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RESUMO 

 

Aborda as questões da temporalidade e destinação de 

documentos de arquivo dentro da perspectiva de um arquivo 

especializado. Objetivou-se estabelecer melhores parâmetros de 

trabalho em um serviço de arquivo médico estudado através da 

analise de sua situação, tendo como base a legislação específica 

da área do conhecimento da medicina. Para tanto, utilizou-se a 

revisão de literatura, recorrendo aos conceitos consagrados na 

Arquivística, e o estudo de caso de determinado setor 

responsável pelos atendimentos médicos ambulatoriais e 

ocupacionais em determinada instituição. Constatou-se a 

necessidade de implementar um programa de gestão de 

documentos para melhor reger o serviço de arquivo médico. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Arquivo; avaliação de documentos; 

temporalidade de documentos. 
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ABSTRACT 

 

Tackles the issues of temporality and disposal of records within 

the perspective of a specialized file. This study aimed to 

establish better working parameters in a medical archive service 

studied through the analysis of their situation, based on the 

specific legislation in the area of medical knowledge. For this, 

we used the literature review, using the concepts embodied in 

Arquivistic, and the case study of a sector responsible for 

medical care in outpatient and occupational particular 

institution. It found the need to implement a document 

management program to better govern the medical archive 

service. 

 

 

 

 

Keywords: Archive; review of documents; temporality of 

documents. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde o aumento na produção documental em virtude do avanço científico-

tecnológico ocorrido em meado do século passado o debate de como tratar as grandes massas 

documentais vêm se intensificando. É consenso que as estratégias adotadas na gestão 

documental são as mais relevantes, tendo em conta seu intuito de reduzir consideravelmente o 

volume da documentação. 

Conceitualmente, a vida documental é dividida em três grandes fases: a primeira, 

segunda e a terceira. Para Rousseau e Couture (1998, 114 – 116) a primeira fase compreende 

aqueles documentos que são utilizados para o que foram desenvolvidos, para o seu fim 

primário. Já a segunda fase abarca aqueles que ainda respondem ao que foram criados, mas 

sua baixa consulta não justifica a permanência junto à administração. A terceira fase é quando 

os documentos não prestam mais a administração, já não são mais utilizados para o que foram 

criados, sua destinação final pode ser a eliminação ou a guarda permanente. Se forem 

guardados, devem adquirir o valor secundário, também chamado de valor de testemunho. 

A análise aprofundada das explicações dos autores supracitados leva a diversos 

questionamentos com relação ao verdadeiro valor secundário atingido por determinado 

documento, e os critérios básicos que devem ser considerados. A chamada relevância para a 

sociedade e seu valor probatório são análises feitas tendo em vista o histórico da instituição 

acumuladora, sua missão e sua estrutura administrativa. A determinação se o documento 

atinge o valor secundário é a mais simples exemplificação do processo de avaliação 

documental. 

O objetivo do trabalho é identificar, analisar e estudar os critérios da determinação 

de prazos de guarda e destinação de documentos provenientes da atividade-fim de setor de 

instituição privada responsável por atendimentos médicos ambulatoriais e de medicina 

ocupacional. A instituição a que está submetido o referido setor não pode ser aqui identificada 

por motivos de sigilo e política de segurança da informação, portanto, será referenciada 

apenas como Instituição “X”. Será evitada qualquer referência a qualquer nome de alguma 

unidade administrativa da Instituição “X”, pelos mesmos motivos de seu pseudônimo.  

O Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) estabelece a tabela de temporalidade 

das instituições públicas federais, será utilizada como comparativo a legislação específica da 

área da medicina. O ponto de partida é a legislação específica do campo de conhecimento da 

medicina, sua regulamentação é deliberada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) que 



10 

 

 
estabelece critérios de temporalidade e destinação de documentos, tanto para meio físico, 

quanto eletrônico ou digital. 

A tabela de temporalidade e destinação de documentos da administração pública 

divulgados pelo Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) diz respeito às chamadas 

atividades-meio da administração pública. Em um primeiro momento pode-se considerar um 

anacronismo uma comparação com atividades de finalidades diferentes, entretanto, deve-se 

considerar que, as atividades são próximas, e as determinações de atividades-fim de cada 

instituição varia de acordo com a missão da mesma, tão logo a assistência médica é atividade-

fim da Instituição “X”, enquanto para a administração pública, no caso da tabela de 

temporalidade e destinação analisada, é considerada atividade-meio.  

Para alcançar o objetivo enunciado, o presente trabalho traz as bases que 

fundamentam a teoria Arquivística. O segundo capítulo compreende a trajetória histórica e 

conceitual da arquivologia, demonstrando onde e quando a arquivologia passou a se 

desenvolver através do estabelecimento dos arquivos nacionais. Atrelado, estão conceituados 

os objetos de estudo da arquivologia, os documentos de arquivo e o próprio arquivo. 

O terceiro capítulo fundamenta o surgimento da gestão documentos em seus 

preceitos históricos, trazendo os conceitos por diversos autores e a fundamentação legal 

estabelecida pela Lei Federal nº 8.159. A metodologia de trabalho da gestão de documentos é 

apresentada como forma de racionalizar o processo de trabalho nos arquivos. Através da 

sistematização do ciclo de vida dos documentos é possível subdividir a vida dos documentos 

em três fases distintas: a do arquivo corrente, o intermediário, e o permanente.  

O estudo de caso proposto é apresentado no quarto capítulo. A fundamentação 

teórica que rege os arquivos médicos e as questões de temporalidade dos prontuários médicos 

do paciente é exposta no quarto capítulo. Os itens que compõe este capítulo trazem a estrutura 

de trabalho do setor ao qual o serviço de arquivo médico estudado está submetido, os 

processos de trabalho e os documentos gerados por esses processos, a problemática atual 

enfrentada pelo serviço e a implantação de um programa de gestão de documentos como 

proposta de melhoria.  
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2. ARQUIVOLOGIA: TRAJETÓRIA HISTÓRICA E CONCEITUAL  

 

Historicamente o objeto de estudo da arquivologia é o documento. A partir do 

momento em que o homem desenvolveu a escrita pode-se dizer que a arquivologia esteve 

passível de existência.  Na obra de Rousseau e Couture é exposto que foi a escrita que 

permitiu o desenvolvimento de obras literárias, mas que também a administração (1998, p. 

29), assim sendo, pode-se concluir que foram concebidos os registros de tal administração, 

como prova de suas atividades. 

A origem dos arquivos remonta a antiga civilização grega nos séculos V e IV a.C., de 

acordo com Schellenberg (2006, p. 25). 

 

[...] os atenienses guardavam seus documentos de valor no templo da mãe 

dos deuses, isto é, no Metroon, junto à corte de justiça na praça pública 

em Atenas. No templo conservavam-se os tratados, leis, minutas da 

assembleia popular e demais documentos oficiais. (SCHELLENBERG, 

2006, P. 25) 

 

Um dos marcos mais significativo para a história da Arquivologia foi à criação, em 

1970, dos Archives Nationales de Paris. Schellenberg (2006, p. 26) conta que, durante a 

Revolução Francesa, na tentativa de se apagar quaisquer vestígios do antigo regime, foram 

destruídas as instituições desenvolvidas durante os tempos feudais. Em 1789, a Assembleia 

Nacional criou um arquivo onde deveriam ser guardados seus atos. Cerca de um ano depois, 

através de decreto de 12 de setembro, esse arquivo foi transformado nos Archives Nationales 

citados, foi o primeiro arquivo nacional já criado no mundo. 

Cerca de quatro anos mais tarde, através de um decreto de 24 de junho de 1794 os 

documentos dos diversos órgãos do governo central passaram a jurisdição dos Arquives 

Nationales, conforme enunciou Schellenberg: 

 

Por esse decreto os Archives Nationales passaram a ter jurisdição sobre 

os documentos dos vários órgãos do governo central, em Paris, os quais 

mantinham, até então, seus próprios depósitos de arquivos sobre os 

documentos das províncias, comunas, igrejas, hospitais, universidades e 

famílias nobres e sobre os arquivos distritais nos quais foram colocados, 

durante a Revolução, os documentos dos órgãos municipais extintos. 

