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7

PREFÁCIO

Cada vez mais a informação e suas tecnologias se inserem em várias expressões 
da vida e, consequentemente, estão presentes no debate acadêmico, político e econômico. 
Nesse sentido, o atual contexto do país é particularmente desafiador também em termos 
gerenciais, quando observamos a dificuldade de acesso a informações e a falta de trans-
parência, por exemplo. Assim como os documentos são referência para escrever a história 
das políticas, eles também são potencialmente artefatos de controle social e podem ser 
compreendidos como instrumentos de qualificação das redes de atenção à saúde. É nesse 
sentido que este manual disponibiliza caminhos para o emprego de tecnologias de infor-
mações em saúde com o compromisso de ajudar no aprimoramento de políticas públicas 
e no avanço científico.

Esse campo temático vem adquirindo amplitude nos últimos anos, evidenciando 
que a gestão e a governança de documentos, de sistemas e arquivos de dados em saúde 
devem ser objeto de qualificação permanente. A produção de evidências sobre a utilidade 
da informação como instrumento da gestão deve ser estimulada, subsidiando a tomada 
de decisão dos gestores de saúde e orientando políticas socioeconômicas. É diante deste 
desafio pela efetividade da gestão dos serviços de atenção à saúde que se encontra o con-
teúdo produzido coletivamente por Francisco Pedroza, Gillian Lima, Louise do Amaral e 
Rodrigo Meirelles, que juntos traduzem no Manual de gestão arquivística de documentos 
em saúde os resultados de suas pesquisas de forma didática e instrumental, afirmando o 
compromisso com a difusão de conhecimento que é tão cara não apenas para a área, mas 
também para toda a sociedade.

Trata-se, portanto, do compartilhamento dos princípios, técnicas e procedimentos 
voltados ao tratamento e organização dos documentos gerados, recebidos e acumulados nos 
Organismos Produtores de Serviços de Atenção à Saúde (OPSAS). Os autores sugerem uma 
atuação de gestores e profissionais da saúde em busca da implementação de tecnologias de 
informações em saúde, principalmente a Gestão Arquivística de Documentos (GAD). Assim, 
o conteúdo do manual compreende os principais conceitos, o passo a passo para fazer uma 
GAD eficiente e a relaciona com as políticas e legislações vigentes, caminhando junto com 
o leitor em busca da viabilização da aprendizagem organizacional dada a necessidade da 
incorporação da GAD nas rotinas dos serviços.

Este manual torna-se um importante marco científico para a qualificação das tomadas 
de decisões dos gestores e também do cotidiano de profissionais e suas consequências para 
os usuários dos serviços de saúde. É com muito entusiasmo que a Associação Brasileira 
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8

de Saúde Coletiva (ABRASCO), juntamente com seu Grupo Temático de Informação em 
Saúde e População (GTISP), reafirma que os serviços de arquivos são um bem público, 
ou seja, do Estado, gerando conhecimento em saúde e disseminando aprendizados sobre 
produtos e serviços informacionais.

Boa leitura!

Gulnar Azevedo e Silva
Presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO

Janeiro de 2021
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APRESENTAÇÃO

Este manual de Gestão Arquivística de Documentos em Saúde (GADS) tem como 
objetivo difundir os princípios, as técnicas e os procedimentos voltados ao tratamento e 
organização dos documentos gerados, recebidos e acumulados nos Organismos Produtores 
de Serviços de Atenção à Saúde (OPSAS). A finalidade é sensibilizar os profissionais de 
saúde para a adoção das tecnologias avançadas de produção, de circulação e de acesso às 
informações em saúde, em particular, a gestão de documentos arquivísticos e dos serviços 
e sistemas de arquivos.

O manual é um dos produtos das pesquisas1 intituladas Mecanismos de Difusão 
de Conhecimentos Gerenciais entre os Sistemas e Redes de Atenção à Saúde: gestão 
de documentos bases para a aprendizagem e inovação organizacional em hospitais e 
Informação, Documentos, Arquivos e Repositórios em saúde: mecanismos de difusão 
de conhecimentos para as inovações gerenciais nos sistemas de saúde. A efetividade da 
gestão dos serviços de atenção à saúde, a exemplo da atenção primária, especializada e 
de alta complexidade, é um desafio para os profissionais, pesquisadores, financiadores, 
usuários, instituições e autoridades do Sistema Único de Saúde (SUS).

A aprendizagem dos agentes de saúde, dependente dos registros informacionais em 
saúde, é um fator para intervenções assistenciais e administrativas, e condição ou base 
para as perspectivas de inovações nos serviços. Para tanto, é recorrente o tratamento e a 
organização das informações geradas, recebidas e acumuladas nestes OPSAS para viabi-
lizar a Aprendizagem Organizacional (AO) e, assim, propiciar Inovações Gerenciais (IG).

Os sistemas arquivísticos são compreendidos como mecanismos e estruturas de 
transferência de informações gerenciais e que representam as bases para a AO e a IG 
nos serviços, sistemas e redes de atenção à saúde. (CUNHA; RIBEIRO; PEREIRA, 2013) 
As pesquisas citadas buscam conhecer as tecnologias avançadas de produção, de circulação 
e de acesso às informações gerenciais; identificar os tipos e os usos de fontes da informação; 
diagnosticar a gestão arquivística de documentos e dos sistemas de arquivos; e compreender 

1 Pesquisas desenvolvidas no âmbito dos seguintes programas: Edital n.º 020/2013 – Programa de Pesquisa para o 
Sistema Único de Saúde (PPSUS): Gestão Compartilhada em BA – viabilizado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado da Bahia (FABESP) em conjunto com Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 
a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB); Edital das Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação (PROPCI), 
Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) e Pró-Reitoria de de Ensino de Pós-Graduação (PROPG) da Universidade Federal 
da Bahia (UFBA) 01/2013 Programa Pense, Pesquise e Inove a UFBA (PROUFBA); Edital PROPCI/PROPG – UFBA 
004/2016 PROGRAMA DE APOIO A JOVENS PROFESSORES DOUTORES (PROPESQ); Edital Chamada Universal 
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e CNPq Nº 01/2016.

Manual de Gestão e arquivistica 2021.indd   1 /10/2021   11:20



10

os mecanismos de acessibilidade e de disponibilidade das informações geradas e recebidas 
dos serviços de saúde da amostra investigada. (CUNHA, 2014; CUNHA et al., 2016)

Os resultados das investigações revelam que os serviços parecem ter ciência da 
necessidade da Gestão Arquivística de Documentos (GAD). Entretanto, a instituciona-
lização deste processo, das técnicas, dos instrumentos de controle e de referência de 
sistemas arquivísticos, provavelmente, ainda não foram efetivados e incorporados às 
rotinas destes OPSAS. (CUNHA; MELO; GONZÁLEZ, 2016; CUNHA; OLIVEIRA; LIMA, 
2015; CUNHA: RIBEIRO; PEREIRA, 2016; CUNHA et al., 2018; LIMA, 2020a; LIMA, 
2020b; MEIRELLES; CUNHA, 2020)

As constatações reveladas por meio das pesquisas podem estar associadas ao des-
conhecimento por parte dos gestores dos OPSAS sobre a existência de uma área – arqui-
vologia – que formam profissionais - arquivistas - para tratar e organizar os documentos 
administrativos e assistenciais. (LIMA et al., 2017) A partir dos resultados revelados, 
algumas ações são recomendadas:

a) realizar oficinas de sensibilização para os agentes dos organismos produtores 
de saúde, relacionadas à GAD e serviços de arquivos;

b) incluir os procedimentos e as técnicas relacionadas à organização e ao tratamen-
to das informações orgânicas e os requisitos propostos no Modelo de Requisitos 
para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos (e-ARQ 
Brasil), nos documentos da Política Nacional de Informação e Informática em 
Saúde (PNIIS), do Plano Diretor de Informática e Tecnologias de Informação 
em Saúde (PlaDITIS) (ABRASCO, 2020) e da Estratégia do e-Saúde para o 
Brasil (2017);

c) estimular, entre os coordenadores de colegiados, os professores e os pesquisa-
dores em arquivologia, a formação de gestores de documentos e sistemas de 
arquivos para atuarem no contexto dos organismos produtores de informações 
em saúde;

d) difundir, entre os agentes dos organismos produtores de saúde, a Lei de Arqui-
vos, a PNIIS, o PlaDITIS, a Lei de Acesso à Informação (LAI) e a Estratégia do 
e-Saúde para o Brasil;

e) difundir, entre os formuladores das políticas e dos planos sobre informação e 
tecnologias de informação em saúde, as diferenças entre os termos informação 
e informática;

f) estimular a contratação de pessoas qualificadas (i.e. arquivistas) para atuar 
nas áreas de informação e de documentos arquivísticos dos OPSAS;

g) promover diálogos entre as áreas de informação – arquivologia e ciência da 
informação – e a de informática – tecnologia da informação – para soluções das 
demandas voltadas à produção, ao recebimento e ao acúmulo de documentos 
eletrônicos – Registro Eletrônico em Saúde (RES) e do Prontuário Eletrônico 
do Paciente (PEP);
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h) dinamizar a interlocução do Conselho Federal de Medicina (CFM), da Sociedade 
Brasileira de Informática em Saúde (SBIS), do Departamento de Informática do 
SUS (DATASUS) com pesquisadores e professores dos cursos de arquivologia e 
com novas parcerias, como exemplo, o Grupo Temático sobre Informação em 
Saúde e População (GTISP) da Abrasco, Conselho Nacional de Saúde (CNS), 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), dentre outros.

Esforços são necessários para alertar os agentes dos serviços, das redes e dos sis-
temas de atenção e inovação à saúde sobre a importância da GAD para as deliberações e 
a geração de conhecimento em saúde, bem como ampliar o conhecimento sobre produtos 
e serviços informacionais – registros, documentos, banco de dados, arquivos, sistemas de 
informação, repositórios, redes sociais –, compreendidos como tecnologias ou técnicas de 
gerenciamento avançado de informações. Tais tecnologias, aplicadas aos OPSAS, promo-
vem os processos, os meios e os modos de informação e de comunicação, possibilitando 
a tradução, a transferência, a (re)apropriação e a (re)construção do conhecimento em 
aprendizagem e inovação na gestão da saúde do Brasil. (CUNHA, 2014; CUNHA, 2014b)

Este manual procura contribuir na difusão dos procedimentos, técnicas e princípios 
arquivísticos, de forma não exaustiva, entre os agentes de saúde e os OPSAS. O manual 
está estruturado em três seções: 1) Arquivos em saúde: o que são? 2) Gestão arquivística 
de documentos: como fazer? e 3) Políticas e legislação sobre GAD: quais são?

Manual de Gestão e arquivistica 2021.indd   11 1 /10/2021   11:20
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ARQUIVOS EM SAÚDE: O QUE SÃO?

Os OPSAS acumulam documentos que são comprobatórios das ações de seus 
agentes e refletem o cumprimento de sua missão. A documentação produzida, acumula-
da e recebida nos serviços, sistemas e redes de atenção à saúde não pode ser guardada 
integralmente nos arquivos, em razão dos custos de manutenção e da insuficiência de 
recursos físicos e de pessoas qualificadas, mas, sobretudo, porque esses arquivos estão 
voltados para atender a outros usos que não meramente os administrativos e assistenciais. 
(CUNHA; OLIVEIRA; LIMA, 2015)

Apontam-se a necessidade de novas perspectivas de gestão que priorize o poder dos 
registros de informações dos agentes inseridos nas redes e nos sistemas de atenção à saúde, 
com vistas a potencializar as equidades do setor por meio das tomadas de decisões a partir 
de documentos autênticos,1 confiáveis,2 íntegros3 e mantidos em uma cadeia de custódia. 

