas e estratégias administrativas, políticas e 

operacionais que contribuem direta ou indiretamente para a preservação da 

integridade dos materiais. Já a conservação engloba as melhorias do meio ambiente 

e dos meios de armazenagem e proteção, visando retardar a degradação dos 

materiais. (CARVALHO, 1997, p. 98).  

 

Podemos conceituar preservação como “[…] toda ação que se destina a salvaguardar 

ou a recuperar as condições físicas e proporcionar permanência e durabilidade aos materiais 

dos suportes que contêm a informação” (SILVA, 1998, p. 9) ou ainda, “[…] é a aquisição, 

organização e distribuição de recursos a fim de que venham a impedir posterior deterioração 

ou renovar a possibilidade de utilização de um seleto grupo de materiais.” (CONWAY, 2001).  

Em foco no trabalho sobre a preservação digital, neste contexto, o conceito de 

preservação se modificou, onde “[…] em vez de garantir a integridade física do objeto, passa 

a especificar a geração e a manutenção do objeto cuja integridade intelectual é a a sua 
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característica principal” (CONWAY, 1996, tradução do autor). Segundo Hedstrom (1997, 

tradução do autor) a preservação digital é um proceso distribuído que envolvem as etapas 

como o “planejamento, alocação de recursos e aplicação de métodos e tecnologías para 

asegurar que a informação digital de valor contínuo permaneça acessivel e utilizavel”.   

Com a rapidez que a obsolescencia tecnológica se establece, a preservação de 

documentos digitais está ameaçada pela vida curta das mídias e dos formatos, não permitindo 

o acesso à longo prazo. Com a facilidade do acesso, pode se contribuir em situações para 

“intervenções não autorizadas, que podem resultar na adulteração ou perda dos documentos” 

(CONARQ, 2011, p. 16).  

Segundo Borba (2009, p. 46), “desde o final do século XX registram-se investigações 

para o estabelecimento de metodologias e estratégias de preservação que possam garantir a 

longevidade das informações suportadas em meio digital”.  

Arellano (2008) afirma que:  

As estratégias operacionais que englobariam os novos requisitos de preservação 

seriam a migração de suporte e a atualização do meio (preservação física), a 

conversão dos formatos, a emulação (preservação lógica) e a preservação do 

conteúdo (intelectual). (ARELLANO, 2008, p. 61) 

 

Dentre as diversas estratégias para garantir a preservação digital, Silva (2010, p. 58) 

delimita algumas delas, como: 

Preservação de tecnologia. Consiste em preservar o objeto digital original e toda 

tecnologia a ele associada. Incluidos o harware e o software. É a criação de museus 

de tecnologia. A grande desvantagem é o alto custo de manutenção e o espaço 

necessário. (SILVA, 2010, p. 58)  

Refescamento. Consiste em transferir o objeto digital de um suporte físico que 

esteja danificado para outro, ou no caso de obsolescência para outro atual, antes que 

o anterior se torne obsoleto. A integridade destes suportes deve sempre ser 

verificada. (SILVA, 2010, p. 58)  

Emulação. Consiste na utilização de um emulador. É usado para simular uma 

plataforma de harware e/ou software que a principio seria imcompativel. Tem a 

vantagem de preservar o objeto digital, mas pode ter um alto custo. (SILVA, 2010, 

p. 58)  

Migração/conversão. Consiste em periodicamente transferir o bojeto digital para 

outra tecnologia de harware e software ou para uma geração atual. Neste caso a 

configuração digital original é modificada. Esta estratégia se concentra em manter a 

compatibilidade com as tecnologias atuais. A desvantagem é que algumas 

propriedades dos OD originais podem não ser transferidas ao formato de destino. 

“Existem diversas variantes de migração que poderão ser consideradas: migração 

para suportes analógicos, atualização de versões, conversão para formatos 

concorrentes, normalização migração a-pedido e migração distribuída.” 

(FERREIRA, 2006, p. 37). 

Migração para suportes analógicos. “Esta estratégia consiste, essencialmente, na 

reprodução de um objeto digital em papel, microfilme ou qualquer outro suporte 

analógico de longa duração e concentrar os esforços de preservação em torno do 

novo suporte.” (FERREIRA, 2006, p. 37). Alguns ODs, como o interativo não 

podem ser migrados, (e.g. documentos baseados em hipertexto). Outra desvantagem 

é a redução da possibilidade de acesso. 
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Encapsulamento. Consiste em preservar o OD original “junto com a aplicação de 

software utilizada na sua criação, assim como uma descrição do ambiente de 

software e hardware requerido para seu funcionamento”. (ARELLANO, 2004, p. 

21). 

 

Já o e-Arq Brasil foi criado para orientar as instituições produtoras e mantenedoras dos 

documentos arquivísticos digitais, sobre a gestão arquivística de documentos e o uso dos 

metadados garantindo a preservação documental digital. Onde se garante a confiabilidade, 

autencidade e o acesso do documento, define-se então: 

 

O e-ARQ Brasi especifica todas as atividades e operações técnicas da gestão 

arquivística de documentos, desde a produção, tramitação, utilização e arquivamento 

até a sua destinação final. Todas essas atividades poderão ser desempenhadas pelo 

SIGAD, o qual, tendo sido desenvolvido em conformidade com os requisitos aqui 

apresentados, conferirá credibilidade à produção e à manutenção de documentos 

arquivísticos. (E-ARQ BRASIL, 2011, p.10) 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS 

 

O Sistema utilizado pelo Ministério da Saúde era um sistema básico de consulta e 

armazenamento dos prontuários médicos, para sua preservação digital, em que os referidos 

documentos são recebidos e digitalizados pelo setor de arquivo. 

Desse modo, foi realizado uma análise do sistema do arquivo do Ministério da Saúde, 

apresentado no Quadro 1, tendo como base os requisitos obrigatórios do Modelo de 

Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos e-ARQ 

Brasil (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011), referentes às seguintes 

funcionalidades: organização dos documentos arquivísticos: plano de Classificação e 

manutenção dos documentos e                                                                                                                              

configuração e administração do plano de classificação no SIGAD; Tramitação, fluxo e 

controle de Trabalho; Captura e procedimento gerais, formato de arquivo e estrutura dos 

documentos a serem capturados; Configuração da tabela de temporalidade, avaliação e 

destinação de documentos; Pesquisa, localização e apresentação dos documentos; Controle de 

Acesso e segurança.  

Foi também utilizado o Manual de Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico 

em Saúde do Conselho Federal de Medicina, para uma comparativa sobre a análise do mesmo 

sistema, como podemos ver no Quadro 2.                                                                                                                      
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Quadro 1 – Quadro de análise de requisitos do e-ARQ Brasil atendidos pelo sistema de armazenamento e gerenciamento de documentos 

de prontuários médicos do Ministério da Saúde, no setor de Arquivo. 

1. Organização dos documentos arquivísticos: plano de Classificação e manutenção dos documentos.                                                                                                                                         

1.1 Configuração e administração do plano de classificação no SIGAD. 

Item 1.1.1: Um SIGAD tem que incluir e ser compatível com o plano de classificação 

do órgão ou entidade. 

O plano de classificação dos integrantes do SINAR deve estar de acordo com a 

legislação e ser aprovado pela instituição arquivística na esfera de competência 

específica. 

A empresa não possui plano de classificação, portanto os itens 1.1.1 a 1.1.18 estão 

prejudicados. 

Item 1.1.2: Um SIGAD tem que garantir a criação de classes, subclasses, grupos e 

subgrupos nos níveis do plano de classificação de acordo com o método de 

codificação adotado. 