(SCHELLENBERG, 2006, p. 27) 
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O decreto ficou conhecido como a “declaração dos direitos” da Arquivística, pois, 

além de abranger a questões de jurisdição, também estabeleceu o direito ao acesso aos 

documentos públicos. 

Nesta França que se seguiu nasce o princípio de respeito aos fundos, devendo os 

documentos ser organizados por fundos, sendo reunidos de acordo com seus órgãos de 

origem. Este foi considerado por Duchein (1982, p. 16) como responsável por uma reviravolta 

na história da Arquivística. O historiador Natalis du Wailly, então chefe da Seção 

Administrativa dos Arquivos Departamentais do Ministério do Interior da França foi 

inspirador de circular divulgada em abril de 1841 que é considerada a certidão de nascimento 

do princípio.  

 

O respeito aos fundos [...] consiste em manter agrupados, sem misturá-los 

a outros, os arquivos (documentos de qualquer natureza) provenientes de 

uma administração, de uma instituição ou de uma pessoa física ou 

jurídica: é o que se chama de fundo de arquivos dessa administração, 

instituição ou pessoa. (DUCHEIN, 1982, p. 14). 

 

A grande contribuição da Revolução francesa para a arquivística foi o 

reconhecimento da importância dos documentos para a sociedade. Durante a Revolução os 

documentos da antiga sociedade foram mantidos, sobretudo, para fins culturais, e os da nova, 

para proteção dos direitos públicos. (SCHELLENBRG, 2006, p. 27). 

Na Inglaterra, apenas em 1838 foi criado o Public Record Office. Schellenberg 

(2006, p. 27) afirma que os motivos para criação do deste arquivo foram diferentes do francês. 

Não necessitava de provas de privilégios adquiridos, o povo inglês já desfrutava de direitos 

básicos e privilégios reconhecidos.  O autor aponta duas razões principais, uma de ordem 

prática, que se relacionavam com as condições em que os documentos oficiais encontravam-

se, e apesar do volume dos rolos de documentos não fosse consideravelmente suficiente para a 

criação de um arquivo central, aquele se viu aumentado com a nova administração mais 

complexa. A segunda razão era de ordem cultural e partiu da iniciativa dos historiadores, que 

tentavam fazer com que o público reconhecesse o valor dos documentos. (SCHELLENBERG, 

2006, p. 28-29). 
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O governo norte americano criou, através de lei de 19 de junho de 1934, o arquivo 

nacional dos Estados Unidos da América. Foram repetidos esforços, a contar do início século 

XIX, no ímpeto de induzir o governo a melhor cuidar dos documentos públicos.  

 

Incêndios em 1814, 1833, 1877 e ainda em outras datas destruíram 

documentos valiosos. O incêndio de 1877 provocou a nomeação de uma 

comissão presidencial para investigar as condições em que se guardavam 

os documentos oficiais. Em face do relatório apresentado, o presidente 

Rutherford B. Hayes recomendou, em suas mensagens de 1875 e 1878, a 

criação de um arquivo nacional. (SCHELLENBERG, 2006, p. 30). 

 

A criação dos arquivos nacionais nos países mencionados, de acordo com 

Schellenberg (2006, p. 30-33), foi motivada por quatro razões principais: 

A primeira razão constituiu-se pela prática governamental, a eminente necessidade 

de incrementar a eficiência da máquina do governo. 

A segunda foi de ordem cultural, diferentemente de outras fontes culturais, que 

poderiam ser administradas por particulares, os arquivos só o podem ser pelo governo. 

A terceira foi de ordem pessoal. Constituía basicamente a necessidade da destituição 

dos antigos direitos e a afirmação dos novos. 

A quarta razão é de ordem oficial, sendo necessários às atividades do governo. 

O desenvolvimento dos Arquivos Nacionais pelo mundo foi de suma importância 

para a afirmação da arquivologia no final do século XIX e início do século XX. A percepção 

da necessidade de tratamento especializado aos documentos oficiais foi o primeiro passo para 

o crescimento da disciplina.  

Com relação ao papel dos arquivos, Paes (2004, p.19) credita as definições antigas os 

aspectos legais e as relações de direitos que os arquivos assumiam como suas principais 

atribuições. A partir do momento em que os documentos não mais serviam para atender os 

direitos do cidadão passavam para a guarda de museus ou bibliotecas, formando os chamados 

arquivos históricos. 

 

As definições antigas acentuavam o aspecto legal dos arquivos, como 

depósitos de documentos e papéis de qualquer espécie, tendo sempre 

relação com os direitos das instituições ou indivíduos. Os documentos 

serviam apenas para estabelecer ou reivindicar direitos. Quando não 

atendiam mais a esta exigência, eram transferidos para museus e 
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bibliotecas. Surgiu daí a idéia de arquivo administrativo e arquivo 

histórico. (PAES, 2004, p. 19)  

 

Essa relação com os direitos das instituições e dos indivíduos é perfeitamente 

explicável pelo processo histórico de criação dos arquivos nacionais já citados. Entretanto, tal 

definição carece de amplitude no atual contexto. No atual contexto, não se pode esquecer-se 

dos atuais documentos eletrônicos e digitais, que por muitas vezes carecem de citação nas 

conceituações. Tendo isto em vista, LOPES (2009, p. 40) esclarece que os arquivos não são 

apenas depósitos para papéis com textos, não consistem de documentos do passado, mas 

também de informações do e sobre o presente, independente se públicos ou privados, eles 

seriam: 

 

acervos compostos por informações orgânicas originais, contidas em 

documentos registrados em suporte convencionais ou em suportes que 

permitam gravação eletrônica, mensurável por sua ordem binária (bits); 

documentos produzidos ou recebidos por pessoa física ou jurídica, 

decorrentes do desenvolvimento de suas atividades, sejam elas de caráter 

administrativo, técnico, artístico ou científico, independentemente de sua 

idade e valores intrínsecos. (LOPES, 2009, p. 40). 

 

A legislação brasileira, através da Lei 8.159, considera arquivos como:  

 

os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, 

instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do 

exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer 

que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. 

(BRASIL, 1991) 

 

O dicionário brasileiro de terminologia Arquivística conceitua arquivo com o 

“conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou 

privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independentemente da 

natureza do suporte” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 26). Entretanto, indicam outras três 

definições: a segunda é enquanto instituição ou serviço de arquivo, responsável pela custódia, 

processamento técnico, conservação e acesso aos documentos; a terceira compreende as 

instalações onde funcionam os arquivos; e a última diz respeito ao mobiliário. 
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Paes (2004, p. 20) também credita ao termo arquivo outras designações, como móvel 

para a guarda de documentos, local onde o acervo documental deverá ser conservado e ainda 

o órgão governamental ou institucional cujo objetivo seja o de guardar e conservar os 

documentos. 

Pode-se notar que arquivo não é somente um amontoado de documentos, é o 

conjunto orgânico, seja ele proveniente de entidade, pessoa ou família, de caráter público ou 

privado, decorrente do desempenho de suas atividades rotineiras, independentemente da 

natureza do suporte.  

A pluralidade que o termo arquivo assume com as mais diversas definições acarreta, 

por muitas vezes, confusões de natureza metodológica, entretanto, cabe ressaltar que, em cada 

situação cabe ao autor determinar o âmbito conceitual que abrange o termo utilizado. 

