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Certificação Digital Nacional 
MP 2.200 de 24/08/2001

Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil

Art. 1o Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira 
- ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade 

jurídica de documentos em forma eletrônica, (...)
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Momentos da Eliminação do Papel

PEP
• Informação clínica é 

gerada 
eletronicamente

GED
• Informação clínica em 

papel é digitalizada
• Informação administrativa

é gerada.

TISS
• Informação para a 

Saúde Suplementar
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CFM e SBIS para PEP
CFM 1.821 de 23/11/2007

Autoriza a eliminação do papel em PEP seguindo SBIS/NGS-2

Art. 3° Autorizar o uso de sistemas informatizados para a guarda e 
manuseio de prontuários de pacientes e para a troca de informação 
identificada em saúde, eliminando a obrigatoriedade do registro em 

papel, desde que esses sistemas atendam integralmente aos 
requisitos do “Nível de garantia de segurança 2 (NGS2)”, 

estabelecidos no Manual de Certificação para Sistemas de Registro 
Eletrônico em Saúde;
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COFEN
Resolução COFEN 429 de 15/02/2012

Registro das ações profissionais no PEP sem impressão

Art. 4º Caso a instituição ou serviço de saúde adote o sistema de 
registro eletrônico, mas não tenha providenciado, em atenção às 

normas de segurança, a assinatura digital dos profissionais, deve-se 
fazer a impressão dos documentos a que se refere esta Resolução, 

para guarda e manuseio por quem de direito
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CFM e SBIS para GED

Resolução CFM 1.821 de 23/11/2007

Autoriza a digitalização dos prontuários dos pacientes seguindo 
comissão de revisão de prontuários

Art. 2° Autorizar a digitalização dos prontuários dos pacientes, desde que 
o modo de armazenamento dos documentos digitalizados obedeça a 

norma específica de digitalização contida nos parágrafos abaixo e, após 
análise obrigatória da Comissão de Revisão de Prontuários, as normas da 
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da unidade médico-

hospitalar geradora do arquivo. 
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TISS
Resolução ANS 305 de 09/10/2012

Assinatura das guias TISS

É vedado às operadoras solicitar o envio em papel, com a realização 
de assinatura digital das mensagens eletrônicas.
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