Por exemplo, quando se adotar o método decimal para codificação, cada 

classe pode ter no máximo dez subordinações, e assim sucessivamente. 

A empresa não possui plano de classificação, portanto os itens 1.1.1 a 1.1.18 estão 

prejudicados. 

Item 1.1.3: Um SIGAD tem que permitir a usuários autorizados acrescentar novas 

classes sempre que necessário. 

A empresa não possui plano de classificação, portanto os itens 1.1.1 a 1.1.18 estão 

prejudicados. 

Item 1.1.4: Um SIGAD tem que registrar a data de abertura de uma nova classe no 

respectivo metadado. 

A empresa não possui plano de classificação, portanto os itens 1.1.1 a 1.1.18 estão 

prejudicados. 

Item 1.1.5: Um SIGAD tem que registrar a mudança de nome de uma classe já 

existente no respectivo metadado. 

A empresa não possui plano de classificação, portanto os itens 1.1.1 a 1.1.18 estão 

prejudicados. 

Item 1.1.6: Um SIGAD tem que permitir o deslocamento de uma classe inteira, 

incluídas as subclasses, grupo, subgrupos e documentos nela classificados, para outro 

ponto do plano de classificação. Nesse caso, é necessário fazer o registro do 

deslocamento nos metadados do plano de classificação. 

A empresa não possui plano de classificação, portanto os itens 1.1.1 a 1.1.18 estão 

prejudicados. 

Item 1.1.7: Um SIGAD deve permitir que usuários autorizados tornem inativa uma 

classe em que não sejam mais classificados documentos. 

A empresa não possui plano de classificação, portanto os itens 1.1.1 a 1.1.18 estão 

prejudicados. 

Item 1.1.8: Um SIGAD tem que permitir que um usuário autorizado apague uma classe 

inativa. 

Só pode ser apagada uma classe que não tenha documentos nela classificados. 

A empresa não possui plano de classificação, portanto os itens 1.1.1 a 1.1.18 estão 

prejudicados. 

Item 1.1.9: Um SIGAD tem que impedir a eliminação de uma classe que tenha 

documentos 

nela classificados. Essa eliminação pode ocorrer a partir do momento em que todos os 

documentos ali classificados tenham sido recolhidos ou eliminados, 

e seus metadados apagados, ou que esses documentos tenham sido reclassificados. 

A empresa não possui plano de classificação, portanto os itens 1.1.1 a 1.1.18 estão 

prejudicados. 



35 
 
Item 1.1.10: Um SIGAD tem que permitir a associação de metadados às classes, 

conforme 

estabelecido no padrão de metadados, e deve restringir a inclusão e alteração desses 

mesmos metadados somente a usuários autorizados. 

A empresa não possui plano de classificação, portanto os itens 1.1.1 a 1.1.18 estão 

prejudicados. 

Item 1.1.11: Um SIGAD tem que disponibilizar pelo menos dois mecanismos de 

atribuição de identificadores a classes do plano de classificação, prevendo a 

possibilidade de se utilizar ambos, separadamente ou em conjunto, na mesma 

aplicação: 

• atribuição de um código numérico ou alfanumérico; 

• atribuição de um termo que identifique cada classe. 

A empresa não possui plano de classificação, portanto os itens 1.1.1 a 1.1.18 estão 

prejudicados. 

Item 1.1.12: Um SIGAD deve prever um atributo associado às classes para registrar a 

permissão de uso daquela classe para classificar um documento. 

Em algumas classes, não é permitido incluir documentos. Nesse caso, 

os documentos devem ser classificados apenas nos níveis subordinados. 

Por exemplo, no código de classificação previsto na Resolução do CONARQ n. 14: 

Não é permitido classificar documentos no grupo 021 (ADMINISTRAÇÃO 

GERAL:PESSOAL:RECRUTAMENTO E SELEÇÃO). Os documentos de recrutamento 

e seleção devem ser classificados nos subgrupos 021.1 (ADMINISTRAÇÃO 

GERAL:PESSOAL: RECRUTAMENTO E SELEÇÃO:CANDIDATOS 

A CARGO E EMPREGO PÚBLICOS) e 021.2 (ADMINISTRAÇÃO GERAL: 

PESSOAL: 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO:EXAMES DE SELEÇÃO). 

A empresa não possui plano de classificação, portanto os itens 1.1.1 a 1.1.18 estão 

prejudicados. 

Item 1.1.13: Um SIGAD tem que utilizar o termo completo para identificar uma classe. 

Entende-se por termo completo toda a hierarquia referente àquela classe. Por exemplo: 

MATERIAL:AQUISIÇÃO:MATERIAL PERMANENTE:COMPRA 

MATERIAL:AQUISIÇÃO:MATERIAL DE CONSUMO:COMPRA 

A empresa não possui plano de classificação, portanto os itens 1.1.1 a 1.1.18 estão 

prejudicados. 

Item 1.1.14: Um SIGAD tem que assegurar que os termos completos, que identificam 

cada classe, sejam únicos no plano de classificação. 

A empresa não possui plano de classificação, portanto os itens 1.1.1 a 1.1.18 estão 

prejudicados. 

Item 1.1.15: Um SIGAD pode prever pesquisa e navegação na estrutura do plano de 

classificação por meio de uma interface gráfica. 

A empresa não possui plano de classificação, portanto os itens 1.1.1 a 1.1.18 estão 

prejudicados. 

Item 1.1.16: Um SIGAD deve ser capaz de importar e exportar, total ou parcialmente, 

um plano de classificação. Ver item 12 – Interoperabilidade 

A empresa não possui plano de classificação, portanto os itens 1.1.1 a 1.1.18 estão 

prejudicados. 

Item 1.1.17: Um SIGAD tem que prover funcionalidades para elaboração de relatórios 

de apoio à gestão do plano de classificação, incluindo a capacidade de: 

• gerar relatório completo do plano de classificação; 

• gerar relatório parcial do plano de classificação a partir de um ponto 

determinado na hierarquia; 

• gerar relatório dos documentos ou dossiês/processos classificados em 

A empresa não possui plano de classificação, portanto os itens 1.1.1 a 1.1.18 estão 

prejudicados. 
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uma ou mais classes do plano de classificação; 

• gerar relatório de documentos classificados por unidade administrativa. 

Item 1.1.18: Um SIGAD deve possibilitar a consulta ao plano de classificação a partir 

de qualquer atributo ou combinação de atributos, e gerar relatório com os resultados 

obtidos. 

A empresa não possui plano de classificação, portanto os itens 1.1.1 a 1.1.18 estão 

prejudicados. 

2. Tramitação e Fluxo de Trabalho                                                                                            

2.1 Controle do Fluxo de Trabalho 

 Item 2.1.1: Um recurso de fluxo de trabalho de um SIGAD tem que fornecer os passos 

necessários para o cumprimento de trâmites preestabelecidos ou aleatórios. 

Nesse caso, cada passo significa o deslocamento de um documento ou dossiê/ processo 

de um participante para outro, a fim de serem objeto de ações. 

O fluxo de trabalho sobre a digitalização, armazenamento e acesso do documento é 

realizado dentro do sistema, cumprindo os trâmites estabelecidos pela empresa. O 

trâmite é preestabelecido e o sistema só realiza o que foi programado. 

Item 2.1.2: Um SIGAD tem que ter capacidade, sem limitações, de estabelecer o 

número necessário de trâmites nos fluxos de trabalho. 

O fluxo de trabalho relacionado com a digitalização, armazenamento e acesso é 

realizado pelo setor de Arquivo do Ministério da Saúde. 