Há ainda outra forma de caracterizar um arquivo, o chamado arquivo especializado, 

geralmente composto por documentos provenientes de uma área restrita do conhecimento 

humano, e foi assim conceituado por Paes: 

 

Arquivo especializado é o que tem sob sua custódia os documentos 

resultantes da experiência humana num campo específico, 

independentemente da forma física que apresentem, como, por exemplo, 

os arquivos médicos ou hospitalares, os arquivos de imprensa, os 

arquivos de engenharia e assim por diante. (PAES, 2004, p. 23). 

 

Em todos os conceitos de arquivos, sejam eles focados na informação contida no 

documento ou no próprio, o conceito de documento aparece como elemento primordial para 

estabelecimento dos arquivos, cabe agora conceituar os documentos arquivísticos. 

Primeiramente, vale ressaltar que o termo documento pode assumir diversas formas 

de interpretação, dependendo do campo do conhecimento, documento pode ser um pedaço de 

vestígios de civilizações desaparecidas, ou então os registros orais de determinado grupo 

estudado por antropólogos, assim como descreveu Roncaglio: 

 

Documento é um termo também polissêmico, posto que se pode 

considerar documento qualquer suporte que registre informações. São 

documentos as camadas da terra escavadas pelos geólogos, os vestígios 

materiais de civilizações desaparecidas investigadas pelos arqueólogos, 

os registros orais de grupos humanos estudados pelos antropólogos e 
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geólogos ou a correspondência, mapas, contratos privados ou públicos 

que são pesquisas de historiadores. (RONCAGLIO, 2004, p. 1) 

 

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística – DIBRATE define 

documento como “unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou 

formato” (2005, p. 73). 

Documento é qualquer tipo de registro, seja ele de qualquer natureza, com qualquer 

tipo de finalidade, seja ela cultura, ou não, fixado em um suporte. Agora o que diferencia um 

documento qualquer para um documento arquivístico? A seguir apresentam-se alguns 

conceitos de documento arquivístico para enaltecer as diferenças entre este tipo de documento 

e os outros. 

No final do século XX, Duchein identifica o principal critério para a existência do 

documento de arquivo, e o descreve da seguinte forma: 

 

O documento de arquivo – ao contrário de um objeto de coleção ou de 

um dossiê constituído por peças heterogêneas de proveniências diversas – 

não tem razão de ser, isoladamente. Sua existência só se justifica na 

medida em que pertença a um conjunto. (DUCHEIN, 1982, p. 17) 

 

O fragmento apresentado, apesar de não se tratar de um conceito, enaltece uma das 

características fundamentais do documento arquivístico, que serão posteriormente citadas e 

explicadas. Entretanto, conceituar documento arquivístico é muito mais do que somente dizer 

que sua existência se justifica enquanto estiver em um conjunto documental. Portanto, é 

necessário utilizar outras visões, e desta forma, o conceito de documento de arquivo do 

Conselho Internacional de Arquivos (CIA), o define como 

 

[...] a informação registrada, independente da forma ou do suporte, 

produzida ou recebida no decorrer da atividade de uma instituição ou 

pessoa e que possui conteúdo, contexto e estrutura suficientes para servir 

de evidência dessa atividade (CONSELHO INTERNACIONAL DE 

ARQUIVOS, 1997 apud RONDINELLI, 2005, p.47). 

 

Percebesse a importância dada pelo Conselho Internacional de Arquivo (CIA) para o 

documento desenvolvido no decorrer das atividades de determinada instituição ou pessoa.  

Este diferencial é crucial para a compreensão do que é verdadeiramente um documento de 
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arquivo, pois sua existência está condicionada ao desenvolvimento de atividades rotineiras de 

uma instituição, seja ela pública ou privada. 

Bellotto traz um conceito ainda mais complexo dos documentos de arquivo, 

retratando a importância do meio em que está inserido, de provar e testemunhar algo, do 

suporte e forma, e acrescenta uma noção nova de que geralmente são exemplares únicos. 

 

Os documentos de arquivo são os produzidos por uma entidade pública 

ou privada ou por uma família ou pessoa no transcurso das funções que 

justificam sua existência com tal, guardando esses documentos relações 

orgânicas entre si. Surgem, pois, por motivos funcionais administrativos e 

legais. Tratam sobretudo de provar, testemunhar alguma coisa. Sua 

apresentação pode ser manuscrita, impressa ou audiovisual; são em geral 

exemplares únicos e sua gama é variadíssima, assim como sua forma e 

suporte. (BELLOTTO, 2007, p.37). 

 

A necessidade do documento arquivístico de “provar, testemunhar alguma coisa” é 

explicitado no conceito defendido por Bellotto.  Pode-se notar que o conceito exposto pelo 

Conselho Internacional de Arquivos deixa implícito esta necessidade inerente ao destacar que 

os documentos arquivísticos devem “servir de evidência”.  Além salientar o papel do 

documento arquivístico, Bellotto defende que os estes são, geralmente, exemplares únicos.  

Desta maneira, serão apresentados os preceitos defendidos por Duranti, partindo do princípio 

de que: 

 

os materiais arquivísticos, ou registros documentais, representam um tipo 

de conhecimento único: gerados ou recebidos no curso das atividades 

pessoais ou institucionais, 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. 2). 
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Nesta perspectiva, Duranti (1994, p. 2- 4) acrescenta que, para melhor compreender 

os documentos de arquivo, é necessário o reexame das cinco características ou propriedades, 

que se fazem a seguir. 

A primeira característica é a imparcialidade, tal característica credita que os 

documentos são inerentemente verdadeiros, que as razões para as quais são produzidos e as 

rotinas nas quais são desenvolvidos asseguram que não foram criados com o intuito de 

informar a posteridade, nem com o receio do olhar do público. Cabe ressaltar que esta 

característica não garante que as pessoas que criaram os documentos são livres de 

preconceitos, mas que apenas os processos e as razões o são. 

A segunda característica é a autenticidade, esta tem por base a continuidade da 

criação, manutenção e custódia. A criação é tida pela necessidade de agir através dos 

documentos, a manutenção é por garantia de informações e/ ou ações e a custódia definitiva é 

tida quando os documentos são testemunhos das atividades do passado. Em suma, os 

documentos são autênticos se foram criados, mantidos, e custodiados através de 

procedimentos estabelecidos que possam ser comprovados. 

A terceira é a naturalidade, está relacionada com a maneira pela qual os documentos 

são acumulados. Estes não são coletados artificialmente como peças de um museu ou livros 

de uma biblioteca, são acumulados naturalmente de acordo com as atividades de instituição 

produtora. 

A quarta característica é o inter-relacionamento diz respeito ao conjunto de relações 

estabelecidas entre os documentos. Os documentos estão ligados uns aos outros, a partir do 

momento em que são criados ou recebidos, e este relacionamento é necessário para sua 

própria existência e sua capacidade de atingir seu objetivo.  

A última característica é a unicidade, cada documento é único no grupo documental 

que está inserido. Podem existir cópias em diferentes grupos, mas cada gera um complexo de 

relações com seu grupo documental específico, determinando assim seu lugar único. 

O exposto neste capítulo traz as bases conceituais que forjaram a Arquivística 

enquanto disciplina, dentro da perspectiva da abordagem do presente trabalho. O capítulo que 

se segue traz a continuidade da trajetória conceitual, com o advento da chamada gestão de 

documentos. A partir dos preceitos históricos que fomentaram a necessidade de melhorias nas 

administrações governamentais pelo mundo, a gestão de documentos se desenvolveu como a 

ferramenta fundamental para solucionar os problemas de destinação dos documentos. Desta 

forma, favorece o que será exposto nos itens subsequentes, como a correlação com o arquivo 
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especializado proveniente de atividades de atendimento médico e a problemática do estudo de 

caso analisado. 
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3. A GESTÃO DE DOCUMENTOS NOS ARQUIVOS 

 

O presente capítulo expressa os marcos históricos que levaram ao desenvolvimento 

da chamada Gestão de documentos, seus mais variados conceitos e ao final são expostos sua 

metodologia e seu instrumento de destinação de documentos. 