As informações em saúde são4

[...] de natureza muito particular, e não se prende unicamente às questões 
referentes ao domínio da terapêutica médica, porém ao registro de todas as 
ações efetivadas por outros profissionais que se inserem nessa área, além 
daquelas que contribuem direta ou indiretamente para a qualidade no aten-
dimento aos pacientes. [...] diz respeito a todos os problemas que o setor de 
saúde enfrenta para a manutenção da normalidade referente ao estado da 
pessoa doente e contribui para o desenvolvimento de políticas públicas de 
informação no contexto da saúde. [...], esse tipo de informação contempla 
questões que dizem respeito às patologias (per-si), à saúde, à legislação, 
à gestão, à padronização, à nutrição, às condições socioeconômicas, 
ao credo, à educação, às tecnologias, à terminologia, além de outras. (PINTO; 
SOARES, 2010, p. 15-16)

Os OPSAS possuem serviços e sistemas de arquivos, os quais acumulam os docu-
mentos relacionados à geração de dados e informações para subsidiar os agentes de saúde 
nos processos de tomadas de decisão para planejar, organizar, liderar, monitorar e avaliar 

1 “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 “. (CONARQ, 
2012, p. 3)

2 “Credibilidade de um documento arquivístico enquanto afirmação de um fato. Existe quando um documento arqui-
vístico pode sustentar o fato ao qual se refere, e é estabelecida pelo exame da completeza, da forma do documento 
e do grau de controle exercido no seu processo de criação”. (BRASIL, 2015, p. 9)

3 “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”. (CONARQ, 2012, p. 2)

4 “Linha contínua de custodiadores de documentos arquivísticos (desde o seu produtor até o seu legítimo sucessor) pela 
qual se assegura que esses documentos são os mesmos desde o início, não sofreram nenhum processo de alteração 
e, portanto, são autênticos”. (CONARQ, 2012, p. 2)
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os serviços, sistemas e redes de atenção à saúde. Assim é pertinente os agentes de saúde 
refletirem sobre:

a) O que muda nas tarefas relacionadas à sistematização dos dados e das 
informações nos OPSAS?

b) Será que os profissionais que trabalham nos serviços de saúde já adequaram 
o seu modus operandis na sistematização dos registros em saúde para gerar 
conhecimento na gestão dos OPSAS por meio dos serviços e sistemas de 
arquivos?

c) Será que os agentes que operacionalizam as áreas de assistência e adminis-
trativa nos serviços de saúde estão tratando e organizando, sistematizando e 
comunicando as informações em saúde de maneira que garantam a autenti-
cidade a cadeia de custódia dos registros?

d) Quem são os profissionais qualificados para realizar a GADS?

e) Quais são as atribuições que esses profissionais exercem a partir da conjuntura 
de uma sociedade dita, por alguns, em rede, da informação, do conhecimento, 
da aprendizagem ou da transparência na operacionalização dos serviços e 
sistemas de arquivos em saúde?

Esses são apenas alguns questionamentos sobre as mudanças vivenciadas em 
contextos de expansão tecnológica e suas implicações para a GADS. Afinal, os modelos de 
desenvolvimento socioeconômicos passam a priorizar políticas de saúde, dentre as políticas 
sociais, por configurar-se como um desafio para as autoridades de saúde e os gestores 
desses serviços, tais como as políticas de gestão do trabalho e educação permanente em 
saúde, de informação, comunicação e informática em saúde, dentre outras.

O esforço coletivo de melhorar o funcionamento, a gestão organizacional, a eficiên-
cia e a qualidade da assistência prestada pelos OPSAS, a partir da gestão da informação 
orgânica ou dos documentos arquivísticos e da integração de sistemas de informação, 
compreendem a justificativa deste capítulo.

CONCEITUAÇÃO DOS ARQUIVOS EM SAÚDE

Arquivos são compreendidos como um conjunto de documentos produzidos e recebi-
dos 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 – Lei 8.159/1991. (BRASIL, 1991) 
Assim, os arquivos em saúde são todos aqueles registros produzidos e/ou recebidos por 
um OPSAS, público ou privado, no exercício de suas atividades assistenciais. Constituem 
testemunhos das atividades contínuas e orgânicas dos serviços de atenção à saúde e alguns 
destes arquivos são acumulados de forma permanente.
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Na teoria arquivística existe uma teoria denominada teoria das três idades, baseada 
no “ciclo de vida dos documentos”, que define fases de vida para os documentos: corrente, 
intermediária e permanente. O ciclo de vida documental representa a sucessão de fases 
por que passam os registros orgânicos, desde a criação – produção – até a destinação 
final – eliminação ou guarda permanente.

Os “documentos correntes” são aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, 
constituam objeto de consultas frequentes. A consulta aos documentos administrativos e 
assistenciais, em geral, ocorrem nesta fase, de acordo com a política de acesso às informa-
ções dos serviços. Consideram-se “documentos intermediários” aqueles que, não sendo de 
uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo ou assistencial, 
aguardam a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. Já os documentos 
permanentes são os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e informativo 
que devem ser definitivamente preservados.

Os arquivos em saúde reúnem os conjuntos de registros das atividades assistenciais 
(atividade-fim) e administrativas (atividade-meio) dos serviços, sistemas e redes de atenção 
à saúde. As atividades-fim ou finalísticas representam o conjunto de atividades que uma 
organização operacionaliza para o desempenho de suas atribuições específicas, de acordo 
com a missão e a visão organizacional. (BRASIL, 2015) Os registros das atividades-fim nos 
OPSAS são aqueles que os profissionais da assistência realizam, por exemplo, no Prontuário 
no Prontuário do Paciente (PP).

As atividades-meio são aquelas que auxiliam e viabilizam as atividades-fim de uma 
organização – compra de equipamentos e materiais, planejamento do orçamento, gestão 
de pessoas, hotelaria, dentre outras. (BRASIL, 2015) As atividades-meio – recepção, 
faturamento, financeiro, logística, pessoas, dentre outras – nos OPSAS são materializadas 
em tipologias documentais variadas – relatórios administrativos, folhas de pagamento, 
assentamentos funcionais, dentre outros.

Os registros das informações orgânicas em saúde configuram-se como documentos 
arquivísticos. Neste manual, a proposta inicial é abordar a temática de GAD no âmbito das 
atividades-fim, isto é, dos registros relacionados à assistência do paciente.

OS DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS EM SAÚDE

Um documento é “uma unidade de registro de informações, qualquer que seja o 
suporte ou formato”. (ARQUIVO NACIONAL, 2005) Por suporte, depreendemos que existem 
os tradicionais ou convencionais – papéis, microfilme – e os não tradicionais ou eletrônicos 
– digitais. Nos documentos, os seres humanos registram um determinado conteúdo em 
razão de um determinado contexto ou situação. Nesse sentido, nos serviços de saúde, os 
profissionais/sujeitos registram dados e informações – conteúdos – relacionados às suas 
atividades laborais – contexto/situação. Esses registros nada mais são que representações 
das situações vivenciadas pelos sujeitos. Essas representações se configuram a partir de 
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elementos que contextualizam os documentos das atividades-fim e das atividades-meio, 
quais sejam: suporte, forma, formato, gênero, espécie e tipo (Quadro 1).

Sabemos que os documentos gerados advêm das necessidades informacionais de 
cada serviço. Logo, pensar em que suporte, forma, formato e gênero essas espécies e tipos 
documentais são representados nos serviços de saúde, torna-se relevante para conduzir as 
demais etapas da gestão da informação organizacional – tratamento, organização, disse-
minação, uso e descarte – dependente da GAD.

Quadro 1 – Elementos que contextualizam os documentos

Elementos Definição técnica Exemplos

Suporte
“Material sobre o qual as informações 
são registradas”.

Fita magnética, filme nitrato, papel, 
eletrônico, digital.

Forma ou Tradição 
Documental

“Estágios de preparação e de 
transmissão de documentos”.

Original, cópia, minuta, rascunho.

Formato
“Configuração física de um suporte, de 
acordo com a natureza e modo como 
foi confeccionado”.

Caderno, cartaz, diapositivo, folha, livro, 
mapa, planta, rolo de filme, página.

Gênero

“Configuração que assume um 
documento de acordo com o sistema 
de signos utilizado na comunicação de 
seu conteúdo”.

Audiovisual, fonográfica, iconográfica, 
textual. 

Espécie

“Configuração que assume um 
documento de acordo com a disposição 
e a natureza das informações nele 
contida”.

Ata, certidão, correspondências, declaração, 
relatório, prontuário, exames.

Tipo

“Configuração que assume uma 
espécie documental, de acordo com 
a atividade que a gerou”.

Certidão de nascimento ou de óbito, 
declaração de óbito, relatório de alta, exames 
complementares, prontuário de paciente, 
prontuário do funcionário.

Fonte: Adaptado de Gonçalves (1998, p. 19).

ESPÉCIES E TIPOLOGIAS DOCUMENTAIS EM SAÚDE

As espécies documentais assumem uma configuração de acordo com a natureza 
das informações em saúde registradas, fruto das atividades assistenciais e administrati-
vas dos OPSAS. (BELLOTTO, 2004) São exemplos de espécies documentais em saúde,
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de acordo com a pesquisa de Cunha (2013): atestado,5 circular,6 contrato,7 correspondência, 
declaração,8 estatuto,9 lei,10 política, prontuário, receituário, dentre outras.

Na perspectiva de Bellotto (2000, p. 19), as tipologias remontam a gênese do 
documento, na medida em que configura a espécie documental, (re) contextualiza as “[...] 
atribuições, competências, funções e atividades da entidade geradora/acumuladora”. Neste 
sentido, no âmbito da saúde, Cunha e colaboradores (2013, 2020), elencam exemplos de 
tipologias documentais produzidas, recebidas e acumuladas nos serviços administrativos 
e assistenciais dos OPSAS, ilustradas no Quadro 2:

Quadro 2 – Tipologias documentais produzidas, recebidas e acumuladas nos serviços administrativos e 
assistenciais dos OPSAS 

Documentos administrativos Documentos assistenciais

Assentamentos funcionais Autorização de internação hospitalar

Ata de registro de preços de medicamentos e 
insumos diversos de uso no hospital

Autorização de procedimento ambulatorial

Atas de reuniões Avisos de cirurgia

Comunicações Internas Boletim de produção ambulatorial

Contrato de fornecimento de materiais, serviços, 
convênios, seguros

Cartões de agendamento

Contrato de prestação de serviços firmados com 
o SUS

Contrato de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva de equipamentos médico-hospitalares, 
laboratoriais e odontológicos

Contrato de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva de equipamentos médico-hospitalares, 
laboratoriais e odontológicos

Contrato terceirizado do setor de hotelaria 
hospitalar

Contrato terceirizado do setor de hotelaria 
hospitalar

Declaração de nascidos vivos

Declaração de disponibilidade orçamentária Declaração de óbito

Edital de registro de preço Exames Complementares

Folhas de Frequência Ficha de anestesia

Formulários de Avaliação da Área Administrativa Ficha de internação

Continua...

5 “Documento diplomático testemunhal de assentamento, horizontal. Declaração, por autoridade governamental, civil, 
militar, eclesiástica ou notarial, a partir de uma realidade ou de um fato constatado”. (BELLOTTO, 2008, p. 36)

6 “Documento diplomático, dispositivo de correspondência, descendente. Comunicação endereçada simultaneamente 
a vários destinatários com conteúdo idêntico, com redação semelhante à carta ou aviso” (BELLOTTO, 2008, p. 44)

7 “Documento diplomático dispositivo pactual, horizontal. Registro de acordo, pelo qual duas ou mais pessoas físicas 
ou jurídicas estabelecem entre si algum direito ou obrigação”. (BELLOTTO, 2008, p. 46).

8 “Documento diplomático ou não, segundo sua solenidade, enunciativo, descendente. Manifestação de opinião, 
conceito, resolução ou observação passada por pessoa física ou por um colegiado”. (BELLOTTO, 2008, p. 48)

9 “Documento diplomático dispositivo normativo, descendente. Conjunto de normas jurídicas que regem determinada 
matéria ou corporação. Conjunto de normas reguladoras de todos os atos e atividades de um órgão, organização ou 
sociedade”. (BELLOTTO, 2008, p. 52)

10  “Documento diplomático normativo dispositivo, descendente. [...] Norma jurídica emanada do poder legislativo que, 
com caráter de obrigatoriedade, cria, extingue ou modifica um direito”. (BELLOTTO, 2008, p. 55)
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...continuação

Documentos administrativos Documentos assistenciais

Instruções Normativas Ficha índice

Inventário de bens patrimoniais imóveis Folhas de Cirurgia

Inventário de bens patrimoniais móveis Folhas de Evolução e de Prescrição do Paciente

Lista de insumos de equipamentos médico-
hospitalares, laboratoriais e odontológicos

Formulários de Avaliação da Área Assistencial

Notas fiscais Formulários de Conferência do Carro de 
Emergência

Planilha de padronização dos insumos utilizados 
no hospital

Formulários de Controle de temperatura e 
umidade

Plano de Classificação Formulários de Controle Geral

Plano de gerenciamento de resíduos de serviços 
de saúde

Formulários de lavanderia

Plano de manutenção do parque tecnológico do 
hospital

Laudos de internação

Plano diretor de TI Notificações de Procedimentos

Planos de trabalho Planilha de padronização dos insumos utilizados 
no hospital

Protocolos Administrativos Plano de gerenciamento de resíduos de serviços 
de saúde

Relatório analítico mensal de despesas com 
diárias e passagens no hospital

Plano de manutenção do parque tecnológico do 
hospital

Relatório de análise da gestão financeira do 
hospital

Prontuário do Paciente

Relatório mensal de bens Protocolos Assistenciais

Relatórios Administrativos Protocolos terapêuticos

Relatórios das licitações do hospital Registros de Cirurgia

Requisições de Cópias Registros de Consulta

Requisições de Material Relação de Exames Total

Solicitações de Impressos Relatório de Alta

Tabela de Temporalidade de Documentos Relatórios de Assistência

Termos de Sigilo, Confidencialidade e Acesso às 
informações

Relatórios de Nutrição

Recibo Acautelatório

Requisições de Resultado de Exame

Solicitações de Atendimento Religioso

Solicitações de Prontuário

Termo de Consentimento

Fonte: Adaptado de Cunha e colaboradores (2018) e Ebserh (2013).
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PRONTUÁRIO DO PACIENTE (PP)

O Prontuário do Paciente (PP) reflete os registros das equipes assistenciais, confor-
mando em um documento arquivístico com as informações dos atendimentos prestados. 
É o repositório de todas as informações que dizem respeito à saúde do paciente, doenças, 
riscos, diagnósticos, prognósticos, testes, exames, condutas terapêuticas, seguimentos, 
dentre outras. É um “[...] 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”. 
(CFM N° 1.638/2002)

O prontuário é um produto de informação a ser considerado nos serviços de atenção 
à saúde. Trata-se de um documento em que são registrados os dados ou informações sobre 
as intervenções no paciente ou usuário do serviço assistencial. O consenso com relação à 
delimitação do termo “prontuário” é bastante diversificado. Alguns denominam de prontuário 
médico, outros de prontuário do paciente.