 Item 2.1.3: O fluxo de trabalho de um SIGAD tem que disponibilizar uma função para 

avisar um participante do fluxo de que um documento lhe foi 

enviado, especificando a ação necessária. 

Não há aviso do sistema. 

 Item 2.1.5: O recurso de fluxo de trabalho de um SIGAD tem que permitir que fluxos 

de trabalho pré-programados sejam definidos, alterados e mantidos 

exclusivamente por usuário autorizado. 

Apenas o Responsável da área de Arquivo pode alterar os fluxos de trabalho pré-

programados. 

 Item 2.1.7: Um recurso de fluxo de trabalho de um SIGAD tem que registrar na trilha 

de auditoria todas as alterações ocorridas neste fluxo. 

O sistema atende essa funcionalidade. 

 Item 2.1.8: Um recurso de fluxo de trabalho de um SIGAD tem que registrar a 

tramitação de um documento a fim de que os usuários possam conhecer a situação de 

cada um no processo. 

 

Após digitalização documento, o mesmo estará disponível para acesso dos usuários. 

 Item 2.1.12: Um recurso de fluxo de trabalho de um SIGAD tem que fornecer um 

histórico de movimentação dos documentos. 

O histórico de movimentação corresponde a um conjunto de metadados de datas de 

entrada e saída, nomes de responsáveis, título do documento, 

providências etc. 

É apresentado o histórico de movimentação dos documentos com seus respectivos 

status. Se houver necessidade, um relatório poderá ser impresso. 

 Item 2.1.14: Um recurso de fluxo de trabalho de um SIGAD tem que incluir 

processamento condicional, isto é, permitir que um fluxo de trabalho seja suspenso 

para aguardar a chegada de um documento e prossiga automaticamente quando este é 

recebido. 

O fluxo de trabalho é automático perante as atividades dos usuários, independente de 

novos documentos. Ou seja, não possui processamento condicional. 

 Item 2.1.16: Um recurso de fluxo de trabalho de um SIGAD tem que reconhecer 

indivíduos e grupos de trabalho como participantes. 

Os indivíduos e grupos de trabalho são reconhecidos como participantes. 

 Item 2.1.19: Um recurso de fluxo de trabalho de um SIGAD tem que fornecer meios Este recurso pode ser solicitado pelo responsável do Arquivo, se houver 
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de elaboração de relatórios completos para permitir que gestores monitorem a 

tramitação dos documentos e o desempenho dos participantes. 

necessidade, poderá ser impresso. 

 Item 2.1.20: Um recurso de fluxo de trabalho de um SIGAD tem que registrar a 

tramitação de um documento em seus metadados. Os metadados 

referentes à tramitação devem registrar data e hora de envio e recebimento, e a 

identificação do usuário. 

O sistema apresenta o usuário responsável por cada documento digitalizado. 

Apresentam um histórico de acesso. 

3. Captura                                                                                                                                                          

3.1 Procedimentos Gerais 

 Item 3.1.1: A captura tem que garantir a execução das seguintes funções: 

• registrar e gerenciar todos os documentos convencionais; 

• registrar e gerenciar todos os documentos digitais, independentemente do contexto 

tecnológico; 

• classificar todos os documentos de acordo com o plano ou código de classificação; 

• controlar e validar a introdução de metadados. 

A captura garante o registro e gerenciamento dos documentos digitais. Não possui 

classificação de acordo com plano ou código de classificação. 

 Item 3.1.2: Um SIGAD tem que ser capaz de capturar documentos digitais das formas 

a seguir: 

• captura de documentos produzidos dentro do SIGAD; 

• captura de documento individual produzido em arquivo digital fora do SIGAD; 

• captura de documento individual produzido em workflow ou em outros sistemas 

integrados ao SIGAD; 

• captura de documentos em lote. 

Os documentos são digitalizados e fixam no formato de PDF não alterável para 

usuários fora do setor de Arquivo.  

 Item 3.1.4: Um SIGAD tem que aceitar o conteúdo do documento, bem como as 

informações que definem sua aparência, mantendo as associações entre os vários 

objetos digitais que compõem o documento, isto é, anexos e links de hipertexto. 

Hoje o sistema só aceita os formatos em PDF. 

 Item 3.1.5: Um SIGAD tem que permitir a inserção de todos os metadados 

obrigatórios e opcionais definidos na sua configuração e garantir que se 

mantenham associados ao documento. Os metadados obrigatórios são: 

• nome do arquivo digital; 

• número identificador atribuído pelo sistema; 

• data de produção; 

• data e hora de transmissão e recebimento; 

• data e hora da captura; 

• título ou descrição abreviada; 

• classificação de acordo com o plano ou código de classificação; 

• prazos de guarda; 

• autor (pessoa física ou jurídica); 

• redator (se diferente do autor); 

Alguns metadados não foram previstos como, por exemplo:  

• classificação de acordo com o plano ou código de classificação;  

• prazos de guarda de acordo com a tabela de temporalidade. 
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• originador; 

• destinatário (e respectivo cargo); 

• nome do setor responsável pela execução da ação contida no documento; 

• indicação de anotação; 

• indicação de anexos; 

• indicação de versão; 

• restrição de acesso; 

• registro das migrações e data em que ocorreram. 

Os metadados opcionais se referem a informações mais detalhadas sobre o documento, 

tais como: 

• espécie/tipo/gênero documental; 

• associações a documentos diferentes que podem estar relacionados pelo fato de 

registrarem a mesma atividade ou se referirem à mesma pessoa ou situação; 

• formato e software (nome e versão) em que o documento foi produzido ou capturado; 

• máscaras de formatação (templates) necessárias para interpretar a estrutura do 

documento; 

• assunto/descritor (diferentes do já estabelecido no código de classificação); 

• localização física; e 

• outros que se julgarem necessários. 

 Item 3.1.6: Um SIGAD tem que prever a inserção dos metadados obrigatórios, 

previstos em legislação específica na devida esfera e âmbito de competência, no 

momento da captura de processos. 

O sistema atende essa funcionalidade. Como: número de registro do documento 

digitalizado, data da digitalização, data de acesso. 

 Item 3.1.7: Um SIGAD tem que ser capaz de atribuir um número identificador a cada 

dossiê/processo e documento capturado, que serve para identificá-lo desde o momento 

da captura até sua destinação final no SIGAD. 

Cada documento digitalizado adquire um número gerado automaticamente pelo 

sistema. Porém é renomeado com o nome do paciente. 

 Item 3.1.8: O formato do número identificador atribuído pelo sistema deve ser 

definido no momento da configuração do SIGAD. 

O identificador pode ser numérico ou alfanumérico, ou pode incluir os identificadores 

encadeados das entidades superiores no ramo apropriado da hierarquia. 

 

Cada documento digitalizado adquire um número gerado automaticamente pelo 

sistema. Porém é renomeado com o nome do paciente. 

 Item 3.1.9: Num SIGAD, o número identificador atribuído pelo sistema tem que: 

• ser gerado automaticamente, sendo vedada sua introdução manual e alteração 

posterior; ou 

• ser atribuído pelo usuário e validado pelo sistema antes de ser aceito. 

Uma opção seria gerar o número identificador automaticamente, mas, nesse caso, 

ocultando-o do usuário e permitindo a este introduzir uma sequência não 

necessariamente única como um “identificador”. O usuário empregaria essa 

sequência como um identificador, mas o SIGAD a consideraria um metadado 

Cada documento digitalizado adquire um número gerado automaticamente pelo 

sistema. Porém é renomeado com o nome do paciente. 
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pesquisável, definido pelo usuário. 