A importância da Gestão de documentos nos arquivos talvez não possa ser 

mensurada, mas Jardim (1987, p. 35) acredita que nada tenha revolucionado tanto a 

arquivologia enquanto disciplina desde metade do século XIX quanto os desdobramentos 

práticos da gestão ou administração de documentos estabelecidos após a Segunda Grande 

Guerra. 

 

Torna-se cada vez mais estratégico para o Estado Moderno o amplo 

acesso às informações de governo, considerando-se o fortalecimento da 

democracia e o pleno exercício da cidadania, bem como o avanço das 

tecnologias da informação, que vem permitindo crescente racionalização 

de procedimentos, operações e rotinas de trabalho. 

Entretanto, a ausência da política de gestão conduz a uma pluralidade, 

heterogeneidade e, por vezes, ausência de normas, métodos e 

procedimentos de trabalho nos serviços de protocolo e arquivo dos órgãos 

da administração pública, que vêm dificultando o acesso às informações, 

bem como provocando o acúmulo desordenado de documentos, 

transformando os arquivos em meros depósitos empoeirados de papéis. 

(BERNARDES, 2008, p. 6) 

 

O cenário apresentado por Bernardes é a realidade vivida no início do século XXI, 

ela aponta a ausência da gestão como a responsável pela desordem implantada. As relações de 

consequência continuam, esta ausência acarreta o que a autora chamou de pluralidade de 

métodos de trabalho nos serviços de arquivo que vem dificultando o acesso à informação. Isto 

quer dizer que não existe um padrão de procedimentos de trabalho e registros definidos que 

deveriam ser seguidos. Cada serviço de arquivo se incube de instaurar sua metodologia, isso 

quando ela sequer existe. 

Roncaglio (2004, p. 5) defende que a prática da gestão de documentos de arquivo 

garante às empresas, tanto públicas quanto privadas, obterem um maior controle sobre suas 

informações, sejam elas recebidas ou produzidas, com isso, racionalizam seu espaço de 

guarda, desenvolvendo com mais eficiência e rapidez suas atividades.                                                                                                                                                                                                                            
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3.1 O SURGIMENTO DA GESTÃO DE DOCUMENTOS NOS ARQUIVOS 

 

A partir da segunda metade do século XX a arquivologia depara-se com uma nova 

problemática, o que fazer com o grande volume documental produzido a partir do período da 

segunda grande guerra? A resposta parece impetuosa, uma nova preocupação com a 

destinação dos documentos passa a fazer parte do trabalho dos profissionais da Arquivística. 

 

Durante a II Guerra o microfilme foi amplamente utilizado, 

particularmente a recém-desenvolvida emulsão Diazo, para cópia e 

distribuição de documentos capturados e outros materiais dos serviços de 

inteligência (...). Porém, mais importante, do ponto de vista de uma 

ciência da informação emergente, foi o trabalho feito em várias agências 

governamentais na análise subjetiva de documentos usando equipamento 

IBM de cartões perfurados. Na Divisão Central de Informação do Serviço 

Estratégico, J. H. Shera e seus colaboradores estavam experimentando 

técnicas para indexar interceptações de censura na correspondência 

estrangeira. (SHERA; CLEVELAND, 1977 apud FONSECA, 2005, p. 

16). 

 

Ainda tratando do crescimento documental ocasionado pelo avanço tecnológico em 

meados do século XX, Paes (2004, p. 53) acrescenta que as instituições não suportavam os 

níveis de produção documental alcançados, chegando ao ponto de buscar outras saídas para 

solucionar o problema. 

 

Em meados do século XX, principalmente a partir da II Guerra Mundial, 

em decorrência do progresso científico e tecnológico alcançado pela 

humanidade, a produção de documentos cresceu a níveis tão elevados que 

superou a capacidade de controle e organização das instituições, as quais 

se viram forçadas a buscar novas soluções para gerir as grandes massas 

documentais acumuladas nos arquivos. (PAES, 2004, p. 53). 

 

Rodrigues (2006, p. 103) defende que, em decorrência desse acúmulo de 

documentos, os arquivistas passaram a se preocupar com a destinação dos documentos, ou 

melhor, a eliminação, ao invés da guarda permanente.  
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A partir da segunda metade do século passado, há uma reorientação da 

profissão dos arquivistas diante do volume documental produzido: entra 

em pauta, mais especificamente na América do Norte, de onde repercute 

para os demais países ocidentais, a eliminação de documentos antes de 

serem recolhidos para guarda permanente. É formulado o conceito de 

ciclo de vida dos documentos de arquivo. (RODRIGUES, 2006, p. 103). 

 

Apesar difusão da aplicabilidade da gestão de documentos ter se desenvolvido no pós 

Segunda Guerra Mundial, Jardim (1987, p. 36) afirma que a gestão de documentos possuía 

raízes no final do século XIX, a partir dos E.U.A. e Canadá, pois estes haviam detectado 

problemas em suas administrações, no que diz respeito à guarda e uso. Visando melhorar a 

eficácia no uso dos documentos públicos, foram criadas comissões governamentais nos dois 

países, buscando encontrar soluções.  

 

3.2 A GESTÃO DE DOCUMENTOS E SUA METODOLOGIA 

 

A Gestão Documental é prática que tem por objetivo a racionalização dos 

documentos, aumentando a eficácia e eficiência do serviço de determinada organização. No 

dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística - DIBRATE (2005, p.100) Gestão de 

Documentos é conceituada como o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes 

à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e 

intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento.  

A Lei 8.159 determina como dever do Poder Público o estabelecimento da gestão 

documental e a caracteriza da seguinte forma: 

 

Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e 

operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e 

arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação 

ou recolhimento para guarda permanente. (BRASIL, 1991). 

 

Estes conjuntos de operações são condensados no que os autores chamam de um 

programa de gestão documental. Bernardes descreve suscintamente as orientações de um 

programa de gestão documental da seguinte forma: 
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O programa de gestão documental deverá definir normas e procedimentos 

técnicos referentes à produção, tramitação, classificação, avaliação, uso e 

arquivamento dos documentos durante todo o seu ciclo de vida (idade 

corrente, idade intermediária e idade permanente), com a definição de 

seus prazos de guarda e de sua destinação final, requisitos necessários 

inclusive, para o desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão 

de informações. (BERNARDES, 2008, p. 7) 

 

A ideia de ciclo vital de documentos aparece novamente na importância dada por 

Roncaglio a aplicação da gestão de documentos nas empresas 

 

A gestão de documentos aplicada nas empresas é uma atividade 

estratégica na constituição do acervo arquivístico, pois define o ciclo vital 

dos documentos, estabelecendo aqueles que após o uso administrativo 

pelos setores das empresas podem ser eliminados, os que serão 

transferidos ao arquivo, a temporalidade de guarda e sua destinação final: 

eliminação ou guarda permanente. (RONCAGLIO, 2004, p. 5). 

 

Desta forma, é notório que o conceito de gestão de documentos é composto por 

diversos outros conceitos pertinentes a Arquivística, mas em suma, é o acompanhamento e o 

trato especializado dos documentos ao longo de sua vida, seja ele descartado ou recolhido 

para guarda permanente. Medeiros e Amaral (2010, p. 301) trazem no conceito de gestão de 

documentos, além das congruências partilhadas com os demais autores, a ideia de que a 

interferência nas fases do ciclo vital dos documentos deve determinar o tempo necessário de 

permanência em cada uma delas (corrente e intermediária). 

A abordagem metodológica do ciclo de vida dos documentos é a tentativa de 

sistematizar em etapas com características distintas a chamada “vida” dos documentos. Tal 

teoria é defendida por Rousseau e Couture considerando que através dela é possível 

transformar  

 

[...] um conjunto de documentos quantitativamente demasiado 

importante, desmedido em relação aos meio que se dispõe para se lhe 

fazer face, em subconjuntos que apresentam diferentes características. 