Os dados e as informações geradas nos serviços de atenção à saúde são provenientes 
dos procedimentos administrativos e assistenciais realizados pelos agentes que operacio-
nalizam esses serviços. Os agentes desses serviços registram os dados em documentos, 
sejam em suporte analógico (PP) ou eletrônico – Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP).

O PP em um suporte eletrônico é conhecido como uma tecnologia proposta para 
unir os diferentes tipos de dados produzidos em variados formatos em papel, em épocas 
diferentes, alimentado por diferentes profissionais de saúde e em distintos locais. É um 
formato eletrônico para manutenção da informação sobre o estado de saúde e o cuidado 
recebido por um indivíduo durante a sua vida. É um repositório de informações de saúde, 
clínicas e administrativas, denominado de PEP. (CUNHA, 2005)

Nos prontuários encontramos registros de dados e informações das ações humanas. 
As finalidades dos PP ou do PEP são: representar, constituir ou provar um fenômeno físico ou 
intelectual relacionado à assistência prestada em saúde a uma pessoa; suporte à assistência 
do paciente; defesa ética profissional; suporte à pesquisa; apoio ao ensino; gerenciamento 
dos serviços de assistência, de faturamento, de administração, de custos, dentre outros.

Conclui-se que o PP é uma fonte primária de informação, pois este documento arqui-
vístico é recuperado para as tomadas de decisões relacionadas às intervenções assistenciais 
e administrativas voltadas ao fluxo do paciente; para assegurar a qualidade dos serviços, 
elaborar estatísticas de saúde, analisar a utilização de serviços e os indicadores de saúde. 
É uma fonte de informação primária, essencial para o paciente no acompanhamento da 
sua saúde ou doença e estratégica para o serviço, sistemas e redes de atenção à saúde.

Em relação aos usos do PP ou do PEP, como um documento arquivístico são 
considerados primários e secundários. Os PP têm um valor primário quando são gerados 
ou recebidos com a finalidade de prestar assistência ao paciente e da gestão dos OPSAS 
para os agentes usá-los no processo de tomada de decisão – administrativo ou assistencial 
–; e valor secundário caso apresentem valor informativo e histórico das ações/atividades 
realizadas pelo seu produtor – agentes dos serviços de saúde.
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Os prontuários expressam valores, quais sejam: para os processos decisórios 
administrativos e assistenciais; para os direitos dos cidadãos; para comprovação legal, 
administrativa, histórica e cultural. Nesse sentido, os documentos expressam os registros 
das atividades realizadas nos OPSAS.

O PEP é uma fonte de captação e registro de dados e geração de informações. 
É uma ferramenta que, estrategicamente integrada em um Sistema de Informação em Saú-
de ou Hospitalar (SIS ou SIH), gera conhecimentos e possibilita a gestão dos serviços de 
atenção à saúde de forma efetiva. Além disso, o sistema de informação pode interligar, via 
telemática, um sistema de informação único em saúde contemplando, no caso do Brasil, 
o SUS. Possibilita, dessa forma, o conhecimento da realidade do país em termos de saúde 
e doença para fomentar políticas públicas condizentes. (CUNHA, 2005)

Registros Eletrônicos em Saúde

Os Registros Eletrônicos em Saúde (RES) conformam os Documentos Arquivísticos 
Digitais (DAD) em saúde, os quais revelam as informações em saúde geradas por meio da 
assistência prestada aos cidadãos brasileiros no contexto do SUS e do Sistema Nacional 
de Saúde Suplementar. Os DAD configuram-se em espécies e tipologias documentais em 
saúde – produzidas, recebidas e acumuladas no contexto do PEP – que refletem atos 
administrativos, jurídicos e assistenciais nos OPSAS. (CUNHA et al., 2018)

A estruturação dos RES consiste de um ou mais repositórios de informações relevantes 
sobre a saúde e do bem-estar do paciente; estão integrados de modo analógico ou virtual. 
O acesso às informações em saúde, por meio dos RES, tem que ter os critérios de segurança 
e ser disponibilizado a usuários autorizados. O principal objetivo dos RES é o de subsidiar 
os cuidados de atenção à saúde “[...] de qualidade, eficazes, eficientes, efetivos, seguros 
e integrados, ao longo de toda a vida do paciente”. (BRASIL, 2017, p. 33)

A finalidade dos RES são as de:

• Criar e manter um e apenas um prontuário (lógico) para cada paciente; 

• Capturar dados demográficos relevantes, como os de identificação e endereço, 
e a sua história; 

• Criar e manter listas de problemas para cada paciente; 

• Armazenar a história clínica de cada paciente, incluindo dados sociais, dados 
relatados pelo paciente e os advindos de fontes ou sistemas externos, após seu 
consentimento expresso; 

• O paciente terá acesso à informação sobre a sua saúde e aos dados agregados 
relativos à comunidade em que vive, bem como sobre as doenças que os afetam; 

• Oferecer protocolos e evidências para apoio à tomada de decisão pelo profissional 
de saúde, na prescrição e no atendimento, incluindo alertas; 

• Contribuir para a organização e disseminação de condutas e protocolos clínicos; 
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• Contribuir para o armazenamento de prescrições, condutas e encaminhamentos, 
associados a cada paciente, agilizando tanto o ato do registro quanto seu acesso; 

• Permitir agregar a informação coletada para fins de extração de conhecimento. 
(BRASIL, 2017, p. 35)

Os impactos esperados dos RES são: a) “melhor atenção em saúde em todos os seus 
aspectos”; b) “integração entre os processos de saúde”; “c) conhecimento para a tomada 
de decisão”; d) “vigilância em saúde”; e) “promoção de Saúde”. (BRASIL, 2017, p. 35-36) 

A sociedade mudou os suportes, consequentemente, as formas de registrar as infor-
mações acerca de suas atividades assistenciais e administrativas. As utilizações de recursos 
tecnológicos na organização do trabalho transformam o modo de fazer e pensar os OPSAS. 
Se imaginarmos as transformações ocorridas nas formas dos registros das informações e 
a difusão desses para os agentes sociais, podemos perceber como essas mudanças nos 
afetam e como elas ocorreram de forma rápida.

É recomendável pensar como essas transformações tecnológicas influenciaram e 
influenciam o processo da estruturação, tratamento e organização das informações das 
atividades ou das tarefas organizacionais e, por conseguinte, na gestão destes registros. 
Essas informações são consideradas informações orgânicas, pois elas são provenientes da 
realização das atividades das organizações, das instituições, dos organismos produtores 
ou das entidades coletivas.

Tais informações, as orgânicas, são registradas em um suporte – analógico ou digi-
tal –, configurando os documentos arquivísticos. As informações que esses documentos 
possuem permanecerão sendo orgânicas e pertencentes ao campo e contexto aos quais 
foram criadas. (BELLOTTO, 2014) Nos OPSAS são produzidas, recebidas e acumuladas 
informações orgânicas em saúde. Essas informações são registradas nos PP e em outras 
tipologias documentais. Assim sendo, são recorrentes procedimentos e técnicas voltadas à 
GAD digitais para o tratamento e a organização destes registros em saúde.
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GESTÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS: COMO FAZER?

Neste capítulo são apresentados aos agentes dos serviços, sistemas e redes de 
atenção à saúde os conceitos norteadores para a compreensão de como fazer uma GAD. 
O processo de uma GAD qualificada envolve procedimentos e técnicas para tratar e organizar 
os documentos das atividades de um OPSAS. 

A GAD visa o tratamento e a organização para eliminar ou recolher os documentos 
arquivísticos. Contudo, na era da telemática, dos registros eletrônicos, é recomendável 
que a GAD incorpore princípios voltados aos documentos digitais. A ampliação do uso das 
tecnologias avançadas de comunicação e informação fez com que o documento de arquivo 
assumisse uma nova forma, ocasionando o advento aos documentos arquivísticos digitais 
(DAD). (RONDINELLI, 2013) 

O DAD é um “documento arquivístico codificado em dígitos binários, produzido, 
tramitado e armazenado por sistema computacional”. (CTDE, 2008, p. 11-12) Os DAD são 
produtos sociais, assim como os documentos arquivísticos tradicionais – ou não digitais. 
Se, por um lado, os ambientes digitais em saúde – bancos de dados, sistemas de informações 
interoperáveis e repositórios digitais arquivísticos – beneficiam a produção, a disseminação, 
o armazenamento e o uso dos DAD, por outro lado, tornou-se indispensável uma qualifica-
ção no tratamento e na organização dos DAD nestes ambientes para o estabelecimento de 
metadados confiáveis em saúde. Portanto, para promover a acurácia e a completude dos 
DAD em saúde, é recomendada aos OPSAS assimilarem os requisitos de uma cadeia de 
custódia para subsidiar a preservação e a difusão do conhecimento em saúde, conforme 
reflexões de Cunha e colaboradores (2018), Meirelles e Cunha (2020).

AS FUNÇÕES ARQUIVÍSTICAS

As funções arquivísticas representam o conjunto de princípios e operações que 
dizem respeito ao tratamento e à organização dos documentos arquivísticos. As funções 
são operações físicas e intelectuais que têm os seus significados próprios e objetivam a 
intervenção em arquivos, tendo como resultados documentos tratados e organizados fisi-
camente e intelectualmente. Os objetivos finais dessas funções são possibilitar e facilitar o 
acesso aos documentos arquivísticos ou às informações orgânicas por parte dos interessados.

Para a realização destas funções, existem profissionais com formação superior em 
arquivologia. Esses profissionais são denominados de arquivistas e considerados como 
profissionais da informação, os quais podem colaborar nos serviços, sistemas e redes de 
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atenção à saúde atuando na GAD, consequentemente, na gestão da informação organi-
zacional da saúde.

Compreende-se que as funções arquivísticas caracterizam os arquivos como um 
serviço informacional por articular conceitos, princípios e atividades voltados à estruturação 
dos registros informacionais orgânicos. Destaca-se que os serviços informacionais impri-
mem as qualidades que agregam valor à informação; sinalizam, intensificam ou reforçam 
a utilidade potencial das mensagens no sistema de informação. 

Nesta lógica, a GAD propicia a efetividade dos serviços de arquivos, tratados e 
organizados a partir da teoria arquivística, oferecem uma estrutura para criação de produ-
tos e serviços que levam em conta o ambiente em que os usuários utilizam a informação. 
As funções de classificação, avaliação e descrição são consideradas pelos teóricos da área 
como as funções matriciais da arquivologia, em razão das correlações entre essas três 
funções. (LOPES, 2009; SOUSA, 2014) Neste manual são apresentadas as funções de 
classificação e ordenação, de avaliação, de descrição, de disseminação e de preservação.

Classificação e ordenação 

A classificação é o processo de inserção dos documentos em classes. Este processo 
é voltado ao estabelecimento de descritores para designar as funções, as respectivas ati-
vidades e as ações administrativas, bem como os registros documentais que materializam 
os atos da administração.

A finalidade da função de classificação é propiciar um sistema predeterminado de 
arquivamento para as séries arquivísticas. A classificação busca dar visibilidade às funções 
e às atividades do organismo produtor, isto é, dos serviços, sistemas e redes de atenção à 
saúde. Já a ordenação facilita e agiliza a consulta aos documentos. (GONÇALVES, 1998) 

Nesta perspectiva, o código de classificação de documentos de arquivo é um ins-
trumento de trabalho utilizado para classificar todo e qualquer documento produzido ou 
recebido por um órgão no exercício de suas funções e atividades. 