 Item 3.1.10: Um SIGAD tem que prever a adoção da numeração única de processos 

e/ou documentos oficiais de acordo com a legislação específica a fim de garantir a 

integridade do número atribuído ao processo e/ou documento na unidade 

protocolizadora de origem. 

Cada documento digitalizado adquire um número gerado automaticamente pelo 

sistema. Porém é renomeado com o nome do paciente. 

 Item 3.1.12: Um SIGAD tem que garantir que os metadados associados a um 

documento sejam inseridos somente por usuários autorizados. 

Apenas por usuários autorizados. 

 Item 3.1.13: Um SIGAD tem que garantir que os metadados associados a um 

documento sejam alterados somente por administradores e usuários autorizados e 

devidamente registrados em trilhas de auditoria. 

Alterações são realizadas apenas por administradores e usuários autorizados. 

 Item 3.1.16: Um SIGAD tem que garantir a visualização do registro de entrada do 

documento no sistema com todos os metadados inseridos automaticamente e os demais 

a serem atribuídos pelo usuário. 

Por exemplo, o sistema pode atribuir, automaticamente, o número identificador, 

a data de captura, o título, o originador, e requerer que o usuário preencha os demais 

metadados. 

Cada documento digitalizado adquire um número gerado automaticamente pelo 

sistema. Porém é renomeado com o nome do paciente. 

 Item 3.1.17: Um SIGAD tem que garantir a inserção de outros metadados após a 

captura. 

Por exemplo, data e hora de alteração e mudança de suporte. 

Após a captura, alguns usuários com permissões podem alterar apenas alguns 

campos, como: nome de usuário, datas e alteração na descrição do paciente. 

 Item 3.1.18: Sempre que um documento tiver mais de uma versão, o SIGAD tem que 

permitir que os usuários selecionem pelo menos uma das seguintes ações: 

• registrar todas as versões do documento como um só documento arquivístico; 

• registrar uma única versão do documento como um documento arquivístico; 

• registrar cada uma das versões do documento, separadamente, como um documento 

arquivístico. 

O sistema não realiza versões diferentes do documento digital. 

 Item 3.1.21: No caso de documentos ou dossiês/processos constituídos por mais de 

um objeto digital, o SIGAD tem que: 

• tratar o documento como uma unidade indivisível, assegurando a relação entre os 

objetos digitais; 

• preservar a integridade do documento, mantendo a relação entre os objetos digitais; 

• garantir a integridade do documento quando de sua recuperação, visualização e gestão 

posteriores; 

• gerenciar a destinação de todos os objetos digitais que compõem o documento como 

uma unidade indivisível. 

Como a maioria dos documentos são em formato convencional, a cópia digitalizada 

está nos formatos PDF.  

 Item 3.1.22: Um SIGAD tem que emitir um aviso caso o usuário tente registrar um 

documento que já tenha sido registrado no mesmo dossiê/processo. 

 

O sistema emite um aviso de duplicidade, caso isso ocorra. 
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3.5 Formato de arquivo e estrutura dos documentos a serem capturados 

 Item 3.5.1: Um SIGAD tem que possuir a capacidade de capturar documentos com 

diferentes formatos de arquivo e estruturas. 

O sistema é capaz de capturar os documentos em formato PDF.  

 Item 3.5.3: Um SIGAD tem que capturar documentos que se apresentam com as 

seguintes estruturas: 

• simples: texto, imagens, mensagens de correio eletrônico, slides digitais, som. 

• composta: mensagens de correio eletrônico com anexos, páginas web, publicações 

eletrônicas, bases de dados. 

O sistema adota estrutura simples, como o meio de capturar os documentos. 

 Item 3.5.4: Um SIGAD tem que ser capaz de incluir novos formatos de arquivos à 

medida que forem sendo adotados pelo órgão ou entidade. 

Hoje o sistema somente captura em formato PDF.  

4. Avaliação e Destinação                                                                                                                                 

4.1 Configuração da tabela de temporalidade e destinação de documentos 

 Item 4.1.1: Um SIGAD tem que prover funcionalidades para definição e manutenção 

de tabela de temporalidade e destinação de documentos, associada ao plano de 

classificação do órgão ou entidade. 

A empresa não possui plano de classificação nem tabela de temporalidade, portanto 

os itens 4.1.1 a 4.1.11 estão prejudicados. 

 Item: 4.1.2 Um SIGAD tem que associar, automaticamente, ao dossiê/processo o 

prazo 

e a destinação previstos na classe em que o documento foi inserido. 

A empresa não possui plano de classificação nem tabela de temporalidade, portanto 

os itens 4.1.1 a 4.1.11 estão prejudicados. 

 Item: 4.1.3: Um SIGAD tem que manter tabela de temporalidade e destinação de 

documentos com as seguintes informações: 

• identificador do órgão ou entidade; 

• identificador da classe; 

• prazo de guarda na fase corrente; 

• prazo de guarda na fase intermediária; 

• destinação final; 

• observações; 

• evento que determina o início da contagem do prazo de retenção na fase corrente e na 

fase intermediária. 

A tabela de temporalidade e destinação de documentos dos integrantes do SINAR deve 

estar de acordo com a legislação e ser aprovada pela 

instituição arquivística na específica esfera de competência. 

A empresa não possui plano de classificação nem tabela de temporalidade, portanto 

os itens 4.1.1 a 4.1.11 estão prejudicados. 

 Item 4.1.4: Um SIGAD tem que prever, pelo menos, as seguintes situações para 

destinação: 

• apresentação dos documentos para reavaliação em data futura; 

• eliminação; 

• exportação para transferência; 

• exportação para recolhimento (guarda permanente). 

A empresa não possui plano de classificação nem tabela de temporalidade, portanto 

os itens 4.1.1 a 4.1.11 estão prejudicados. 
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 Item 4.1.5: Um SIGAD tem que prever a iniciação automática da contagem dos prazos 

de guarda referenciados na tabela de temporalidade e destinação de documentos, pelo 

menos, a partir dos seguintes eventos: 

• abertura de dossiê; 

• arquivamento de dossiê/processo; 

• desarquivamento de dossiê/processo; 

• inclusão de documento em um dossiê/processo. 

Acontecimentos específicos, descritos na tabela de temporalidade e destinação, como, 

por exemplo, “cinco anos a contar da data de aprovação das contas”, quando não 

puderem ser detectados automaticamente pelo sistema, deverão ser informados ao 

SIGAD por usuário autorizado. 

A empresa não possui plano de classificação nem tabela de temporalidade, portanto 

os itens 4.1.1 a 4.1.11 estão prejudicados. 

 Item 4.1.6: Um SIGAD tem que prever que a definição dos prazos de guarda seja 

expressa por: 

• um número inteiro de dias ou 

• um número inteiro de meses ou 

• um número inteiro de anos ou 

• uma combinação de um número inteiro de anos, meses e dias. 

A empresa não possui plano de classificação nem tabela de temporalidade, portanto 

os itens 4.1.1 a 4.1.11 estão prejudicados. 

 Item 4.1.7: Um SIGAD tem que limitar a definição e a manutenção (alteração, 

inclusão e exclusão) da tabela de temporalidade e destinação de documentos 

a usuários autorizados. 

A empresa não possui plano de classificação nem tabela de temporalidade, portanto 

os itens 4.1.1 a 4.1.11 estão prejudicados. 

 Item 4.1.8: Um SIGAD tem que permitir que um usuário autorizado altere o prazo ou 

destinação prevista em um item da tabela de temporalidade e 

destinação de documentos e garantir que a alteração tenha efeito em todos os 

documentos ou dossiês/processos associados àquele item. 