Isto facilita uma redistribuição dos documentos que compõem o conjunto 
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e deixa entrever uma problemática que é então possível abordar com 

pragmatismo e alguma hipótese de sucesso. (ROUSSEAU E COUTURE, 

1998, p.111). 

 

Rousseau e Couture (1998, p. 114-116) esquematizam as fases do ciclo de vida dos 

documentos da seguinte forma: a primeira fase é denominada de atividade, nesta os 

documentos são indispensáveis para as atividades da administração e atendem integralmente 

ao objetivo pelo qual foram criados. Compõem o chamado arquivo corrente e devem ser 

mantidos próximos ao setor produtor/acumulador para atenderem o mais rápido possível as 

demandas por informação; já na segunda, chamada de semi-atividade, é o período no qual os 

documentos formam o chamados arquivo intermediário. Apesar de necessariamente deverem 

responder aos objetivos pelos quais foram criados, não existe a necessidade de guarda 

documental próxima ao setor produtor/acumulador, pois o uso não é exigido tão 

frequentemente; a fase de inatividade compreende aqueles documentos que já alcançaram 

seus objetivos de criação e necessitam de uma destinação adequada, seja ela a eliminação ou 

guarda permanente. 

A sistemática do ciclo de vida dos documentos de arquivo parte do pressuposto de 

que os documentos ultrapassam as determinadas fases estabelecidas para sua vida. Estas fases 

podem ser mais bem trabalhadas a partir do momento que o profissional utiliza-se dos 

conceitos de valores primário e secundário dos documentos. 

 

Os valores inerentes aos registros públicos modernos são de dois tipos: 

valor primário para a gestão de criação e valor secundário para outras 

instâncias e utilizadores. Os documentos públicos são gerados para 

realizar as finalidades para as quais um organismo foi criado: 

administrativo, fiscal, legal em operacional. Os documentos públicos são 

preservados em uma instituição arquivística definida, porque têm um 

valor que existirá por longo tempo, mesmo depois que cessam de ser do 

uso corrente e porque terão valores importantes para outros usuários que 

não os atuais. (SCHELLENBERG, 1984 apud MAKHLOUF, 2008, p. 2). 

 

A prática da avaliação de documentos de arquivo começa com a identificação dos 

valores enaltecidos pelo autor norte-americano, assim como exaltou Bernardes: 
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A avaliação supõe a identificação dos valores primário e secundário dos 

documentos. O valor primário relaciona-se às razões de sua própria 

produção, considerando seu uso para fins administrativos, legais e fiscais. 

O valor secundário diz respeito à potencialidade do documento como 

prova ou fonte de informação para a pesquisa. (BERNARDES, 1998, p. 

19). 

 

Parece um tanto quanto breve demais dizer que avaliação se resume a identificar os 

valores dos documentos, diante disto, a mesma autora 10 (dez) anos mais tarde traz uma 

estratégia bem mais complexa para a avaliação de documentos de arquivo: 

 

A avaliação deve ser realizada dentro de parâmetros técnicos e jurídicos, 

a fim de se assegurar ao processo de análise a objetividade possível. Por 

isso, observa-se, de um lado, a legalidade (a conformidade dos prazos de 

guarda com a legislação vigente) e, por outro, a legitimidade (a 

elaboração multidisciplinar e coletiva de critérios). Além disso, o trabalho 

almeja um estatuto científico, pois deve ser conduzido por técnicas, 

princípios e conceitos consagrados pela Arquivística. (BERNARDES, 

2008, p. 34). 

 

O processo de avaliação tem de ser registrado em algum tipo de instrumento para 

fazer valer sua determinação. O registro autorizado dos prazos de guarda e destinação dos 

documentos de arquivo deve ser feito no instrumento de destinação definido pela teoria 

Arquivística como a Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos (TDD). O 

dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística - DIBRATE (2005, p.158) descreve a TTD 

como “instrumento de destinação, aprovado por autoridade competente, que determina prazos 

e condições de guarda tendo em vista a transferência, recolhimento, descarte ou eliminação de 

documentos”. 

Para Paes, tabela de temporalidade é: 

 

[...] o instrumento de destinação que determina os prazos em que os 

documentos devem ser mantidos nos arquivos correntes e/ou 

intermediários, ou recolhidos aos arquivos permanentes, estabelecendo 

critérios para microfilmagem e eliminação. (PAES, 2004, p. 28) 
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Bernardes considera a Tabela de Temporalidade de Documentos como instrumento 

fundamental da avaliação, pois este registra todo o ciclo de vida: 

 

A Tabela de Temporalidade é o instrumento fundamental da avaliação, 

pois ela registra o ciclo de vida dos documentos. Nela devem constar os 

prazos de arquivamento dos documentos no arquivo corrente, de sua 

transferência ao arquivo central ou intermediário, e de sua destinação 

final, quando se determina sua eliminação ou recolhimento ao arquivo 

permanente. (BERNARDES, 1998, p. 21). 

 

O processo de avaliação de documentos, e o consequente registro em instrumento de 

temporalidade e destinação deve ser desenvolvido por uma comissão permanente de avaliação 

de documentos que, de acordo com o instrumento de temporalidade e destinação de 

documentos de arquivo relativos as atividades-meio da administração pública divulgado pelo 

Conselho Nacional de Arquivos, tem a responsabilidade de 

 

proceder às adaptações, orientar sua aplicação, dirimir possíveis dúvidas, 

orientar o processo de seleção dos documentos e proceder à revisão 

periódica no que se refere aos documentos relativos às atividades-meio. 

Deverá, ainda, promover a avaliação dos documentos relativos às 

atividades-fim, complementando a tabela básica e submetendo-a à 

aprovação da instituição arquivística pública (CONSELHO NACIONAL 

DE ARQUIVOS, 2001, p. 46). 

 

O decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002, regulamenta a lei 8. 159 e legitima o 

estabelecimento das comissões permanentes de avaliação de documentos em entidades da 

Administração Pública Federal. 

 

Em cada órgão e entidade da Administração Pública Federal será 

constituída comissão permanente de avaliação de documentos, que terá a 

responsabilidade de orientar e realizar o processo de análise, avaliação e 

seleção da documentação produzida e acumulada no seu âmbito de 

atuação, tendo em vista a identificação dos documentos para guarda 

permanente e a eliminação dos destituídos de valor. (BRASIL, 2002) 
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O referido decreto confere as comissões permanentes de avaliação de documentos o 

poder de avaliar os documentos de arquivo, tão logo, pode-se considerar que pertencem as 

comissões o dever de elaborar as tabelas de temporalidade e destinação de documentos. 

Os conceitos apresentados visam o estabelecimento do paralelo entre o estudo de 

caso que será apresentado a partir do capítulo seguinte e as bases que fundamentam os 

instrumentos arquivísticos já estabelecidos. Os preceitos da comissão permanente de 

avaliação de documentos são legitimados na Administração Pública Federal, entretanto, o 

estudo de caso é desenvolvido em uma instituição privada. O valor da comparação cabe a 

partir do momento em que são consideradas as atribuições da comissão como semelhantes em 

ambos os casos. 
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4. A GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVO MÉDICO: UM ESTUDO DE CASO 

 

A metodologia apresentada no capítulo anterior visa o estabelecimento de medidas 

que garantam a manutenção dos prazos de guarda determinadas no instrumento de 

temporalidade. O estudo de caso elaborado ao longo do trabalho foi desenvolvido em 

instituição com características peculiares que necessitam de contextualizações.  

Em uma instituição de atendimento a saúde, os registros dos atendimentos prestados 

aos pacientes têm de ser fixado no chamado prontuário médico do paciente. A legislação 

específica, determinada pelo Conselho Federal de Medina – CFM, resolve: 

 

Definir prontuário médico 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. (CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA, 2002). 