A classificação define, portanto, a organização lógica dos documentos arquivados, 
constituindo-se em referencial básico para sua recuperação. No código de classificação, 
as funções, atividades desempenhadas pelo órgão encontram-se hierarquicamente distri-
buídas e recebem códigos numéricos, os quais refletem a hierarquia funcional do órgão. 
(ARQUIVO NACIONAL, 2001) 

A classificação deve ser realizada por profissionais qualificados, de acordo com as 
seguintes operações. (ARQUIVO NACIONAL, 2001, p. 14): 

a) ESTUDO: consiste na leitura de cada documento, a fim de verificar sob quais 
atribuições, competências, funções ou atividades deverá ser classificado e 
quais as referências cruzadas que lhe corresponderão. A referência cruzada é 
um mecanismo adotado quando o conteúdo do documento se refere a duas ou 
mais atribuições, competências, funções ou atividades do organismo gerador/
acumulador. 
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b) CODIFICAÇÃO: consiste na atribuição do código correspondente às atribui-
ções, competências, funções, estrutura ou atividade do organismo gerador/
acumulador. 

Rotinas correspondentes às operações de classificação:

1. Ler o documento, identificando as funções e atividades principais e secundárias;

2. Localizar as atribuições, a estrutura ou as funções/atividades correspondentes 
no código de classificação de documentos de arquivo1, utilizando o índice, 
quando necessário;

3. Atribuir o código numérico correspondente ao conteúdo do documento;

4. Anotar o código numérico na primeira folha do documento; 

5. Preencher a(s) folha(s) de referência, para as atribuições, a estrutura ou as 
funções e as atividades secundárias;

6. Ordenar os documentos classificados sob mesma estrutura ou função/ atividade;2

7. Arquivamento dos documentos classificados. 

Métodos básicos de ordenação dos documentos

A seguir são apresentados métodos básicos para ordenação dos documentos em 
suporte papel;

Método alfabético

O método alfabético é o mais simples e, normalmente, o elemento principal a ser 
considerado é o NOME. (PAES, 1997)

Método numérico

O método numérico simples constitui-se na atribuição de um número a cada docu-
mento. (PAES, 2005)

Método dígito-terminal

É o método mais utilizado no arquivamento de prontuários de pacientes. Os números 
são dispostos em grupos e lidos da direita para a esquerda.

Características:

a) Os dígitos da direita são denominados finais ou terminais;

b) Os do centro são os subterminais ou secundários;

c) Os da esquerda são chamados iniciais ou primários;

1 Recomenda-se que cada organização elabore seu plano e código de classificação dos documentos.
2 A ordem original refere-se à ordenação lógica e não física dos documentos.
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d) Quaisquer que sejam os grupos secundários e primários, a indicação será 
sempre pelo grupo terminal;

e) Os números que tiverem menos de cinco dígitos receberão tantos zero à esquerda 
quantos forem necessários.

Avaliação 

A finalidade da função de avaliação é a de realizar uma análise de um conjunto de 
documentos arquivísticos, selecionando aqueles documentos que devem ser separados para 
preservação daqueles destinados à eliminação. O processo de avaliação se fundamenta nos 
seguintes aspectos relativos aos documentos analisados: a) uso administrativo corrente e para 
fins legais; b) valor informativo para pesquisa; c) relacionamento com outros documentos.

Portanto, cabe aos serviços, sistemas e redes de atenção à saúde preservar somente 
os documentos que possuem valor secundário. A determinação do valor dos conjuntos 
documentais, ou avaliação, reflete a necessidade de redução quantitativa do acervo docu-
mental, priorizando os aspectos qualitativos dos documentos, independente da sua idade.

A atividade de avaliação se dá por meio de Comissões Permanentes de Avaliação 
de Documentos (CPAD) e de Revisão de Prontuários do Paciente (CRPP). Conforme reso-
lução do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ, 2005), nas organizações de saúde é 
recomendável que essa comissão seja composta por:

a) representantes do corpo clínico e da equipe de saúde;

b) arquivista ou responsável pela guarda da documentação;

c) servidores das unidades organizacionais às quais se referem os documentos a 
serem avaliados, com profundo conhecimento das atividades desempenhadas;

d) representante da CRPP;

e) representante da área jurídica da instituição.

Destaca-se o papel da CRPP, criada para dar suporte à CPAD. (CFM, 2002) Essas 
comissões são responsáveis pela definição metodológica e pela elaboração de textos legais 
e/ou normativos voltados aos procedimentos e critérios para o trabalho de determinação do 
valor secundário dos documentos. (BELLOTTO, 2004)

Na ausência de uma atuação efetiva dessas comissões e instrumentos dessa natu-
reza, as organizações de saúde tendem a se tornar volumosos depósitos de documentos, 
inviáveis para receber o tratamento arquivístico e, portanto, sem possibilidade de propiciar 
geração de conhecimentos para as deliberações assistenciais e administrativas, conse-
quentemente, para as pesquisas científicas e as políticas públicas voltadas à prevenção,
à promoção e à atenção em saúde. (CUNHA; OLIVEIRA; LIMA, 2015)

As CPAD são grupos multidisciplinares responsáveis pela elaboração, institucionali-
zação e aplicação dos instrumentos de controle e destinação, como Plano de Classificação 
e da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos (TTDD). As CPAD são regula-
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mentadas pelo Decreto n. 4.073, de 3 de janeiro de 2002. (BRASIL, 2002) A comissão 
poderá solicitar, sempre que necessário, a participação de profissionais ligados aos diver-
sos campos do conhecimento que possam contribuir com os trabalhos de avaliação dos 
documentos nos OPSAS.

Dentre as atribuições da CPAD destaca-se: a) analisar os conjuntos documentais, 
determinando os respectivos prazos de guarda e destinação; b) identificar os valores 
primário e secundário dos documentos, segundo o seu potencial de uso, considerando 
por valor primário o uso administrativo para a instituição – razão primeira da criação do 
documento – e valor secundário – o uso para outros fins que não aqueles para os quais 
os documentos foram criados, podendo ser probatório, cultural informativo; c) estabelecer 
critérios para análise e avaliação dos documentos e sua destinação final, considerando os 
requisitos previstos no art. 2º da Resolução nº 22; d) elaborar Tabela de Temporalidade 
e Destinação de Documentos (TTDD), listagem de eliminação de Documentos, edital de 
ciência de eliminação e termo de eliminação de documentos, quando for o caso, e relatório 
final da comissão; e) revisar, periodicamente, a TTDD, em função da produção ou supres-
são de novos documentos e da evolução da legislação e dos procedimentos assistenciais.

Procedimentos e critérios de avaliação 

Na elaboração de instrumentos de controle e destinação, as comissões de avaliação 
de documentos dos organismos produtores de serviços de atenção à saúde estabelecem 
os procedimentos e critérios para a determinação do valor secundário dos documentos em 
análise. A literatura arquivística nacional e internacional apresenta alguns desses procedi-
mentos e critérios que norteiam o trabalho avaliativo (Quadro 3).

Quadro 3 – Critérios que norteiam o trabalho avaliativo

Procedimentos Critérios

Bom senso Séries ou grupos dos documentos que contenham informação 
na forma mais própria ao uso e mais condensada

Levantamento de dados sobre os 
documentos

Séries ou grupos dos documentos que espelhem a atuação, 
o comportamento, as realizações e conquistas das unidades

Entrevista com o(s) responsável(is) pela 
documentação

Séries documentais que possuam relevância tanto para a 
administração como para historiografia

Identificação do valor dos documentos Documentos que são julgados como importantes pelo 
usuário da informação de forma coletiva ou individual

Constituição formal e permanente da 
CPAD

Toda a documentação anterior a 1930

Definição metodológica e teórica do 
trabalho avaliativo

Uma amostragem representativa do conjunto documental 
avaliado

Verificação da realização da avaliação 
no arquivo corrente e existência de um 
arquivo permanente

O documento em que a informação nele contida é única, 
não podendo ser encontrada em outras fontes documentárias

Continua...
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...continuação

Procedimentos Critérios

Análise dos conjuntos e fluxos 
documentais –competências, funções, 
atividades

Os documentos públicos que possuem valor de informação 
sobre pessoas físicas –pesquisadores e público em geral –, 
entidades, coisas, fatos, fenômenos, problemas, condições 
com que o órgão tenha tratado

Análise de atos ou ações de descarte de 
documentos realizados pela organização

Os documentos públicos que contêm informações sobre a 
criação e os objetivos de um órgão ou instituição

Estabelecimento do perfil do usuário do 
arquivo

Os documentos relativos a direitos patrimoniais da instituição e 
direitos individuais de certos cidadãos ou do público em geral

Ponderação sobre as atividades de arranjo 
e descrição

Os documentos que resumem as sucessivas operações 
executadas na organização para o desenvolvimento e 
desempenho de uma função

Os documentos concernentes à administração de pessoal e 
que firmam jurisprudência

Os documentos que respondam a questões técnico-científicas 
relativas às atividades específicas e os relativos à divulgação 
e promoção da organização

Os registros visuais ou sonoros que reflitam fatos da vida da 
organização

Fonte: Adaptado de Oliveira e Borges (2007, p. 105-110).

Descrição 

A finalidade da função de descrição é a de sintetizar elementos formais e conteúdo 
textual de unidades de arquivamento, adequando-se aos instrumentos de pesquisa ou de 
referência de arquivos que se tem em vista produzir – guia, inventário, catálogos, sumário 
ou analítico, índices, sistemas de buscas, tesauros, etc. O objetivo da descrição é o de 
identificar e explicar o contexto e o conteúdo dos documentos arquivísticos a fim de pro-
mover o acesso aos mesmos.

 Para tanto, recomendam-se criar representações das informações dos documentos 
arquivísticos de maneira precisa e adequada; organizar as representações de acordo com 
padrões predeterminados; entender como um processo intelectual; e constituir equipe qua-
lificada e multidisciplinar. As finalidades destas representações são de identificar e explicar 
o contexto e o conteúdo dos documentos arquivísticos a fim de lhes promover o acesso. 

A função de descrição possibilita a compreensão ampla do conteúdo de um acervo 
arquivístico, isto é, o conhecimento; bem como, a recuperação dos documentos que o 
integram, a localização. (LOPEZ, 2002) A descrição é atualmente definida como um pro-
cesso que permite a elaboração de instrumentos de pesquisa ou de referência tradicionais 
e como um processo de tratamento da informação global do acervo arquivístico. Para tanto, 
é recomendável o uso das Normas de Descrição Arquivísticas (Quadro 4).
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Quadro 4 – Normas de Descrição Arquivística

Sigla Nome Finalidade

ISAD (G) Norma Internacional de Descrição 
Arquivística

Esta norma fornece orientação para 
descrição do fundo e suas par tes 
componentes. 

ISAAR-CPF Norma Internacional de Registo de 
Autoridade Arquivística para Pessoas 
Coletivas, Pessoas Singulares e 
Famílias

Esta norma propicia orientação para a 
criação de registros de autoridade sobre 
os produtores de materiais arquivísticos.

ISDF Norma Internacional para Descrição 
de Funções

Esta norma fornece diretivas para a 
preparação de descrição de funções de 
entidades coletivas associadas à produção 
e manutenção de arquivos.

ISDIAH Norma Internacional para a Descrição 
de Instituições com Acervo Arquivístico

Esta norma fornece orientações para a 
descrição separada e normalizada de 
custiadores com o intuito de criar um 
sistema de informação arquivística mais 
útil. 

NOBRADE Norma Brasi leira de Descrição 
Arquivística

Esta norma estabelece diretivas para 
a descrição no Brasil de documentos 
arquivísticos, compatível com as normas 
internacionais ISAD(G) e ISAAR-CPF. 

Fonte: Elaborado pelos autores.

As normas possibilitam uma acurada representação de uma unidade de descrição 
e de suas partes componentes, caso existam, por meio da extração, análise, organização 
e registro de informação que sirva para identificar, gerir, localizar e explicar documentos 
arquivísticos, o contexto e o sistema de arquivo que os produziu. 

Preservação 

São medidas empreendidas com a finalidade de proteger, cuidar, manter e reparar 
ou restaurar os documentos, em que há a definição de critérios adequados de armaze-
namento e uso de documentos, em condições ambientais adequadas para a sua guarda, 
evitando-se, desta forma, os danos.