As alterações na tabela de temporalidade e destinação só poderão ser feitas como 

resultado de um processo de reavaliação realizado pela comissão de avaliação do 

órgão ou entidade em virtude de mudança do contexto administrativo, jurídico ou 

cultural. 

Os integrantes do SINAR deverão ainda ter suas tabelas aprovadas pela instituição 

arquivística na específica esfera de competência. 

A empresa não possui plano de classificação nem tabela de temporalidade, portanto 

os itens 4.1.1 a 4.1.11 estão prejudicados. 

 Item 4.1.11: Um SIGAD tem que prover funcionalidades para elaboração de relatórios 

que apoiem a gestão da tabela de temporalidade e destinação, incluindo a capacidade 

de: 

• gerar relatório completo da tabela de temporalidade e destinação de documentos; 

• gerar relatório parcial da tabela de temporalidade e destinação de documentos a partir 

de um ponto determinado na hierarquia do plano de classificação; 

• gerar relatório dos documentos ou dossiês/processos aos quais foi atribuído um 

determinado prazo de guarda; 

A empresa não possui plano de classificação nem tabela de temporalidade, portanto 

os itens 4.1.1 a 4.1.11 estão prejudicados. 
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• identificar as inconsistências existentes entre a tabela de temporalidade e destinação 

de documentos e o plano de classificação. 

 

5. Pesquisa, localização e apresentação dos documentos                                                                                                                           

5.1 Aspectos Gerais 

Item 5.1.1: Um SIGAD tem que fornecer facilidades para pesquisa, localização e 

apresentação dos documentos. 

 

O sistema fornece pesquisa por: nome de paciente, data de digitalização, data de 

nascimento, data de entrada na instituição. 

5.2 Pesquisa e localização 

 Item 5.2.1: Um SIGAD tem que fornecer uma série flexível de funções que atuem 

sobre os metadados relacionados com os diversos níveis de agregação (documento, 

unidade de arquivamento e classe) e sobre os conteúdos dos documentos arquivísticos 

por meio de parâmetros definidos pelo usuário, com o objetivo de localizar e acessar os 

documentos e/ou metadados, seja individualmente ou reunidos em grupo. 

O sistema fornece pesquisa por: nome de paciente, data de digitalização, data de 

nascimento, data de entrada na instituição. 

 Item 5.2.2: Um SIGAD tem que executar pesquisa de forma integrada, isto é, 

apresentar todos os documentos e dossiês/processos, sejam eles digitais, híbridos ou 

convencionais, que satisfaçam aos parâmetros da pesquisa. 

Dependendo da pesquisa realizada, podem sim ser apresentados todos os 

documentos de determinado paciente. 

 Item 5.2.3: Um SIGAD tem que permitir que todos os metadados de gestão de um 

documento ou dossiê/processo possam ser pesquisados. 

O sistema fornece pesquisa por: nome de paciente, data de digitalização, data de 

nascimento, data de entrada na instituição. 

 Item 5.2.5: Um SIGAD tem que permitir que um documento ou dossiê/processo possa 

ser recuperado por meio de um número identificador. 

O processo poderá ser recuperado por meio do nome do paciente. 

 Item 5.2.6: Um SIGAD tem que permitir que um documento ou dossiê/processo possa 

ser recuperado por meio de todas as formas de identificação 

implementadas, incluindo, no mínimo: 

• identificador; 

• título; 

• assunto; 

• datas; 

• procedência/interessado; 

• autor/redator/originador; 

• classificação de acordo com plano ou código de classificação. 

O sistema adere às formas de pesquisa, menos sobre a classificação, pois a empresa 

não possui plano de classificação. 

 Item 5.2.17: Um SIGAD tem que permitir a pesquisa e recuperação de uma unidade de 

arquivamento completa e exibir a lista de todos os documentos que a compõem, como 

uma unidade e num único processo de recuperação. 

Dependendo da pesquisa realizada, podem sim ser apresentados todos os 

documentos de determinado paciente. 

Item 5.2.18: Um SIGAD tem que limitar o acesso a qualquer informação (metadado ou 

conteúdo de um documento arquivístico) se restrições de acesso e 

questões de segurança assim determinarem. 

O usuário possui acesso o sistema e apenas alguns possuem acesso à realização de 

alterações. 
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5.3 Apresentação: visualização, impressão, emissão de som 

Item 5.3.1: Um SIGAD tem que apresentar o resultado da pesquisa como uma lista de 

documentos e dossiês/processos digitais, convencionais ou híbridos que cumpram os 

parâmetros da consulta e deve notificar o usuário se o resultado for nulo.  

O sistema pode emitir um relatório de documentos em modelo Excel, se houver 

necessidade, mas não possui notificação ao usuário de maneira automática.  

 Item 5.3.3: Após apresentar o resultado da pesquisa, um SIGAD tem que oferecer ao 

usuário as opções:  

• visualizar os documentos e dossiês/processos resultantes da pesquisa; 

• redefinir os parâmetros de pesquisa e fazer nova consulta. 

O sistema apresenta os documentos que estão digitalizados para visualização. 

Item: 5.3.7: Um SIGAD tem que ser capaz de apresentar o conteúdo de todos os tipos 

de documentos arquivísticos digitais capturados, de forma que:  

• preserve as características de exibição visual e de formato apresentadas pela aplicação 

geradora;  

• exiba todos os componentes do documento digital em conjunto, como uma unidade. 

O sistema é aderente a este requisito. 

Item 5.3.8: Um SIGAD tem que ser capaz de exibir em tela todos os tipos de 

documentos capturados.  

 

O sistema é aderente a este requisito. 

Item 5.3.9: Um SIGAD tem que ser capaz de imprimir os documentos capturados, 

preservando o formato produzido pelas aplicações geradoras.  

O sistema é aderente a este requisito. 

Item 5.3.10: Um SIGAD tem que ser capaz de exibir/reproduzir o conteúdo de 

documentos que incluam imagem fixa, imagem em movimento e som. 

O sistema apenas é aderente aos documentos de imagem fixa. 

Item 5.3.11: Um SIGAD tem que proporcionar ao usuário formas flexíveis de 

impressão de documentos com seus metadados e possibilitar a definição dos metadados 

a serem impressos.  

Não se aplica. 

Item 5.3.12: Um SIGAD tem que ser capaz de exibir em tela e imprimir todos os 

metadados associados aos documentos e dossiês/processos resultantes de uma 

pesquisa.  

O sistema é aderente a este requisito. 

Item 5.3.13: Um SIGAD tem que permitir a impressão de uma lista dos documentos e 

dossiês/processos resultantes de uma pesquisa.  

O sistema é aderente a este requisito, mediante relatório exportado em Excel. 

Item 5.3.14: Um SIGAD tem que permitir a impressão de uma lista dos documentos 

que compõem um dossiê/processo.  

O sistema é aderente a este requisito, mediante relatório exportado em Excel. 

Item 5.3.19: Um SIGAD tem que ser capaz de realizar pesquisa e exibição de 

documentos e dossiês/processos, simultaneamente, para diversos usuários.  

O sistema é aderente a este requisito. 

6. Segurança                                                                                                                                                      

6.2 Controle de Acesso 

Item 6.2.1: Para implementar o controle de acesso, um SIGAD tem que manter pelo 

menos os seguintes atributos dos usuários, de acordo com a política de segurança:  

• identificador do usuário;  

O sistema é aderente a este requisito. Os usuários são reconhecidos por identificador 

e são por intermédio deles que as autorizações são realizadas. 
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Fonte: CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS. Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos. E-ARQ Brasil: modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão 

arquivística de documentos. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2011.   