 

A resolução 1.638 de 2002 do Conselho Federal de Medicina - CFM, além de definir 

prontuário médico do paciente, determina seus respectivos responsáveis. São eles: 

 

I – o médico assistente; 

II – a hierarquia médica da instituição; 

III – a hierarquia médica das chefias de equipe. 

 

GALVÃO e RICARTE trazem uma definição para prontuário do paciente mais 

abrangente e com enfoque na pesquisa científica, estabelecendo o preceito da transmissão de 

informações com segurança. A única objeção perante tal definição é a aceitação do processo 

de coleção da informação por parte dos profissionais, o que vai de encontro com uma das 

características dos documentos de arquivo: a naturalidade
1
. 

 

O prontuário do paciente é a coleção de informação relativa ao estado de 

saúde de um paciente armazenada e transmitida em completa segurança e 

                                                 
1
 Ver naturalidade, página 20. 
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acessível ao paciente e a qualquer usuário autorizado. O prontuário segue 

um padrão para a organização, aceito universalmente (ou seja, pelas 

partes ou instituições envolvidas) e independentemente do sistema. Seu 

principal objetivo é assegurar serviços de saúde integrados de modo 

contínuo, eficiente e com qualidade, juntamente com informação 

retrospectiva, corrente e prospectiva. (GALVÃO; RICARTE, 2012, p. 6). 

 

Nestas perspectivas, o setor responsável pelo tratamento adequado dos prontuários 

médicos dos pacientes é o arquivo médico. Naylor esclarece que, um trabalho bem 

desenvolvido por parte do arquivo, deve assistir o avanço da ciência médica: 

 

O Arquivo Médico é “parte do hospital responsável pela custódia 

apropriada dos prontuários médicos dos pacientes, efetuando sua auditoria 

e relatórios, que são necessários para demonstrar a quantidade e qualidade 

do trabalho prestado e para assistir o avanço da ciência médica, através o 

acurado registro de dados”. (NAYLOR, 1972, p. 4). 

 

Partindo da contribuição da autora citada, é perceptível que cabe ao arquivo médico 

o conjunto de operações técnicas que garantam o cumprimento dos prazos de guarda dos 

documentos e o atendimento a demanda de informação por parte dos usuários autorizados. A 

gestão de documentos no serviço de arquivo médico não pode ignorar as determinações 

legais.  

A resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.821 de 2007 estabelece o prazo 

mínimo de 20 (vinte) anos, a contar do último registro para a guarda dos prontuários dos 

pacientes não submetidos a processos de migração por microfilmagem ou similares, além de 

que, neste caso, não estabelece a determinação de eliminação ou guarda permanente. 

Já o Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ (2001, p. 63), através de 

instrumento de temporalidade e destinação de documentos de arquivo relativos as atividades-

meio da administração pública determina a guarda por 5 (cinco) anos em fase corrente, e mais 

95 (noventa e cinco) anos em fase intermediária, sendo a destinação final a eliminação, do 

chamado prontuário médico do servidor, independentemente se sofreram processo de 

migração de suporte para outros meios. 

Se adotado o critério de temporalidade do Conselho Nacional de Arquivos – 

CONARQ como parâmetro de trabalho, o serviço de arquivo pode padecer de eficiência no 

momento da racionalização da produção e recuperação a informação. O primeiro ponto é a de 
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guarda em fase corrente: o prazo de 5 (cinco) anos é inconcebível (além de não demonstrar a 

fundamentação legal) nitidamente não acompanha a vida profissional do servidor. É consenso 

que qualquer cidadão, seja ele funcionário público ou não, têm direito a se ausentar do serviço 

por motivos de doença. O registro da ausência por motivo de doença, no que diz respeito aos 

valores da saúde do paciente, deve ser arquivado no prontuário médico do indivíduo. Agora, 

se o prontuário já foi transferido para o arquivo intermediário, esse processo de trabalho estará 

dificultado e com um maior valor agregado. Além da consulta retrospectiva, por parte dos 

profissionais responsáveis, a fim de estabelecer os parâmetros de saúde do indivíduo, em 

situações que necessitem dos antecedentes médicos em imediato. 

Os profissionais do serviço de um arquivo médico devem observar os dispostos em 

lei, de acordo com a esfera de sua jurisprudência. Vale ressaltar que tanto os prazos 

determinados pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, quanto pelo Conselho Nacional de 

Arquivos – CONARQ são prazos mínimos de guarda, podendo ser dilatados de acordo com a 

necessidade da instituição.  

Ainda tratando da resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.821 de 2007, esta 

considera que a guarda do prontuário médico do paciente, em qualquer que seja o tipo de 

armazenamento, é de responsabilidade da instituição de assistência, independente do porte da 

organização, podendo ser unidade de saúde ou consultório.  

Complementando as questões de acesso, a legislação prevê que “o prontuário e seus 

respectivos dados pertencem ao paciente e devem estar permanentemente disponíveis, de 

modo que quando solicitado por ele ou seu representante legal permita o fornecimento de 

cópias autênticas das informações pertinentes.” (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 

2007). 

A resolução 1.638 de 2002 do Conselho Federal de Medicina - CFM torna 

obrigatória a criação da comissão de revisão de prontuários em instituições de saúde que 

prestam assistência médica e determina suas atribuições, que são: 

 

I. Observar os itens que deverão constar obrigatoriamente do prontuário 

confeccionado em qualquer suporte, eletrônico ou papel:  

a. Identificação do paciente – nome completo, data de nascimento (dia, 

mês e ano com quatro dígitos), sexo, nome da mãe, naturalidade 

(indicando o município e o estado de nascimento), endereço completo 

(nome da via pública, número, complemento, bairro/distrito, 

município, estado e CEP);  
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b. Anamnese, exame físico, exames complementares solicitados e seus 

respectivos resultados, hipóteses diagnósticas, diagnóstico definitivo 

e tratamento efetuado;  

c. Evolução diária do paciente, com data e hora, discriminação de todos 

os procedimentos aos quais o mesmo foi submetido e identificação 

dos profissionais que os realizaram, assinados eletronicamente 

quando elaborados e/ou armazenados em meio eletrônico;  

d. Nos prontuários em suporte de papel é obrigatória a legibilidade da 

letra do profissional que atendeu o paciente, bem como a 

identificação dos profissionais prestadores do atendimento. São 

também obrigatórias a assinatura e o respectivo número do CRM;  

e. Nos casos emergenciais, nos quais seja impossível a colheita de 

história clínica do paciente, deverá constar relato médico completo de 

todos os procedimentos realizados e que tenham possibilitado o 

diagnóstico e/ou a remoção para outra unidade.  

II.  Assegurar a responsabilidade do preenchimento, guarda e manuseio 

dos prontuários, que cabem ao médico assistente, à chefia da equipe, à 

chefia da Clínica e à Direção técnica da unidade. (CONSELHO 

FEDERAL DE MEDICINA, 2002). 

 

Apesar de prever em seu item “II” que a guarda dos prontuários é de 

responsabilidade do médico assistente e dos respectivos subsequentes, é de convir que o 

tratamento documental dispensado aos prontuários seja feito pelo arquivo médico, mesmo 

porque a legislação prevê a indicação de responsabilidade e não de atribuição de 

procedimentos. É perceptível a importância dada ao critério de produção do documento. A 

comissão fica responsável por assegurar que os critérios de produção dos prontuários estão 

sendo seguidos de acordo com o previsto com a legislação. 

As questões de guarda, temporalidade e destino dos prontuários dos pacientes 

também podem e devem ser discutidas junto à comissão de revisão de prontuários, as opiniões 

dos responsáveis legais pelos documentos são as mais importantes na hora de se definir as 

diretrizes de a serem estabelecidas no setor de arquivo. As determinações da periodicidade de 

transferência de documentos para o arquivo intermediário, os critérios para tal, a eliminação 

dos documentos que atingiram seu prazo final de guarda, e as porventura deliberações 

pertinentes ao arquivo médico devem ser apreciadas pela comissão, só assim estarão 
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embasadas pelo parecer daqueles que legalmente tem a responsabilidade perante aos 

documentos tratados. 