Para a guarda adequada da documentação arquivística, objetivando sua preservação, 
devem ser providenciadas as seguintes medidas, conforme reflexões de Cassares (2000), 
Spinelli, Brandão e França (2011):

1. Manusear os volumes e os documentos com cuidado, limpando e secando as 
mãos antes e após o manuseio; 

2. Não fazer nenhum tipo de anotação nas folhas dos documentos; 

3. Evitar qualquer tipo de dobras nos cantos das páginas dos documentos com a 
intenção de marcá-las para leitura. Para tal, utilize um marcador de papel; 
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4. Evitar o uso de material metálico nos documentos. É recomendável a adoção 
de presilhas de plástico ou material não oxidável;

5. Não molhar as pontas dos dedos ao manusear os documentos; 

6. Não utilizar fitas adesivas, tipo durex, nos documentos; 

7. As estantes ou arquivos deslizantes em uma área de guarda de acervos devem 
estar longe da incidência de raios solares. Proteger os documentos da incidência 
direta de luz solar, por meio de filtros, persianas ou cortinas, evitando-se a alta 
incidência de luminosidade artificial e consequente radiação ultravioleta sobre 
os arquivos; 

8. Ao retirar os volumes das estantes, segurá-los pela lombada; 

9. Não expor ao sol volumes ou documentos que tenham sido atingidos por 
sinistros com água; 

10. Não realizar refeições dentro de áreas de guarda de volumes e documentos;

11. Armazenar os documentos em condições ambientais que assegurem sua 
conservação pelo tempo de guarda estabelecido no plano de classificação e 
tabela de temporalidade, atentando-se principalmente para a documentação 
de caráter permanente, isto é, em temperatura e umidade relativa do ar (UR)  
adequadas a cada suporte documental –. suporte papel, 22ºC e 55% UR; fitas 
VHS, microfilmes, registros magnéticos e ópticos, 18ºC e 40% UR;

12. Controlar as condições de limpeza do local de guarda e acondicionamento 
do acervo e prevenção da ação de agentes biológicos –insetos –, por meio da 
higienização periódica dos documentos, através de trinchas e flanelas secas, 
evitando a aplicação de produtos químicos, como água sanitária, entre outros;

13. Proteger os documentos, notadamente os de caráter permanente, evitando 
que sejam frequentemente reproduzidos por meio de processo eletrostático ou 
de fotocópia, de modo a se impedir a forte incidência de luz e o consequente 
dano à celulose do suporte papel; 

14. Migrar suportes documentais para os mais atualizados, devido à obsolescência 
tecnológica. 

Tais medidas devem ser tomadas em todos os formatos de documentos disponi-
bilizados nos OPSAS. É recomendável a implantação de uma Política de Preservação de 
Documentos, com o objetivo de adotar medidas para estabilizar ou reparar os processos de 
degradação do acervo, prolongando o tempo de vida e melhorias ao acesso e recuperação 
da informação. A Política de Preservação de Documentos deve ser o instrumento normati-
vo que determine medidas de longo prazo e ininterruptas para o tratamento e acesso aos 
registros em saúde em suporte analógico e digital.

O aumento crescente de documentos arquivísticos em formatos digital, tanto os nato 
digitais quanto os digitalizados – documentos em suporte papel já produzidos e que são 
digitalizados por scanner e armazenados em suporte eletrônico –, têm gerado um grande 
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desafio para a preservação que é de garantir o acesso contínuo aos seus conteúdos frente 
aos constantes avanços tecnológicos e a falta de políticas de preservação. A prática da 
implantação de uma política de preservação de documentos requer cuidados específicos 
aos documentos que garantam autenticidade e a manutenção da cadeia de custódia dos 
documentos, por meio de práticas e normas arquivísticas para o tratamento do documento 
em todo o seu ciclo de vida dos documentos.

Para um efetivo Sistema Nacional de Informação em Saúde (SNIS) é recomendável a 
adoção e a incorporação do processo de gestão e preservação documental entre os OPSAS 
acumulados em repositórios digitais confiáveis. Para tanto é necessário a criação de docu-
mentos digitais em Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD), 
que sigam o Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística 
de Documentos (e-ARQ Brasil), associado a um Repositório Arquivístico Digital Confiável 
(RDC-Arq), prevendo-se a designação de responsabilidades das entidades e indivíduos.

O gerenciamento dos documentos de um repositório digital confiável deve estar de 
acordo com o modelo de referência OAIS − modelo conceitual desenvolvido pelo Consultive 
Committee for Space Data Systems (CCSDS), que resultou na norma ISO 14721:20033 − 
ou a outro modelo que atenda a tais requisitos. O OAIS estabelece a formação de pacotes 
de informação envolvendo os documentos digitais – informação de conteúdo – e seus 
metadados – informação de representação – entre outros documentos auxiliem na implan-
tação de política de preservação digital dos OPSAS, como: diretrizes para a presunção de 
autenticidade de documentos arquivísticos digitais; diretrizes para a implementação de 
repositórios digitais confiáveis de documentos arquivísticos; PlaDITIS; PNIIS; Modelo de 
Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos (e-ARQ 
Brasil); Orientação Técnica n° 3 do CONARQ – Cenário de uso do RDC-Arq em conjunto 
com um SIGAD.

Disseminação 

Conjunto de técnicas utilizadas na gestão de documentos para disseminação dos 
registros orgânicos acumulados nos arquivos. O uso de técnicas da comunicação no processo 
de atendimento e do marketing para divulgação é imprescindível para a difusão dos arquivos.

É necessário o entendimento que a disseminação da informação nos arquivos é 
um compromisso social e uma exigência legal. A ênfase no usuário e na identificação da 
necessidade de informação é necessária para o aperfeiçoamento de processos informacionais 
nos arquivos e na qualificação dos arquivistas tanto para métodos e suportes tradicionais 
quanto para os digitais.

Disseminar informação é um processo de comunicação interpessoal, com a finalida-
de específica de satisfazer as necessidades de informação dos usuários que recorrem aos 
arquivos correntes, intermediários e permanentes. É um serviço fundamental em arquivos 

3 No Brasil, o modelo Open. Archival Information System (OAIS) foi traduzido pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) e publicado sob a forma da norma ABNT, Norma Técnica brasileira (NBR) 15472: 2007, com o 
título “Sistema Aberto de Arquivamento de Informação – SAAI”.
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permanentes, nos quais, em geral, os usuários não conhecem o acervo, nem a estrutura 
de produção e organização dos documentos. O arquivista é o promotor para viabilizar os 
usos dos documentos o máximo possível desde que não contrarie o interesse público, de 
segurança, privacidade e confidencialidade.

É recomendável formular políticas de acesso aos documentos, normas e métodos 
relativos aos usos de documentos que sejam de interesse de todos de acordo com a Lei 
nº 12.527/2011 na qual são tratados aspectos relacionados ao acesso à informação. 
O Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ)4 disponibiliza uma série de documentos e 
recomendações referentes à gestão arquivística de documentos.

Os mecanismos de recuperação da informação são elaborados por meio das infor-
mações contidas nos acervos tratados. O não cumprimento do tratamento arquivístico 
pode dificultar a recuperação da informação orgânica dos serviços, sistemas e redes de 
atenção à saúde.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE UM SERVIÇO DE GAD

Os documentos que geramos e recebemos costumamos arquivá-los. Logo, procura-
mos sempre um local para armazená-los. Para tanto, existem serviços de guarda, tratamento 
e conservação de documentos, os quais são designados de serviços de arquivo.

Esses tipos de serviços têm como atribuições a gestão adequada dos registros gerados 
e recebidos nos serviços de saúde, sejam os registros assistenciais ou administrativos; a 
confecção de análise e relatórios necessários para demonstrar a qualidade e a quantidade 
do serviço prestado; dentre outras.

Nota-se que esses espaços não se restringem apenas aos espaços físicos, mas 
também aos espaços virtuais. Espaços assim requerem estruturas organizacionais para a 
operacionalização do tratamento e da organização dos registros gerados, recebido e /ou 
acumulados.

Os serviços de arquivos de prontuários

Compete à instituição de saúde e/ou ao médico o dever de guarda do prontuário, e 
que o mesmo está disponível nos ambulatórios, nas enfermarias e nos serviços de emer-
gência para permitir a continuidade do tratamento do paciente e documentar a atuação de 
cada profissional – Resolução CFM N.° 1.638/2002.

4 http://conarq.arquivonacional.gov.br/
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Área para o público

A seguir são descritas as áreas essenciais destinadas ao público, que deve corres-
ponder a aproximadamente 25% da área útil total, para um serviço de arquivo na área de 
saúde (CONARQ, 2000):

a) hall de entrada;

b) balcão de informação;

c) protocolo;

d) salas de consulta ou pesquisa;

e) sala de serviços de reprografia;

f) lavatórios.

Vale ressaltar que estes ambientes podem compor um mesmo espaço (sala) e são 
descritos nas próximas seções deste manual.

Áreas de trabalho

As áreas essenciais destinadas ao trabalho deverão corresponder a 15% da superfície 
edificada. Elas incluem (CONARQ, 2000):

a) sala da coordenação;

b) salas de reunião;

c) recepção, seleção, triagem, higienização e desinfestação de documentos;

d) tratamento técnico;

e) lavatórios.

Área para guarda dos documentos

Os locais para armazenamento dos documentos merecem atenção especial quanto 
às condições ambientais, de acordo com a natureza do suporte físico dos documentos ali 
armazenados. Eles devem possuir especificações técnicas especiais de resistência estrutural 
e de carga, de compartimentação e pé direito, além de iluminação e de condicionamento 
do ar. Há ainda recomendações especiais para segurança, proteção contra sinistros, atos 
de roubo e vandalismo.

Serviços de Referência

O serviço de referência é o “[…] conjunto de atividades destinadas a orientar o 
usuário quanto aos documentos relativos ao tema de seu interesse, aos instrumentos de 
pesquisa disponíveis e às condições de acesso e de reprodução”. (ARQUIVO NACIONAL, 
2005, p. 49)
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Pode-se organizar um serviço de referência em arquivos de diversas maneiras, 
a depender da infraestrutura, recursos disponíveis –  dos financeiros e de pessoas. De 
acordo com Accart (2012) e Duff (2016), este serviço pode ser organizado por meio de 
salas de consulta ou pesquisa, serviços de empréstimo, serviços de reprodução e serviço 
de informação.

Sala de Consulta ou pesquisa

Recomenda-se que seja um ambiente com a infraestrutura adequada para o usuário 
consultar os documentos e/ou aguardar atendimento, proporcionando: proteção do acervo 
– preservação, segurança –; identificação e registro do usuário e dos documentos; conhe-
cimento das políticas de acesso; atendimento ao usuário com a finalidade de identificação 
de suas necessidades; acesso aos instrumentos de pesquisa e orientação para o uso des-
ses instrumentos; entre outros requisitos de acordo com as características do acervo e da 
infraestrutura disponível. A pesquisa em prontuários deve ser autorizada por um Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP).

Consulta a Documentos

Os prontuários do paciente devem estar disponíveis para atendimento sempre que 
solicitados. Ao final do atendimento, ou após o período de internação, e finalizados os pro-
cedimentos administrativos, os prontuários, em suporte papel, devem retornar ao arquivo. 
Assim, devem estar disponíveis para consulta nos arquivos correntes, intermediários e 
permanentes, por exemplo:

a) Arquivos correntes: o prontuário do paciente na fase corrente está em cons-
tante atualização e é consultado sempre que solicitado tanto pela equipe de 
saúde – atendimentos, internamentos, etc. – quanto pelo paciente – acesso 
ao prontuário, solicitação de cópia, etc.

b) Arquivos intermediários: nos casos em que o atendimento ao paciente não é 
mais necessário, e após o prazo de guarda estabelecido para os prontuários em 
fase corrente, o prontuário de pacientes que cumpriram o prazo de guarda em 
fase corrente será encaminhado para um arquivo central ou intermediário onde 
as consultas ao documento são realizadas com menor frequência, entretanto 
no caso de retorno do paciente à unidade de saúde o prontuário retorna para 
a fase corrente, onde inicia novamente a recontagem do prazo. 

c) Arquivos permanentes: após a avaliação da Comissão de Avaliação de Documen-
tos (CPAD), os prontuários que possuam valor histórico, cultural ou informativo 
serão preservados de forma permanente.
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Serviço de Reprodução

Recomenda-se que se forneçam reproduções em vez dos documentos originais, que 
podem ser cópias impressas, microfilmadas ou digitalizadas a depender das circunstâncias 
e/ou recursos disponíveis. Prioritariamente devem ser reproduzidos documentos com estado 
de conversão e/ou com muita demanda de consulta.

No caso dos prontuários de pacientes, as cópias devem ser formalmente solicitadas 
ao serviço de saúde. O paciente deve preencher formulário específico de solicitação de cópia 
de prontuário – Formulário de Solicitação de Cópia de Prontuário. Após o recebimento da 
cópia, o solicitante deve assinar um recibo que informa sobre a retirada da cópia de tais 
documentos da unidade de saúde – Recibo Acautelatório.

Serviço de Informação

Constitui-se no processo de atendimento ao usuário, podendo ser presencial ou 
on-line, seguindo as orientações da política de acesso aos documentos. Nesse processo 
é fundamental qualificar os colaboradores para o atendimento e fazer uso dos instru-
mentos de pesquisa. Sempre que necessário deve-se realizar um processo de entrevista 
com o usuário em pesquisas mais específicas e/ou detalhadas. Recomenda-se também 
utilizar instrumentos de coleta para serem utilizados em estudos de uso e usuários da 
informação, como, por exemplo: formulários de satisfação, questionários e perguntas no 
próprio formulário de cadastro, desde que sejam objetivas e não atrapalhem o processo 
de atendimento.