 

• autorizações de acesso;  

• credenciais de autenticação. Senha, crachá, chave criptográfica, token USB, 

smartcard, biometria (de impressão digital, de retina etc.) são exemplos de credenciais 

de autenticação.  

 Item 6.2.2: Um SIGAD tem que exigir que o usuário esteja devidamente identificado e 

autenticado antes de iniciar qualquer operação no sistema. 

O sistema é aderente a este requisito. 

Item 6.2.3: Um SIGAD tem que garantir que os valores dos atributos de segurança e 

controle de acesso, associados ao usuário, estejam dentro de conjuntos de valores 

válidos.  

O sistema é aderente a este requisito. 

Item 6.2.5: Um SIGAD tem que permitir acesso a funções do sistema somente a 

usuários autorizados e sob controle rigoroso da administração do sistema, a fim de 

proteger a autenticidade dos documentos arquivísticos digitais.  

O sistema é aderente a este requisito. 

Item 6.2.7: Somente administradores autorizados têm que ser capazes de criar, alterar, 

remover ou revogar permissões associadas a papéis de usuários, grupos de usuários ou 

usuários individuais.  

A instituição é aderente a este requisito. 

Item 6.2.11: Um SIGAD tem que implementar a política de controle de acesso a 

documentos por grupos de usuários considerando:  

• a identidade do usuário e sua participação em grupos;  

• os atributos de segurança, associados ao documento arquivístico digital, às classes 

e/ou aos dossiês/processos.  

O sistema é aderente a este requisito. 

Item 6.2.12: O acesso a documentos, a dossiês/processos ou classes tem que ser 

concedido se a permissão requerida para a operação estiver associada a pelo menos um 

dos grupos aos quais pertença o usuário.  

O sistema é aderente a este requisito. 

Item 6.2.13: Um SIGAD tem que permitir que um usuário pertença a mais de um 

grupo.  

O sistema é aderente a este requisito. 
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Em comparação ao sistema do setor de Arquivo do Ministério da Saúde aos requisitos 

do e-ARQ Brasil, verificou-se algumas funcionalidades fundamentais e obrigatórias que estão 

aderentes aos requisitos. Foram pesquisados 84 requisitos obrigatórios, dentre eles, 34 não 

atendem.  

No item 1, são 18 requisitos obrigatórios e os 18 não atendem. No item 2, são 11 

requisitos obrigatórios e 1 não atende, são eles: Item 2.1.3 sobre o fluxo de trabalho de um 

SIGAD e que necessita disponibilizar uma função para avisar um participante do fluxo de que 

um documento lhe foi enviado, o sistema não possui aviso. 

No item 3, são 19 requisitos obrigatórios e apenas 4 não atendem, são eles:  Item 3.1.1 

onde a captura tem que garantir a execução de algumas funções, porém a única que não 

atende é sobre classificação e um plano ou código de classificação; o item 3.1.4 que um 

“SIGAD tem que aceitar o conteúdo do documento, bem como as informações que definem 

sua aparência, mantendo as associações entre os vários objetos digitais que compõem o 

documento, isto é, anexos e links de hipertexto”, porém o sistema apenas aceita formatos em 

PDF; o item 3.1.18 aborda sobre um documento tiver mais de uma versão, o SIGAD tem que 

permitir que os usuários selecionem uma ação sobre registro do documento, detre 3 opções, 

porém o sistema não realiza versões diferentes do mesmo documento digital; e por útltimo o 

item 3.5.1 define que um “SIGAD tem que possuir a capacidade de capturar documentos com 

diferentes formatos de arquivo e estruturas”, porém o sistema apenas captura os documentos 

em formato PDF. 

No item 4, são 9 requisitos obrigatórios e os 9 não atendem. No item 5, são 19 

requisitos obrigatórios e apenas 3 não atendem, são eles: o item 5.2.6 onde um SIGAD tem 

que permitir que um documento ou dossiê/processo possa ser recuperado por meio de todas as 

formas de identificação implementadas” porém o sistema não possui plano de classificação; o 

item 5.3.10 um “SIGAD tem que ser capaz de exibir/reproduzir o conteúdo de documentos 

que incluam imagem fixa, imagem em movimento e som” porém o sistem apenas é aderente 

aos documentos de imagem fixa; o item 5.3.11 um “SIGAD tem que proporcionar ao usuário 

formas flexíveis de impressão de documentos com seus metadados e possibilitar a definição 

dos metadados a serem impressos” porém não se aplica ao sistema. E por último, no item 6, 

são 8 requisitos obrigatórios e todos atendem.   

Alguns requisitos foram abordados sobre a tabela de temporalidade, plano de 

classificação, a atividade de eliminação de documentos, assim como o apoio do tesauro e a 

lista de cabeçalho de assuntos, que possuem caráter essencial no apoio à gestão de 
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documentos arquivísticos, porém não são aderentes ao sistema do setor de Arquivo do 

Ministério da Saúde. 

Sobre o sistema utilizado no setor de Arquivo do Ministério da Saúde, pode-se 

perceber, que serve para armazenamento e acesso dos documentos digitais, não pode ser 

considerado um SIGAD, pois não atente a maioria obrigatória estabelecida pelos requisitos do 

e-ARQ Brasil. 

Sobre o Manual de Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde (2016) 

pode-se afirmar que: 

Nas últimas décadas, a tecnologia afetou significativamente a forma como os 

indivíduos e organizações lidam com suas informações. Em um processo 

irreversível, os registros em papel vêm sendo transformados em registros 

eletrônicos, possibilitando inúmeras vantagens proporcionadas por este meio. O 

mesmo vem ocorrendo na área da saúde, onde profissionais e instituições, 

consoantes à evolução tecnológica, vêm adotando cada vez mais os registros 

eletrônicos em suas atividades.   

A área da saúde, contudo, apresenta características e condições bastante específicas, 

tornando-a única perante as demais atividades profissionais e setores da economia, 

principalmente naquilo que tange às questões de privacidade e confidencialidade dos 

indivíduos assistidos, à integridade e segurança das informações e aos recursos 

mínimos necessários para o perfeito registro dos atos praticados e das condições de 

saúde dos indivíduos.   

Neste cenário, o Conselho Federal de Medicina (CFM) visou as questões 

concernentes à legalidade da utilização de sistemas informatizados para capturar, 

armazenar, manusear e transmitir dados do atendimento em saúde, incluindo as 

condições para a substituição do suporte papel pelo meio eletrônico. Ciente da 

complexidade do assunto e da necessidade de aprofundar os aspectos técnicos sobre 

o tema, o CFM, através da Câmara Técnica de Informática em Saúde, estabeleceu 

convênio de cooperação técnica com a Sociedade Brasileira de Informática em 

Saúde para desenvolver o processo de certificação de sistemas informatizados em 

saúde. (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. 2016, p. 8). 

 

Neste cenário, utilizamos o Quadro 2 como método comparativo do sistema de 

armazenamento e gerenciamento de documentos de prontuários médicos do Ministério da 

Saúde, no setor de Arquivo. Optamos por desenvolver duas opções de respostas no status, 

como: “ATENDE” ou “NÃO ATENDE”. O número de códigos para desenvolver somam um 

total de 24 códigos pertinentes ao tema de documentação digital. 
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Quadro 2 – Quadro de análises do Manual de Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde em comparação ao de 

armazenamento e gerenciamento de documentos de prontuários médicos do Ministério da Saúde, no setor de Arquivo.   