 

4.1 ESTUDO DE CASO: DA INSTIUIÇÃO 

 

A principal contribuição do estudo é a análise da situação atual do arquivo médico 

da Instituição “X”, acrescida de proposta de melhorias. O setor ao qual está submetido o 

serviço de arquivo estudado promove assistência médica ambulatorial e gestão do Programa 

de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). Para o desenvolvimento de tais 

atividades o setor é composto por profissionais de diferentes áreas, sendo eles: 

 

 Médicos - responsáveis por atendimentos ambulatoriais e ocupacionais; em 

nível de documentação, a maior contribuição são os registros nos prontuários 

dos pacientes.  

 Assistentes administrativos, grupo que compreende o serviço de arquivo, 

desenvolvem as atividades administrativas e de tratamento dos documentos; 

 Assistentes Sociais, responsáveis pelo atendimento diferenciado dos 

pacientes, também alimentam os prontuários dos pacientes. 

 

 Dentre as atividades rotineiras do setor devem-se destacar os atendimentos 

ambulatoriais dispensados aos pacientes e empregados da Instituição “X” e; a gestão do 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) que compreende o 

estabelecimento de exames clínicos nos atos de admissão de empregados novos, desligamento 

de empregados por motivos de aposentadoria ou demissões, periódicos anuais, e retornos ao 

trabalho após afastamentos prolongados; gerenciamento dos requerimentos de abonos de 

faltas por motivos de doenças; afastamentos prolongados por motivos de auxílio-doença, 

licenças-maternidade e suas respectivas prorrogações. Todos os atendimentos estabelecidos 

no setor estão passíveis de constituírem registros junto aos prontuários dos pacientes.  

 

4.2 ESTUDO DE CASO: DO TRATAMENTO DOCUMENTAL 
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Os moldes atuais de tratamento documental dispensam uma padronização dos 

procedimentos, tanto dos prazos de arquivamento e transferência, quanto de destinação final. 

A conjuntura de processos do serviço de arquivo compreende o arquivamento de atestados 

médicos para afastamento por motivos de doença dos empregados, laudos de perícia 

psiquiátrica de diferentes finalidades, além de material técnico proveniente da atividade das 

Assistentes Sociais.  

O montante documental destinado para arquivamento está desprovido de análise e 

cresce exponencialmente devido ao número de cópias indiscriminadas. Atrelado a isso, a falta 

de critério na transferência dos prontuários para o arquivo intermediário acarreta acumulo 

desnecessário dos documentos. A última remessa de caixa transferida para o arquivo 

intermediário o foi sob a seguinte lógica: 

 

 Em um momento aleatório, algum funcionário do serviço de arquivo elabora 

um relatório dos empregados desligados, independentemente dos motivos de 

desligamento; 

 São retirados do arquivo todos os prontuários dos empregados desligados e 

alocados em caixas-arquivo; 

 É elaborado um arquivo de texto, com o nome de todos os empregados 

desligados, relacionados com suas respectivas caixas-arquivo; 

 Essas caixas são remetidas a outro setor que compete o envio a empresa 

terceirizada de guarda externa de documentos (o que corresponde ao arquivo 

intermediário). 

 

A falta de tratamento arquivístico adequado é a maior problemática enfrentada pelo 

serviço de arquivo. Os critérios adotados para transferência de documentos não são 

estabelecidos e muito menos de consenso dos funcionários. Os métodos utilizados foram 

aposentados junto com os mesmos que os fizeram durante seus longos vinte e cinco ou trinta 

anos de história dentro da instituição. Apesar dessa perspectiva tenebrosa, existe algum tipo 

de controle de documentos transferidos que datam do final dos anos 2000. Um levantamento 

de todas as pastas do arquivo foi feito, e todos os prontuários que naquele momento foram 

considerados aptos a serem transferidos para a empresa de guarda, o foram, com algumas 

características bem peculiares: 
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 O documento foi desenvolvido em formato de texto, o que dificulta a 

pesquisa, ao invés de um software próprio, ou na impossibilidade, a 

utilização de uma planilha em uma base de dados aberta; 

 Não existe identificador da caixa da empresa de guarda; 

 Não existe identificador da empresa de guarda; 

 Foi atribuído um código alfabético a cada registro na tabela de texto, que se 

refere ao funcionário executor da tarefa, confundindo ainda mais a 

recuperação da informação. 

 

A consequência desse método de trabalho é nítida: é praticamente impossível 

recuperar algum prontuário médico do empregado junto à empresa de guarde externa.  

Nos anos subsequentes, foi feito um controle de registro relativamente possível de se 

trabalhar, entretanto com critérios ainda pouco definidos, e ainda sem profissional 

especializado. O final do ano de 2010 e início de 2011 compreendem um vazio de 

informações com relação à transferência, com uma grande lacuna, a perda de informação 

parece inerente a esta situação. 

Um dos principais problemas a ser enfrentado nessa situação é com relação a 

recuperação da informação. O serviço de arquivo perde eficiência, além de padecer na 

eminencia de não conseguir atender a demanda do usuário e não recuperar uma informação 

com prazo de guarda relativamente grande a ser cumprido. O serviço de arquivo dessa 

instituição tem de ser eficaz o suficiente para cumprir com suas atribuições com eficiência. É 

inadmissível um arquivo não produzir instrumento arquivístico, não pensar como um arquivo, 

não trabalhar como um arquivo. 

Apesar de todo esse panorama caótico, existe uma grande colaboração dos próprios 

responsáveis pelos prontuários do paciente: no final do ano de 2011 fora criada uma comissão 

de revisão de prontuários, legitimamente regulamentada dentro da instituição. Entretanto, não 

houve sequer uma reunião para discutir assunto algum. 

 

4.3 ESTUDO DE CASO: PROPOSTA DE MELHORIA 

 

A Gestão Documental é uma das atividades que mais salientam o trabalho do 

profissional de arquivo nas organizações. Os efeitos são notáveis para o bom funcionamento 
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da administração, e os produtos são os instrumentos de trabalho que proporcionam a melhoria 

na eficácia e eficiência do serviço arquivístico. 

A atual situação do arquivo médico da Instituição “X” remete a uma situação de 

abandono profissional e falta de procedimentos técnicos especializados que possam ser 

chamados de práticas arquivística.  

A proposta de um programa de Gestão de Documentos no Arquivo Médico da 

instituição “X” é a maior contribuição que pode ser feita, sendo assim, o levantamento de 

práticas a serem adotadas que visem a melhoria do serviço é a melhor justificativa a ser 

apresentada. O conjunto de operações é composto por práticas simples, mas que trazem 

benefícios mensuráveis para a instituição, e podem ser assim enunciadas: 

 

1. Racionalização dos processos, com atribuição de prazos de acordo com a 

legislação vigente seu registro em instrumento arquivístico; 

2. Estabelecimento de política de transferência e eliminação de documentos, 

racionalizando o arquivamento dos documentos em fase corrente e 

intermediária e; 

3. Controle de empréstimo de documentos que visa o cumprimento das regras 

de sigilo estabelecidas na legislação vigente. 

 

O fato da Instituição “X” possuir uma comissão de revisão de prontuários torna o 

processo facilitado. As deliberações devem ser proposta em pauta para votação em reunião na 

comissão, e se aprovadas vão constar em ata para posterior comprovação para quem possa 

interessar. Em um futuro não muito distante, com os procedimentos bem estabelecidos, é de 

bom grado que sejam consolidados os procedimentos do serviço de arquivo em um manual 

elaborado a partir das atas das reuniões da comissão. 