O serviço de referência on-line ainda é pouco usado nos serviços de arquivos, 
podendo ser realizado por meio de chats ou das redes sociais. Comumente nos sites 
dos serviços de arquivos dos OPSAS podem ser disponibilizados contatos para tirar 
dúvidas e agendar visitas mais específicas, sendo uma alternativa quando se tem um 
número reduzido de colaboradores e/ou espaço que não corresponda às necessidades 
de consulta.

Mediação

A mediação pode ser implícita e explícita. A mediação implícita é aquela que é 
realizada no processamento técnico do acervo, no planejamento do ambiente de mediação 
da informação antes do contato com o usuário, mas visando a este, como, por exemplo, 
a criação dos instrumentos de pesquisa. Já a mediação explícita é aquela que ocorre com 
a presença do usuário, mesmo que essa presença não seja explícita como nos acessos à 
distância em que não é solicitada a interferência concreta e presencial do profissional da 
informação. (FERREIRA; ALMEIDA JÚNIOR, 2013)

A prática da mediação, ao menos realizada por meio de técnicas e não de 
modo subjetivo, precisa ser aperfeiçoada no ambiente de arquivo. O acesso aos docu-
mentos arquivísticos é para ocorrer em todas as fases e não somente nos arquivos 
permanentes, já que as consultas e, consequentemente, as necessidades dos usuários 
ocorrem também nos arquivos correntes e intermediários. O usuário deve ser a base 
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da orientação e da concepção das unidades e dos sistemas de informação, a serem 
definidos em função de suas características, de suas atitudes, de suas necessidades 
e de suas demandas.

Para tanto, se faz necessário a aplicação de estudo de uso e usuários da informação 
de modo contínuo por meio de métodos e técnicas. O monitoramento do fluxo de usuários, 
por exemplo, é fundamental para definir o horário que possui maior fluxo e definir a escala 
de colaboradores para melhor atender o usuário. Identificar quais são os documentos mais 
acessados, por exemplo, pode ser um requisito para reprodução do mesmo para não danificar 
o original e/ou para ordená-lo de modo que facilite o processo de localização.

Para o bom funcionamento do serviço de referência e cumprimento da Lei de Acesso 
à Informação, a Lei nº 12.527 de 2011, é imprescindível definir as políticas e condições 
de acesso aos documentos de tal forma que se possam realizar pesquisas ao mesmo tempo 
em que se protegem os interesses privados. As restrições devem estar condicionadas a 
alguma limitação no tempo e serem justificadas, bem como as limitações de acesso aos 
documentos, aplicando o princípio de igualdade para todos os usuários, salvaguardando o 
interesse público. A política de acesso deve ser elaborada em função de estudos de usuários 
e uso da informação aplicados na organização, para atender as necessidades dos usuários 
e elaborada pelas CPAD e CRPP.

Divulgação

Ligadas à disseminação da informação, podem ser referidas outras atividades 
importantes e utilizadas em diversas áreas e em diferentes unidades de informação dos 
organismos produtores; em torno delas, destacam-se os serviços de alerta e da Disseminação 
Seletiva da Informação (DSI). Pouco explorados pelos arquivos dos OPSAS, esses serviços 
são potencializados com uso das tecnologias e na atualidade por meio das redes sociais.

No âmbito dos OPSAS, o principal trabalho do DSI está voltado para a comunida-
de interna e externa do serviço. Podem ser enviados alertas impresso e/ou digitais com 
informações sobre o acervo que atendam ou antecipem as necessidades de informações 
dos usuários.

É recomendável também associar os arquivos às redes sociais. O uso de tais ferra-
mentas, além de ampliar o alcance da divulgação do arquivo e consequentemente do seu 
acervo, aproxima o usuário, ampliando a sua visibilidade. Os sites, em conjunto com as 
redes sociais, podem, por exemplo, divulgar o acervo, os tipos de documentos e as suas 
datas-limites, permitindo que o usuário decida sobre as vantagens e desvantagens de sua 
ida ao arquivo. (MARIZ, 2012)

A ênfase no usuário e a identificação da necessidade de informação, além da 
participação efetiva dos arquivistas na disseminação da informação e no uso das tec-
nologias são fatores primordiais para o bom funcionamento do serviço de referência. 
É consenso a importância da disseminação da informação nos arquivos, que é um 
compromisso social e uma exigência legal. No entanto, o atendimento a essas exigên-
cias coloca-se como um desafio na medida em que pode fazer com que os arquivos 
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passem a ser reconhecidos e valorizados pela sociedade como ambientes informacionais 
e importantes fontes de informação.

INSTRUMENTOS PARA A GAD: CONTROLE, DESTINAÇÃO E REFERÊNCIA

Os instrumentos de gestão arquivística de documentos tem a finalidade de subsi-
diar no processo de recuperação das tipologias documentais. Para tanto, constituem-se os 
instrumentos de controle, destinação e referência.

Instrumentos de Controle e Destinação

Os instrumentos de controle e destinação tem a finalidade de orientar e efetuar os 
processos de análise, avaliação e seleção nas instituições de saúde, por intermédio da 
definição dos prazos de guarda e destinação dos documentos relativos às suas atividades-
-meio e finalísticas. Como exemplo, citamos o Plano de Classificação, a TTDD e as Listas 
de recolhimento e de eliminação de documentos.

Plano de Classificação dos Documentos

É o instrumento de controle utilizado para classificar todo e qualquer documento de 
arquivo. Denominamos plano de classificação a estruturação de um esquema que retrata 
as atribuições, funções e atividades do organismo produtor, de forma hierárquica, facilitado 
pela utilização de números para designar as classes e suas subdivisões.

O plano de classificação de documentos de arquivo é um instrumento de trabalho 
utilizado para classificar todo e qualquer documento produzido e recebido por um órgão ou 
entidade no exercício de suas funções e atividades. Por essa razão, o Plano de Classificação 
precede e orienta a elaboração da TTDD.

Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos

A TTDD é um instrumento de controle e destinação que propicia o registro esque-
mático do ciclo de vida dos documentos produzidos, recebidos e/ou acumulados pelos 
organismos produtores de serviços de saúde, determinando os prazos de guarda no arquivo 
corrente, bem como sua transferência para o arquivo intermediário, a eliminação ou reco-
lhimento para guarda permanente na instituição de saúde. Os processos de análise dos 
documentos, oriundos da função de avaliação, são efetivados e formalizados na TTDD. 
(BRASIL, 2005, p. 159)

O plano de classificação e a TTDD são metodologicamente e teoricamente embasa-
dos, a partir de textos legais, normas, critérios e procedimentos arquivísticos, constituindo-se 
em instrumentos para a implementação de uma política de GAD. (BERNARDES, 1998; 
BERNARDES et al., 2008)
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Lista de recolhimento de documentos

A lista de recolhimento consiste na relação de documentos destinados à 
guarda permanente.

Lista de Eliminação de Documentos (LED)

A lista de eliminação de documentos depende de instrumento legal ou normativo 
que a autorize. A eliminação de documentos produzidos pelos OPSAS deve acatar a Lei 
federal n. 8.159/91. (BRASIL, 1991)

Neste sentido, a CPAD é a responsável pela orientação e autorização da eliminação 
de documentos previamente avaliados e destinados para descarte no âmbito dos OPSAS. 
A seguir, são descritos os passos para a realização da eliminação dos documentos, elencados 
a partir da Resolução n. 44, de 14 de fevereiro de 2020:

1. Avaliação pela CPAD, verificando se os documentos avaliados poderão ser elimi-
nados ou destinados para guarda permanente. A comissão elaborará a Listagem 
de Eliminação de Documentos, cujo modelo é sugerido no Quadro 1.

Quadro 5 – Modelo de Listagem de Eliminação de Documentos

LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS ÓRGÃO/SETOR:

ÓRGÃO/ENTIDADE: (indicar o nome do órgão/entidade, acompanhado das siglas 
respectivas)

(indicar as siglas)
Listagem nº: 

UNIDADE/SETOR: (indicar o nome da unidade/setor que eliminará os documentos 
relacionados na listagem, acompanhado das siglas respectivas)

(indicar nº / ano 
da listagem)

No caso de eliminação de documentos de órgãos/entidades extintos, indicar o 
nome do produtor(a)/acumulador(a) dos documentos.

Folha nº: (indicar 
nº da folha / nº 
total de folhas)

CÓDIGO REFERENTE À 
CLASSIFICAÇÃO

DESCRITOR
DO CÓDIGO

DATAS 
-LIMITE

UNIDADE DE 
ARQUIVAMENTO OBSERVAÇÕES 

E/OU 
JUSTIFICATIVASQUANTIFICA-

ÇÃO (*)
ESPECIFI-

CAÇÃO

MENSURAÇÃO TOTAL: (indicar, em metros lineares, unidades ou bytes, o total de documentos que 
serão eliminados)

DATAS-LIMITE GERAIS: (indicar, em anos, o período dos documentos que serão eliminados)

(*) PARA DOCUMENTOS DIGITAIS: (volume/quantificação) – indicar o volume total, medido em 
múltiplo de bytes, dos documentos a serem eliminados.

Fonte: Brasil, 2020.

2. A Listagem de Eliminação de Documentos passará pela aprovação da CPAD;

3. Após a aprovação da CPAD, a listagem será encaminhada para a Direção do 
OPSAS, a fim de aprovar ou não a eliminação dos documentos;
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4. Com a eliminação autorizada, os OPSAS deverão publicar um Edital de Ciência 
de Eliminação de Documentos, visando dar ciência a toda a comunidade de 
que tais documentos serão eliminados (BRASIL, 2020):

NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

Nº (indicar o nº / ano do Edital)

O (A) Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, designado 
(a) pela Portaria nº (indicar o nº / dia, mês e ano da portaria de designação), publicada no 
(indicar o nome do periódico oficial ou do boletim interno do órgão/entidade), de (indicar 
dia, mês e ano da publicação), de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos 
n° (indicar o nº / ano da listagem), autorizada pelo(a) titular do(a) (indicar o nome do 
órgão ou entidade), faz saber a quem possa interessar que a partir do (indicar o prazo 
para a efetivação da eliminação, escrevendo por extenso, entre parênteses, o número 
ordinal correspondente – 30º a 45º) dia subsequente a data de publicação deste Edital 
no (indicar o nome do periódico oficial ou, na ausência dele, o do veículo de divulgação 
local), se não houver oposição, o(a) (indicar o responsável pela eliminação) eliminará 
(indicar a mensuração total) dos documentos relativos a (indicar as referências gerais dos 
descritores dos códigos de classificação dos documentos a serem eliminados), do período 
de (indicar as datas-limite gerais), do(a) (indicar o nome do(a) órgão/entidade produtor(a) 
ou acumulador(a) dos documentos a serem eliminados).

Os interessados, no prazo citado, poderão requerer às suas expensas e mediante 
petição dirigida à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos do(a) (indicar o nome 
do(a) órgão/entidade), a retirada ou cópias de documentos, avulsos ou processos, bem 
como o desentranhamento ou cópias de folhas de um processo.

Local e data.

Nome e assinatura do(a) Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de 
Documentos.

Instrumentos de referência ou de pesquisa em arquivos 

Em geral, o primeiro contato do usuário nos acervos arquivísticos acontece por meio 
dos instrumentos de referência ou de pesquisa. Durante o processo de pesquisa podem 
ser utilizados os instrumentos tradicionais (impressos) e/ou os de sistemas automatizados. 
São vários os tipos de instrumentos tradicionais: guias, inventários, catálogos e índices 
(Quadro 6).

Manual de Gestão e arquivistica 2021.indd   1 /10/2021   11:20



40

Quadro 6 – Instrumentos de referência ou de pesquisa.

Terminologia Atual

Guia “[...] maneira mais rápida e mais eficiente de disponibilizar aos pesquisadores em geral uma visão 
mais global do acervo e da instituição de guarda” (p. 37)

Inventário “[...] descrição exaustiva ou parcial de um fundo ou de uma ou mais de suas subdivisões”.  
(p. 49)

Catálogo  “[...] constituem instrumentos voltados para a localização específica de unidades documentais”. 
(p. 31)

Índice “[...] localização das unidades documentais que atendam a critérios específicos, tanto de uma 
única série como de diferentes fundos” (p. 33)

Fonte: Adaptado de Lopez (2002).

Os instrumentos de pesquisa refletem o modo como o acervo foi organizado em 
função do atendimento das necessidades dos usuários. É recomendável que instrumentos 
desta natureza sejam avaliados e revisados sempre que necessário, pois esses instrumen-
tos passam informações para os usuários sobre os documentos arquivísticos e tornam a 
recuperação desses mais rápida e precisa.

Nos OPSAS, os catálogos e índices disponibilizados por meio de sistemas automati-
zados são os instrumentos mais utilizados para consulta. Esses sistemas devem apresentar 
requisitos arquivísticos para possibilitar a gestão e preservação documental a fim de garantir 
a cadeia de custódia documental dos organismos produtores. Embora não seja recorrente 
o uso dos instrumentos de pesquisa como guia em formato impresso e/ou eletrônico nos 
OPSAS, recomenda-se o uso nas salas de pesquisas no processo de atendimento.