 

NGS1.09 – Documentação 

Código Título Requisito Status 

NGS1.09.01 Documentação a) O S-RES
4
 deve possuir manuais que apresentem minimamente as seguintes informações:  

• Instruções de uso do S-RES para os usuários contemplando todos os perfis/papéis existentes (por exemplo: 

administrador, operador, operador de backup, etc);  

• Visão geral do S-RES, incluindo formas de operação, requisitos do ambiente computacional;  

• Instalação e configuração do S-RES;  

• Instalação e configuração dos componentes complementares e/ou distribuídos (ex: SGBD, sistema 

operacional, etc);  

• Recomendação sobre a forma de configuração segura do S-RES e componentes complementares e/ou 

distribuídos, e forma de operação segura do S-RES;  

• Instruções explicitando quaisquer limitações e restrições relacionadas à compatibilidade do S-RES e/ou seu 

funcionamento (por exemplo, mídias compatíveis para uso do certificado digital);  

• Compatibilidade com versões anteriores do S-RES (vide FUNC.27.01).   

b) Os manuais poderão ser apresentados em documentos separados ou em um mesmo documento dividido em 

diferentes capítulos, em suporte em papel e/ou eletrônico. Essa separação deve incluir minimamente os temas: 

instalação, operação, administração e recomendações de segurança. 

NÃO ATENDE 

NGS01.09.02 Referência à versão 

do software na 

documentação 

Todos os manuais devem indicar, no início do documento, seu versionamento documental, bem como a 

identificação da versão do S-RES a que se referem. 

NÃO ATENDE 

NGS1.09.05 Restrição de acesso 

a entidades não 

autenticadas e 

autorizadas 

O manual de instalação deve informar como configurar o SGBD e todos os demais componentes 

complementares e/ou distribuídos do S-RES de forma a impedir o acesso de entidades (usuários ou outros 

sistemas) não autenticadas ou não autorizadas pelo controle de acesso. 

NÃO ATENDE 

NGS1.09.14 Histórico de 

alteração 

Gerar e manter documentação contendo o histórico descritivo das alterações realizadas no S-RES ("release 

notes"), contendo a data, modificações e responsável, além de permitir a inclusão do impacto das alterações 

(módulos, funções, serviços afetados, etc) e restrições de compatibilidade, quando houver.   

ATENDE 

NGS2.01.01 – Certificado digital 

NGS2.01.01 Certificado digital a) O S-RES deverá permitir que apenas certificados digitais ICP-Brasil possam ser utilizados para o processo 

de assinatura digital de documentos eletrônicos no S-RES. b) Somente certificados digitais atribuídos para o 

NÃO ATENDE 

                                                           
4
 Entende-se por S-RES, como o  Sistema de Registro Eletrônico em Saúde. 
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usuário cadastrado devem ter seu uso permitido para realização de assinatura digital de documentos no 

sistema.  c) O S-RES deve permitir o cadastro de certificado digital ICP-Brasil e/ou vínculo do mesmo com o 

usuário do sistema, utilizando para isso identificadores internos do certificado (ex. OID contendo informação 

de CPF, e-mail ou outro identificador unívoco do usuário) ou realizar a validação deste parâmetro antes do uso 

do certificado 

NGS2.01.02 Atendimento à ICP-

Brasil 

Atender às normas de uso definidas pela ICP-Brasil na utilização de certificados digitais. NÃO ATENDE 

NGS2.01.03 Validação do 

certificado digital 

antes do uso 

a) O S-RES deve validar o certificado digital e sua cadeia de certificação antes de sua utilização ou 

imediatamente após sua utilização. A validação do certificado digital envolve a validação criptográfica, 

verificação de validade e revogação, inclusive dos certificados da sua cadeia de certificação.  b) Essa validação 

deve ocorrer no lado do servidor utilizando-se os certificados raiz de confiança configurados no servidor. 

Dessa forma, apenas certificados raiz existentes no repositório gerenciado podem ser utilizados para atividades 

de autenticação e/ou assinatura.   

Nota: Em caso de S-RES local, não existe segregação entre servidor e cliente. 

NÃO ATENDE 

NGS2.01.04 Configuração de 

certificados raiz do 

S-RES 

a) O S-RES deve permitir a configuração (inclusão e exclusão) dos certificados raiz de confiança do S-RES.  

b) Esta funcionalidade deve ser restrita, com atuação obrigatória de mecanismos de controle de acesso.   

ATENDE 

NGS2.01.05 Tipos de usuários 

para autenticação 

com certificação 

digital 

Todos os usuários que realizam assinatura digital ICP-Brasil devem se autenticar com seus certificados digitais 

ICP- Brasil. 

NÃO ATENDE 

NGS2.01.06 Compatibilidade 

com mídias para 

certificado digital 

O S-RES deve ser compatível minimante com as mídias homologadas pela ICP-Brasil. NÃO ATENDE 

NGS2.02 – Assinatura digital 

NGS2.02.06 Próposito da 

assinatura 

Incluir, em toda assinatura digital realizada, o propósito da assinatura (atributo commitment-type-indication), 

ou seja, o tipo de comprometimento que o signatário assume no momento de firmar a assinatura digital.   

O S-RES deve incluir o atributo de propósito de assinatura (atributo commitment-type-indication). O propósito 

da assinatura deve ser requisitado ao usuário antes da aplicação da assinatura ou ser pré-definido naquela 

situação. Neste último caso, o S-RES deve informar ao usuário o tipo de propósito que será incluído na 

assinatura: prova de aprovação ou prova de criação.   

Quando a assinatura representa o compromisso do signatário com o conteúdo assinado, deve ser utilizado o 

propósito “prova de aprovação” (proof of approval) . [RFC 5126] 

NÃO ATENDE 

NGS2.02.07 Visualização das 

informações a serem 

assinadas 

a) O S-RES deve permitir a visualização das informações a serem assinadas antes da sua assinatura. b) O 

sistema deverá exibir apenas as informações que realmente serão assinadas, excluindo-se quaisquer 

informações de outras telas adjacentes ou aspectos relacionados à interface (como botões ou menus). 

NÃO ATENDE 

NGS2.02.08 Homologação ICP-

Brasil 

Os componentes de um S-RES que utilizam certificação digital para assinatura digital devem estar 

homologados pela ICP-Brasil. 

NÃO ATENDE 
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NGS2.02.11 Resultado da 

validação da 

assinatura digital 

a) O S-RES deve, a qualquer tempo, prover meios para validação e exibição do estado de validade de uma 

assinatura digital.    

b) O resultado da validação de uma assinatura digital deve retornar um dos seguintes estados:  

• Válida: assinatura válida;  

• Inválida: assinatura inválida;  

• Indeterminada: quando não é possível determinar se a assinatura está válida ou inválida, geralmente devido a 

falta de objetos críticos (ex: certificado, objeto de revogação, carimbo de tempo, certificado da cadeia, 

atributos obrigatórios, etc).    

c) Exceto para o estado válido, a causa deverá ser indicada. 

NÃO ATENDE 

NGS2.02.17 Informações sobre 

assinatura 

a) O S-RES deve exibir uma indicação de que um determinado documento foi assinado digitalmente (por 

exemplo, exibindo um status de “assinado”). b) O S-RES deve ainda permitir que o usuário possa visualizar 

por meio da aplicação as informações sobre a assinatura (minimamente profissionais que assinaram e registro 

de tempo). 

NÃO ATENDE 

NGS2.02.18 Encadeamento de 

registros assinados 

digitalmente 

Garantir a ordem temporal de assinatura e presença de todos os registros assinados para cada sujeito da 

atenção. 

NÃO ATENDE 

NGS2.02.19 Verificação do 

encadeamento de 

registros 

Possuir funcionalidade para que o usuário, a qualquer momento, consiga validar o encadeamento dos registros 

assinados digitalmente. 