Como o documento de arquivo principal de um arquivo médico é o prontuário 

médico do paciente, é fácil perceber que a dimensão dos seus prazos é bem estabelecida pela 

legislação. O que falta são os critérios de transferência e os prazos que a legislação não prevê. 

A partir do momento em que o funcionário se desliga da instituição seu prontuário deve ser 

imediatamente “fechado”, pois, a partir do momento de sua saída a assistência médica é 

descontinuada.  Neste momento, começa a correr o prazo de transferência para o arquivo 

intermediário, a proposta é que o prontuário aguarde 1 (um) ano até a transferência.  

Infelizmente, o processo de transferência para empresa de guarda externa independe 

do serviço de arquivo médico, entretanto, é de bom grado a comunicação constante para ser 
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de conhecimento de todos os identificadores das caixas, tanto do serviço de arquivo médico 

quanto da empresa guarda externa. O processo de transferência deve ser registrado em 

software próprio ou planilha e atestado pela comissão de revisão de prontuários. 

Os prontuários cujo prazo, a contar do último registro, atinjam 20 anos, devem ser 

eliminados. Contudo, a lista de eliminação deve passar por apreciação da comissão de revisão 

de prontuários uma vez que: 

 

As atribuições da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos em 

todas as unidades que prestam assistência médica e são detentoras de 

arquivos de prontuários de pacientes, tomando como base as atribuições 

estabelecidas na legislação arquivística brasileira, podem ser exercidas 

pela Comissão de Revisão de Prontuários. (CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA, 2007). 

 

Para melhor visualizar a proposta de prazos de guarda para o prontuário médico do 

paciente na instituição analisada, tal estrutura de léxico temporal pode ser assim 

esquematizada: 

 

DOCUMENTO 

PRAZO DE GUARDA E DESTINAÇÃO 

ARQUIVO 

CORRENTE 

ARQUIVO 

INTERMEDIÁRIO 

DESTINAÇÃO 

FINAL 

PRONTUÁRIO 

MÉDICO DO 

PACIENTE 

Enquanto o 

funcionário ativo/ 

após desligamento, 

aguardar 1 (um) ano 

20 (vinte) anos Eliminação 

 

Na descrição das atividades do setor foi exposto “os exames clínicos no ato do 

desligamento dos empregados”, fato este que deveria coincidir com o último registo no 

prontuário médico, entretanto, este exame ocorre, em média, cerca 2 (dois) meses de 

antecedência da saída do empregado. Os motivos da data do exame são: 

 

 A necessidade de exames complementares; 

 A demanda de tempo por parte do administrativo para o processamento 

técnico; 
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 Demandas de cunho legal. 

 

Diante do exposto, existe essa discrepância de prazo entre o exame clínico e a saída 

do empregado, por isso, é determinado o ato do desligamento efetivo do empregado como o 

fim da potencialidade de atividade do prontuário, em outras palavras, não existe uma forma 

segura de determinar o fim do valor primário do prontuário médico do paciente, a não ser 

desta forma. Não justifica uma transferência antecipada, pois os registros provenientes de 

outros tipos de atendimentos demandam a necessidade de proximidade com a administração 

produtora. 

Ainda tratando da problemática do último registro, o estabelecimento da prescrição 

do prazo previsto em lei dos 20 (vinte) anos é feito de maneira mais segura atrelando-o a 

transferência para o arquivo intermediário. Sendo assim, o prazo de guarda do prontuário 

médico do paciente ficaria assim: 

 

TEMPO DE CARREIRA DO EMPREGADO NA INSTITUIÇÃO 

+ 

1(UM) ANO JUNTO A ADMINISTRAÇÃO 

+ 

20(VINTE) ANOS PREVISTO EM LEI 

AGUARDANDO NO ARQUIVO INTERMEDIÁRIO 

= 

EIMINAÇÃO 

 

O controle de empréstimo dos prontuários visa restringir e garantir o acesso às 

informações dos pacientes apenas aos usuários de direito. A proposta é compilar uma planilha 

com informações do prontuário retirado, determinar o prazo de 7 (sete) dias para devolução e 

acrescentar informações do usuário, como nome, lotação específica, atividade relacionada 

(podendo variar entre as de serviço social, assistência médica ou processamento 

administrativo por parte dos gestores). 

O empenho dos profissionais do serviço de arquivo é fundamental para o louvor das 

propostas enunciadas, e a perspectiva de melhoria na eficiência e no controle, que são de 

mandas da legislação vigente, deve ser motivação mais que suficiente para os referidos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O advento das tecnologias ocorrido na metade do século XX foi responsável pelo 

crescimento exponencial da criação de documentos. A gestão de documentos foi desenvolvida 

na perspectiva de solucionar os problemas relacionados a espaço e preservação do patrimônio 

documental. 

Os conceitos apresentados na pesquisa remetem a necessidade eminente da 

atribuição da lógica do ciclo de vida dos documentos, como sendo o meio mais eficaz de lidar 

com os serviços de arquivo.  

O profissional de Arquivística possui papel fundamental, ele é capaz de enaltecer e 

aplicar todos esses princípios. Roncaglio (2004, p.4) defende que cabe ao profissional de 

arquivologia “planejar a organização do arquivo”. Apesar de a autora citada referir-se a 

questões práticas, vale trazer para uma esfera institucional. O arquivista tem de assumir 

posição de gestor, organizando o arquivo em uma perspectiva política. Esta missão não é nem 

um pouco fácil, mas é a única maneira de criar bases sólidas para um trabalho a ser 

desenvolvido.  

A organização política começa pela especialização da equipe, uma equipe ciente do 

que está fazendo é fundamental para o trabalho. O segundo passo é a estruturação de 

mecanismos de trabalho, no caso da pesquisa desenvolvida, a comissão de revisão de 

prontuários é o mecanismo fundamental. O terceiro e último passo é a estruturação do plano 

de ação do programa de gestão de documentos, saber o que pode ser feito e quando são tarefas 

árduas no dia-a-dia do profissional.  

Alcançar os objetivos de eficiência e eficácia de um programa de gestão de 

documentos em um arquivo médico pressupõe que o acesso seja garantido a quem for de 

direito e que a guarda e a destinação dos documentos estará de acordo com a legislação 

vigente. Os prazos legais estão bem estabelecidos, entretanto, a interpretação e sua utilização 

na realidade de cada instituição é tarefa a ser desenvolvida por cada equipe multiprofissional 

do serviço do arquivo. O mecanismo próprio para essas interpretações é a comissão de revisão 

de prontuários, que comtempla com a legitimidade de suas determinações o fundamento de 

trabalho do próprio serviço de arquivo médico.    

O estudo de caso apresentado enaltece a importância do estabelecimento dos prazos 

de guarda e destinação dos prontuários médicos do paciente em consonância com as 

disposições legais. Um caso específico de setor que trabalha com atendimentos ambulatoriais 

e de medicina ocupacional do trabalhador e seus consequentes processos peculiares, com seus 
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registros particulares (os documentos), em uma situação específica, podem parecer simples, 

mas carecem de análise no campo da Arquivística.  

Diante disto, cabe ainda elucidar que o Conselho Federal de Medicina – CFM, 

através de suas atribuições, há pelo menos 11 (onze) anos vem buscando legalizar as 

destinações adequadas e fundamentar o trabalho dos profissionais da informação junto às 

instituições de saúde. Esta iniciativa se não é única, deve ser considerada como inovadora, 

pois além de prevê as destinações, contribui firmemente para o desenvolvimento consolidado 

dos documentos eletrônicos.  

O profissional de Arquivística tem um campo aberto que deve ser preenchido por sua 

competência, os preceitos legais vislumbrados no estudo fundamentam o trabalho deste 

profissional. Cabe a ele enriquecer o serviço de arquivo, transformar em excelência e 

estabelecer os parâmetros de trabalho que a legislação não prevê.   
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