Procedimentos e critérios para elaboração dos instrumentos de referência

Cada um dos instrumentos de referência, listados na seção anterior, apresentam 
procedimentos e critérios distintos, uma vez que existem instrumentos mais gerais e outros 
mais específicos. Conforme o propósito de cada um deles, a literatura nacional recomenda 
os procedimentos e critérios apresentados nas subseções posteriores. (BELLOTTO, 2006; 
LOPEZ, 2002) 

Procedimentos e critérios para a elaboração do guia

A literatura arquivística sugere os seguintes procedimentos para a elaboração do 
instrumento de referência guia: 

1. Elabore o instrumento com um teor mais prático e que seja constantemente 
atualizado para fornecer orientações gerais aos usuários, para que conheçam, 
acessem e utilizem o acervo e os serviços do arquivo;

2. Redija com uma linguagem acessível e objetiva;

3. Levante os vários fundos que compõem o arquivo em questão.
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Os critérios para elaboração do guia de um arquivo:

1. Informar a localização e funcionamento; as exigências para ingresso; o encami-
nhamento do usuário segundo o tipo de pesquisa a que se propõe; a organização 
interna dos OPSAS;

2. Disponibilizar as informações sobre o histórico, sua posição na hierarquia 
administrativa e de governança, jurisdição, setores e pessoal técnico e científico;

3. Apresentar informações sobre o quadro de arranjo dos acervos que possui e as 
condições de recolhimento, datas extremas, síntese das séries documentais;

4. Disponibilizar informações sobre os serviços administrativos e técnicos presta-
dos pelo arquivo – microfilmagem, digitalização, encadernação, restauração, 
reprografia – e serviços culturais – cursos, conferências, exposições, simpósios, 
dentre outros;

5. Expor as fontes relacionadas ao acervo em questão como, por exemplo: temas 
correlacionados que podem ser acessados em outros arquivos e cujo material 
completaria seu conjunto de informações; informação sobre outros instrumentos 
de referência que o arquivo possui, bem como os em andamento.

Procedimentos e critérios para a elaboração do inventário

Os seguintes procedimentos são sugeridos para a elaboração do instrumento Inventário: 

1. Elabore o instrumento realizando uma descrição sumária, não analítica, 
dos conjuntos documentais ou partes do acervo;

2. Defina o quadro de arranjo e siga a ordem do mesmo para a elaboração do 
inventário.

Os critérios que devem ser observados na elaboração dos inventários dos OPSAS:

1. Apresentar a caracterização diplomática, semântica, jurídica e administrativa 
do tipo documental ou da função administrativa que originou a produção e 
recolhimento dos documentos componentes da série descrita;

2. Registrar as datas-limite do documento mais antigo e do mais recente da série 
ou da sua parcela inventariada;

3. Estabelecer as quantidades de documentos e as unidades de arquivamento;

4. Apresentar a notação que são as siglas e números que identificam ou localizam 
as unidades de arquivamento no acervo;

5. Listar as observações, caso existam.
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Procedimentos e critérios para a elaboração do catálogo

Os procedimentos que normalmente balizam a elaboração deste instrumento de 
referência são descritos a seguir:

1. Proceder a organização e inventário completo das séries documentais;

2. Descrever cada documento que compõem as séries que foram inventariadas. 
Portanto, é preciso que se compreendam as relações orgânicas entre os docu-
mentos e as atividades que o produziram.

Os critérios que orientam a concepção do catálogo são listados a seguir:

Os catálogos, preferencialmente, são compostos por duas partes: introdução e corpo.

1. Na parte da introdução, os elementos essenciais são:

a) Dados gerais da série – ou séries –, levantados por ocasião da con-
fecção do inventário;

b) Explicação sobre a importância do catálogo e da descrição individua-
lizada dos documentos em questão; 

c) Contextualização da(s) série(s) escolhida(s) dentro das atividades do 
titular do fundo; 

d) Indicação dos critérios eleitos para a ordenação dos documentos na 
classificação e na descrição, caso haja diferença entre ambas.  

2. No corpo do instrumento, os itens sugeridos são:

a) Tipo documental – caso não esteja determinado na série; 

b) Título do documento – se houver; 

c) Autor, escritor, criador, originador e destinatário; 

d) A função imediata do documento – objetivo para o qual foi produzido; 

e) Resumo ou descritores do documento;

f) Datas tópica e cronológica;

g) Caracteres externos mais relevantes – número de páginas, formato, 
dimensão etc.; 

h) Notação ou localização do documento.

Procedimentos e critérios para a elaboração do catálogo seletivo

Os procedimentos apresentados a seguir para o catálogo seletivo diferem dos esta-
belecidos para o catálogo: 

1. Pensar que pode ser feito por pessoa não pertencente ao quadro de funcionários 
do arquivo, com ou sem a colaboração destes;
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2. Selecionar documentos utilizando critérios temáticos, independentemente dos 
planos de classificação;

3. Reunir e descrever a relação dos documentos selecionados pertencentes a um 
mesmo acervo ou acervos distintos.

Procedimentos e critérios para a elaboração do índice

Os procedimentos utilizados na preparação deste instrumento, integrado normalmente 
a outros instrumentos de referência apresentados, são enunciados a seguir: listar os nomes, 
lugares ou assuntos dos documentos em ordem alfabética. A partir deste procedimento, 
critérios são definidos para a sua elaboração:

1. Atentar-se para escolha dos termos a serem utilizados;

2. Utilizar vocabulários controlados e tesauros;

3. Remeter o usuário às respectivas notações de localização dos descritores dos 
documentos, indexando-os diretamente.

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS APLICADAS À GESTÃO DE 
DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS

A seguir são apresentadas soluções tecnológicas que podem ser aplicadas à gestão 
arquivística de documentos.

Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD)

Um SIGAD é um conjunto de procedimentos e operações técnicas que visam o con-
trole do ciclo de vida dos documentos, desde a produção até a destinação final, seguindo os 
princípios da gestão arquivística de documentos e apoiado em um sistema informatizado. 
(ARQUIVO NACIONAL, 2011)

O SIGAD inclui operações como: captura de documentos, aplicação do plano de 
classificação, controle de versões, controle sobre os prazos de guarda e destinação, arma-
zenamento seguro e procedimentos que garantam o acesso e a preservação a médio e 
longo prazos de documentos arquivísticos digitais e não digitais confiáveis e autênticos. 
(ARQUIVO NACIONAL, 2011)

Repositórios Arquivísticos

É recomendável para o desenvolvimento dos sistemas ou repositórios de informações 
orgânicas, considerar os metadados ou os elementos de descrição da informação, os quais 
são encontrados nas Normas de Descrição Arquivística, a saber: ISAD(G); ISAAR(CPF); 
ISDF; ISDIAH e NOBRADE. 
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Também é essencial considerar os modelos de requisitos para desenvolvimento de 
Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD), a exemplo do 
E-Arq Brasil, Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis (RDC-Arq), para sistemas de 
informação arquivísticos digitais confiáveis. Um repositório digital de documentos arqui-
vísticos “é um repositório digital que armazena e gerencia [...] documentos, seja nas fases 
corrente e/ou intermediária, seja na fase permanente” (BRASIL, 2014, p. 9), por meio das 
normas e de padrões como o OAIS.

O OAIS é um modelo conceitual desenvolvido pelo CCSDS, que resultou na norma 
International Organization for Standardization (ISO) 14721:2003. O OAIS descreve as 
funções de um repositório digital e os metadados necessários para a preservação e o acesso 
dos materiais digitais gerenciados pelo repositório, que constituem um modelo funcional e 
um modelo de informação. (BRASIL, 2014)

Os elementos de descrição e preservação nos repositórios arquivísticos viabilizam, 
além da cadeia de custódia dos documentos, a criação de padrões para possibilitar a 
cooperação técnica e a interoperabilidade entre sistemas.

Archivematica e AtoM

Existem softwares livres voltados para a gestão de repositórios desta natureza – 
AtoM e Archivematica. O AtoM, por exemplo, possibilita a padronização da descrição dos 
documentos arquivísticos. Um sistema multinível possibilita a organização do arquivo por 
fundos e coleções articulando, em diferentes níveis de descrição, informações sobre os 
documentos que os integram, gerando um catálogo on-line com requisitos arquivísticos.

Já o Archivematica é voltado para a preservação digital e possibilita o acesso de 
longo prazo da memória digital. É utilizado por várias organizações. A sua estrutura de 
preservação digital está em conformidade com o modelo ISO-OAIS e outras normas de 
preservação digital e permite integração com o AtoM.
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POLÍTICAS E LEGISLAÇÃO SOBRE GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE 
DOCUMENTOS EM SAÚDE - QUAIS SÃO?

Na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216, § 2°, é pontuada a relevân-
cia da Gestão da Documentação (GD) governamental (BRASIL, 1988). Na Lei n. 8.159, 
de 1991, encontra-se a definição para a GD como o “conjunto de procedimentos e operações 
técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos 
em fase corrente e intermediária, visando à sua eliminação ou recolhimento para a guarda 
permanente”. (BRASIL, 1991)

No Brasil, o CONARQ disponibiliza uma série de documentos e recomendações refe-
rentes à gestão arquivística de documentos. A gestão de documentos, os sistemas de arquivos 
e os repositórios são explicitamente citados nas diretrizes preconizadas na Política Nacional de 
Informação e Informática em saúde (PNIIS). A PNIIS tem como propósito principal aprimorar 
os processos de trabalho em saúde por meio de tecnologias da informação articulando um 
SNIS que produza informações para os cidadãos, a gestão, a prática profissional, a geração 
de conhecimento e o controle social, contribuindo para a ampliação de acesso, equidade, 
integralidade e humanização dos serviços. (BRASIL, 2004; CUNHA, 2005)

Em maio de 2012, entrou em vigor a Lei de Acesso à Informação (LAI), n. 12.527, 
de 18 de novembro de 2011. Segundo Indolfo (2013, p. 3), a concretização do direito 
de acesso às informações públicas custodiadas pelo Estado “só poderá se viabilizar com 
a adoção de ações de gestão de documentos implementadas por meio da elaboração, 
aprimoramento ou atualização de programas de gestão de documentos junto aos serviços 
arquivísticos federais”.

A Informação e a Tecnologia da Informação em Saúde (ITIS) para o desenvolvimento 
do SUS são, também, apresentadas no Plano Diretor para o Desenvolvimento da Informação 
e Tecnologia da Informação em Saúde (PlaDITIS). No 3º PlaDITIS é suscitado o debate sobre 
a necessidade do acompanhamento do uso das ITIS a serviço da sociedade para garantir 
atenção integral à saúde, com qualidade equanimemente distribuída. (ABRASCO, 2020)

O PlaDITIS é um documento elaborado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva 
(ABRASCO). Este plano envolve entidades de ensino e pesquisa, instituições de serviços 
de saúde, instâncias produtoras, gestores e usuários das ITIS das três esferas de governo, 
de todas as regiões do país, além de representações da sociedade civil.

O PlaDITIS tem como premissa colaborar com o diálogo entre os agentes de ensino 
e pesquisa associados da ABRASCO e das organizações públicas responsáveis na execução 
das políticas de saúde voltadas para a área das ITIS. O texto do segundo e terceiro PlaDITIS 
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passou por consulta pública e como resultado deste processo amplo e participativo foram 
definidas cinco dimensões estratégicas para o desenvolvimento das ITIS no Brasil.

A primeira dimensão trata sobre governança e gestão da informação e TI em saúde, 
abrange o papel do estado e a relação público-privado, governança e modelos da gestão 
das ITIS, suas responsabilidades e sistemas de informações/ e-Saúde; a segunda dimen-
são aborda a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação em informação e TI em saúde; 
a terceira dimensão trata sobre o ensino e a formação permanente de equipes de informação 
e TI em saúde; a quarta traz aportes sobre ética, privacidade e confidencialidade; e por 
último, a quinta dimensão discute sobre ITIS, com enfoque na democracia, no controle 
social e na justiça cognitiva.

O PlaDITIS surge por meio do Grupo Temático Informação em Saúde e População 
(GTISP) com o compromisso de continuar um amplo e democrático processo dialógico sobre 
as ITIS. Observa-se que o PlaDITIS não se trata de uma política pública de informação, 
embora, o seu conteúdo esteja inserido diretamente nas agendas governamentais e é do 
interesse para a saúde coletiva, pois não é produzido pelo Estado ou suas partes consti-
tuintes. (FARIAS NETO; LIMA; CUNHA, 2018)

Alinhada às diretrizes, os princípios do SUS e à política de governo eletrônico, 
no documento Estratégia do e-Saúde para o Brasil são delineadas ações para o uso 
das ITIS, visando alcançar os objetivos do Plano Nacional de Saúde até o ano de 2020 
(BRASIL, 2014). As estratégias de e-Saúde no Brasil “pressupõem [...] um trabalho conjunto 
entre os sujeitos do processo de atenção à saúde e gestão com as equipes de informação 
e tecnologias de informação em saúde das três esferas de governo [...]. (BRASIL, 2014, 
p. 23-24)

No Quadro 7 são elencados os principais dispositivos sobre informações e docu-
mentos arquivísticos – leis, medidas provisórias, decretos e resoluções no âmbito federal.