NÃO ATENDE 

NGS2.02.21 Aviso de registro 

pendente de 

assinatura 

Condição: S-RES permite a existência de pendência de assinatura digital.   

Caso o usuário possua um ou mais documentos eletrônicos que ficaram anteriormente pendentes de  assinatura 

digital, o S-RES deverá exibir imediatamente após a autenticação do usuário (ou eventualmente após a 

exibição de outras mensagens de segurança e privacidade) a lista de documentos pendentes e possibilitar a 

assinatura de tais documentos. 

NÃO ATENDE 

NGS2.04 – Digitalização de documentos 

NGS2.04.01 Assinatura digital do 

sistema de GED 

Todo documento digitalizado deve ser assinado pelo componente de digitalização com certificado digital 

especificado no NGS2.04.08, com o propósito de garantia de integridade e de indicação de que a imagem 

assinada foi originada em um processo de digitalização. Este propósito deve ser estabelecido incluindo o 

atributo assinado “commitment- type-indication” com o propósito genérico “id-cti-ets-proofOfDelivery”, 

enquanto não seja definido um propósito mais específico. 

NÃO ATENDE 

NGS2.04.02 Assinatura digital do 

operador 

O operador de digitalização deve assinar digitalmente o documento digitalizado, com certificado ICP-Brasil de 

acordo com NGS2.01.05, com o propósito de conferência, garantindo a verificação do enquadramento e a 

qualidade da imagem digitalizada em comparação à original, refazendo o processo de digitalização em casos 

de imperfeições. Este propósito deve ser estabelecido incluindo o atributo assinado “commitment-type-

indication” com o propósito genérico “id-cti-ets-proofOfReceipt”, enquanto não seja definido um propósito 

mais específico. Essa assinatura deve ser aposta como uma contra-assinatura da assinatura do sistema de GED. 

NÃO ATENDE 

NGS2.04.03 Assinatura digital do 

responsável 

O responsável deve assinar digitalmente o documento digitalizado, com certificado ICP-Brasil de acordo com 

NGS2.01.05, com o propósito de criação, garantindo a autenticidade da imagem digitalizada em comparação à 

NÃO ATENDE 
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original. Este propósito deve ser estabelecido incluindo o atributo assinado “commitment-type-indication” com 

o propósito genérico “id-cti-ets-proofOfCreation”, enquanto não seja definido um propósito mais específico. 

Essa assinatura deve ser aposta como uma contra-assinatura da assinatura do sistema de GED. 

NGS2.04.06 Termo de conduta 

para digitalização 

Permitir ao usuário a realização de operações de digitalização somente após a assinatura digital do “Termo de 

conduta para digitalização” que deve conter requisitos sobre confidencialidade das informações e sobre a 

responsabilidade do processo. 

NÃO ATENDE 

NGS2.04.07 Homologação ICP-

Brasil 

Os componentes de um S-RES que utilizam certificação digital para autenticação e assinatura digital devem 

ser homologados pela ICP-Brasil. 

NÃO ATENDE 

NGS2.04.08 Certificado digital do 

sistema GED 

Todo componente de digitalização deve possuir um par de chaves assimétricas e certificado digital associado, 

com propósito de uso de chave (KeyPuposeID) para autenticação de servidor definido no extended key usage 

como server authentication (1.3.6.1.5.5.7.3.1), com common name emitido conforme o Registro de Domínios 

para a Internet no Brasil (Registro.br) para a instituição de saúde.  Recomenda-se que seja emitido um 

certificado com subdomínio exclusivo para o processo de digitalização, por exemplo: 

“ged.hospitalexemplo.com.br”. 

NÃO ATENDE 

 

Fonte: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Manual de certificação para sistemas de Registro Eletrônico em Saúde (S-RES): versão 4.2, 2016.  
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No sistema de armazenamento e gerenciamento de documentos de prontuários 

médicos do Ministério da Saúde, no setor de Arquivo, verificou-se algumas funcionalidades 

fundamentais, porém em sua maioria não são aderentes ao Manual de Certificação para 

Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde.  

Foram pesquisados 24 requisitos pertinentes à Digitalização, certificação, acesso e 

consequentemente à preservação dos prontuários médicos, sendo que dentre eles, 22 não 

atendem e apenas 2 atendem, que são: o NGS1.09.14 sobre Histórico de alteração e o 

NGS2.01.04 sobre Configuração de certificados raiz do S-RES.  

No requisito com o código NGS1.09 – Documentação, possui 4 requisitos e apenas 1 

atende (NGS1.09.14). No requisito com o código NGS2.01.01 – Certificado Digital, possui 6 

requisitos e apenas 1 atende (NGS2.01.04). No requisito NGS2.02 – Assinatura digital, possui 

8 requisitos e nenhum atende. No requisito NGS2.04 – Digitalização de documentos, possui 6 

requisitos e nenhum  atende. 

Alguns requisitos não foram abordados neste quadro por não atender ao serviço de 

digitalização do setor de Arquivo do Ministério da Saúde. Porém a maioria não é aderente ao 

sistema do setor. 

O sistema utilizado para digitalização dos documentos em suporte físico, serve apenas 

para armazenamento e acesso dos documentos digitais, e não pode ser considerado padrão 

para as instituições. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Por fim, através deste trabalho pôde-se observar que, mesmo já existindo leis e 

instrumentos que poderiam facilitar e reduzir os transtornos causados pelo acúmulo de papéis 

nos hospitais, sobretudo pelos hospitais públicos, os documentos são valorizados e muitas 

vezes faltam recursos, que é comum principalmente na área pública. Até mesmo pela falta de 

empenho e interesse por parte da gestão, os arquivos médicos continuam a acumular papéis. O 

que se dá a entender é que alguns gestores se preocupam com o prontuário médico somente 

até o momento em que ele chega ao faturamento, talvez até pelo fato de acreditarem que a 

partir dali ele não tem tanta serventia, parecendo dispensar a etapa principal e primordial do 

dever de guarda e armazenamento.  

Falta consciência de que nos prontuários médicos contém informações valiosas sobre 

o paciente, que possuem valor permanente, probatório, científico e poderão de alguma forma 

servir como fonte de informação para o apoio e planejamento, inclusive em decisões 

administrativas. Indo mais além, parecem ignorar que o prontuário médico é fundamental para 

assegurar os direitos do paciente a partir do momento em que ele recebe atendimento dentro 

de uma instituição de saúde. 

Diante de todo esse problema instalado, é de extrema importância que a instituição se 

atente urgentemente à necessidade de reformulação de todo sistema de gestão documental de 

prontuários médicos das instituições, sendo recomendável a adoção do sistema de prontuário 

eletrônico, que seria capaz de minimizar ou até mesmo extinguir boa parte dos riscos que 

existem nos dias de hoje.  

Espera-se, que o presente trabalho sirva como base de reflexão e até mesmo de novas 

análises para as instituições, como um instrumento de auxílio para a melhoria dos processos 

de gestão e diminuição de riscos desnecessários. 

Esta pesquisa proporcionou ao pesquisador uma visão mais ampla sobre tudo que 

envolve o prontuário médico e toda a sua importância, inclusive a digitalização dos mesmos 

para que possa dinamizar o acesso e a disseminação das informações, mediante a visualização 

instantânea das imagens a inúmeros usuários. Com a conversão do documento em formato 

digital, surge a necessidade de tornar o ambiente mais organizado e eficiente para o acesso as 

informações, além de proporcionar acesso rápido no momento da pesquisa. 
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