Quadro 7 – Leis, medidas provisórias, decretos e resoluções federais relacionadas a procedimentos voltados 
a informações e documentos arquivísticos.

Dispositivos Deliberação

1 LEI N° 6.546, DE 4 DE JULHO 
DE 1978

Dispõe sobre a regulamentação das profissões de arquivista 
e de técnico de arquivo, e dá outras providências.

2 LEI Nº 8.159, DE 08 DE
JANEIRO DE 1991

Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e 
privados e dá outras providências.

3 LEI Nº 12.527, DE 18 DE 
NOVEMBRO DE 2011

Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do 
art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 
da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio 
de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 
1991; e dá outras providências.

4 LEI Nº 12.682, DE 9 DE JULHO 
DE 2012

Dispõe sobre a elaboração e o arquivamento de documentos 
em meios eletromagnéticos.

5 LEI Nº 12.965, DE 23 ABRIL 
DE 2014

Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o 
uso da Internet no Brasil.

Continua...
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...continuação

Dispositivos Deliberação

6 LEI Nº 13.709, DE 14 DE 
AGOSTO DE 2018

Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei 
nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet).

7 MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-
2, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-
Brasil, transforma o Instituto Nacional de Tecnologia da 
Informação em autarquia, e dá outras providências.

8 RESOLUÇÃO Nº 2, DE 18 DE 
OUTUBRO DE 1995

Dispõe sobre as medidas a serem observadas na transferência 
ou no recolhimento de acervos documentais para instituições 
arquivísticas públicas.

9 RESOLUÇÃO Nº 5, DE 30 DE 
SETEMBRO DE 1996

Dispõe sobre a publicação de editais para eliminação de 
documentos nos Diários Oficiais da União, Distrito Federal, 
Estados e Municípios.

10 RESOLUÇÃO Nº 6, DE 15 DE 
MAIO DE 1997

Dispõe sobre diretrizes quanto à terceirização de serviços 
arquivísticos públicos.

11 RESOLUÇÃO Nº 22, DE 30 DE 
JUNHO DE 2005

Dispõe sobre as diretrizes para a avaliação de documentos 
em instituições de saúde.

12 RESOLUÇÃO Nº 24, DE 3 DE 
AGOSTO DE 2006

Estabelece diretrizes para a transferência e recolhimento 
de documentos arquivísticos digitais para instituições 
arquivísticas públicas.

13 RESOLUÇÃO Nº 31, DE 28 DE 
ABRIL DE 2010

Dispõe sobre a adoção das Recomendações para Digitalização 
de Documentos Arquivísticos Permanentes

14 RESOLUÇÃO Nº 37, DE 19 DE 
DEZEMBRO DE 2012

Aprova as Diretrizes para a Presunção de Autenticidade de 
Documentos Arquivísticos Digitais.

15 RESOLUÇÃO Nº 38, DE 9 DE 
JULHO DE 2013

Dispõe sobre a adoção das “Diretrizes do Produtor - A 
Elaboração e a Manutenção de Materiais Digitais: Diretrizes 
Para Indivíduos” e “Diretrizes do Preservador - A Preservação 
de Documentos Arquivísticos digitais: Diretrizes para 
Organizações”.

16 RESOLUÇÃO Nº 39, DE 29 DE 
ABRIL DE 2014 SINAR.

Estabelece diretrizes para a implementação de repositórios 
digitais confiáveis para a transferência e recolhimento 
de documentos arquivísticos digitais para instituições 
arquivísticas dos órgãos e entidades integrantes do Sistema 
Nacional de Arquivos (SINAR).

17 RESOLUÇÃO Nº 43, DE 04 DE 
SETEMBRO DE 2015

Altera a redação da Resolução do CONARQ nº 39, de 
29 de abril de 2014, que estabelece diretrizes para a 
implementação de repositórios digitais confiáveis para a 
transferência e recolhimento de documentos arquivísticos 
digitais para instituições arquivísticas dos órgãos e entidades 
integrantes do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR).

Fonte: Elaborado pelos autores.
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No Quadro 7 são elencados os principais dispositivos sobre registros, informações 
e documentos arquivísticos no âmbito dos conselhos federais de profissionais de saúde. 
A regulamentação de uma profissão diz respeito a um conjunto de normas, procedimentos 
e comportamentos que os agentes de cada área devem seguir.

Essas normas são estabelecidas pelo governo, comunidades, grupos sociais, setores 
econômicos e de profissionais de outras ocupações laborais. Estas diretrizes são fortalecidas 
mediante as penalidades ou sanções que delimitam as ações práticas. Assim, as regula-
mentações determinam os campos de mercado de trabalho, de serviços, procedimentos e 
atividades que o profissional deve cumprir, sendo um importante instrumento de proteção 
não só a este trabalhador, mas também à população que usufrui desse serviço. (GIRARDI; 
FERNANDES JR.; CARVALHO, 2000)

No Brasil, alguns órgãos são responsáveis pela regulamentação profissional, tais 
como o Congresso Nacional, responsável pela criação de leis e por fornecer autorização 
para o funcionamento dos Conselhos de Fiscalização do Exercício Profissional que também 
atuam na regulamentação; o Ministério do Trabalho; Ministério da Educação e o Ministério 
da Saúde. (GIRARDI; FERNANDES JR; CARVALHO, 2000)

Nacionalmente, existem 14 profissões de nível superior que são regulamentadas 
por legislações específicas e se autorregulam por meio dos seus próprios conselhos. 
A medicina, uma das mais antigas e tradicionais ocupações brasileiras, foi regulamentada 
em 1957 por meio dos seus conselhos federal e regionais. (GIRARDI; FERNANDES JR; 
CARVALHO, 2000) A medicina, quando surgiu no país, era responsável por diversas ativida-
des. Por meio da medicina, deu-se início a vários conhecimentos que, ao se aprofundarem, 
se tornaram especialidades e alguns evoluíram para profissões, como é o caso da farmácia 
e da odontologia.

Além da medicina, farmácia e odontologia, ainda compõe o quadro de profissões 
a enfermagem, medicina veterinária, serviço social, terapia ocupacional, fisioterapia, 
fonoaudiologia, nutrição, biomedicina, psicologia, ciências biológicas e, mais recentemente, 
os profissionais da educação física que também foram incluídos a área da saúde, já que a 
condição física se tornou uma das preocupações do SUS diante do conceito ampliado de 
saúde que o mesmo segue.

Quadro 8 – Resoluções dos Conselhos Federais dos profissionais de medicina, nutrição, ciências biológicas, 
educação física, enfermagem, odontologia e terapia ocupacional 

Dispositivos Deliberação

01 CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA RESOLUÇÃO CFM 
Nº 1.638/2002

Define prontuário médico e torna obrigatória a criação da 
Comissão de Revisão de Prontuários nas instituições de 
saúde.

02 CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA RESOLUÇÃO CFM 
Nº 1.821, DE 11 DE JULHO 
DE 2007

Aprova as normas técnicas concernentes à digitalização 
e uso dos sistemas informatizados para a guarda 
e manuseio dos documentos dos prontuários dos 
pacientes, autorizando a eliminação do papel e a troca de 
informação identificada em saúde.

Continua...
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...continuação

Dispositivos Deliberação

03 CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA Resolução CFM 
2218/2018

Revoga o artigo 10º da Resolução CFM nº 1.821/2007, 
de 23 de novembro de 2007, que aprova as normas 
técnicas concernentes à digitalização e uso dos sistemas 
informatizados para a guarda e manuseio dos documentos 
dos prontuários dos pacientes, autorizando a eliminação 
do papel e a troca de informação identificada em saúde.

04 CONSELHO FEDERAL DE 
NUTRICIONISTAS RESOLUÇÃO 
Nº 594, DE 17 DE DEZEMBRO 
DE 2017

Dispõe sobre o registro das informações clínicas e 
administrativas do paciente, a cargo do nutricionista, 
relativas à assistência nutricional, em prontuário físico 
(papel) ou eletrônico do paciente.

05 CONSELHO FEDERAL DE 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - CFBIO 
RESOLUÇÃO Nº 348, DE 8 DE 
AGOSTO DE 2014

Normatiza os procedimentos para registro, baixa, avaliação 
e depreciação de bens patrimoniais no âmbito do Sistema 
CFBio/CRBios. 

06 CONSELHO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA - 
CONFEF resolução CONFEF 
nº 328/2016

Dispõe sobre Especialidade Profissional em Educação Física 
na área de Avaliação Física. Art. 7º - O Especialista em 
Avaliação Física deve registrar, de modo detalhado e objetivo, 
as informações relativas à avaliação física, utilizando-se de 
prontuário, ficha de controle ou equivalente, e relatando 
informações dos beneficiários sobre dados pessoais; hábitos 
de vida, limitações físicas, uso de medicamentos, tratamento 
médico específico; condições físicas/corporais, entre outras.

Parágrafo único - Em face da responsabilidade ética do seu 
exercício profissional, o Especialista em Avaliação Física, 
deve manter sob sigilo, tanto do ponto de vista profissional 
quanto institucional, as informações da avaliação física, e 
o beneficiário deve ser notificado sobre a importância da 
veracidade das informações por ele prestadas por ocasião 
dos procedimentos avaliativos.

07 CONSELHO FEDERAL DE 
ENFERMAGEM RESOLUÇÃO 
COFEN Nº 429/2012

Dispõe sobre o registro das ações profissionais no 
prontuário do paciente, e em outros documentos próprios da 
enfermagem, independente do meio de suporte – tradicional 
ou eletrônico.

08 CONSELHO FEDERAL DE 
ENFERMAGEM RESOLUÇÃO 
COFEN Nº 0514/2016

Aprova o Guia de Recomendações para os registros de 
enfermagem no prontuário do paciente, com a finalidade 
de nortear os profissionais de Enfermagem.

09 CONSELHO FEDERAL DE 
ODONTOLOGIA Resolução 
CFO 91/2009

Aprova as normas técnicas concernentes à digitalização, 
uso dos sistemas informatizados para a guarda e manuseio 
dos documentos dos prontuários dos pacientes, quanto 
aos Requisitos de Segurança em Documentos Eletrônicos 
em Saúde.

10 CONSELHO FEDERAL DE TERA-
PIA OCUPACIONAL Resolução 
COFFITO Nº. 415/2012

Dispõe sobre a obrigatoriedade do registro em prontuário 
pelo terapeuta ocupacional, da guarda e do seu descarte e 
dá outras providências.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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POSFÁCIO

A difusão do conhecimento é uma das questões que está na linha de frente dos 
estudos na ciência da informação. Na verdade, deveria ser uma preocupação em todas as 
áreas do conhecimento humano. Precisamos compartilhar os “achados” para que, cada 
vez mais, as pessoas possam usufruir e ter uma vida mais confortável, com mais saúde, 
com alimentação saudável, com condições melhores de moradia e de segurança e com 
informações de qualidade para as infinitas tomadas de decisão necessárias no dia a dia.

E isso é feito, a difusão, por meio de inúmeros canais: eventos científicos, publica-
ções, sítios na internet, banco de dados, redes sociais, entre outros. No caso específico das 
publicações, o manual é entendido por mim como aquele mais generoso, pois fornece ao 
seu leitor um passo-a-passo para lidar com um objeto, uma situação, um sistema, enfim, 
um problema. O manual é libertador por oferecer ao seu leitor a capacidade de entender e 
dominar um fenômeno. Ele dá asas à criatura, independente do criador.

É dessa forma que entendo o Manual de gestão arquivística de documentos em 
saúde, obra de Francisco José Aragão Pedroza Cunha, Gillian Leandro de Queiroga Lima, 
Louise Anunciação Fonseca de Oliveira do Amaral e Rodrigo França Meirelles, que reuniram 
suas experiências e pesquisas para um ato de generosidade sem tamanho.

Em momentos de pandemia, os Organismos Produtores de Serviços de Atenção à 
Saúde (OPSAS) precisam lançar mão de todas as estratégias para facilitar e tornar mais 
eficiente o seu trabalho e o manejo das informações é um dos principais pilares. É um lugar 
comum falar da importância estratégica que a informação e o quanto sua gestão poupa 
esforços, diminui o retrabalho, aumenta a velocidade e a segurança na tomada de decisão 
e, em casos mais extremos, salva vidas.

A base de conhecimento de uma instituição é formada pelo conhecimento tácito e 
pelo conhecimento explícito. O tácito, quando expropriado do sujeito que lhe deu forma, 
se torna um conhecimento registrado na forma de manuais de procedimentos, instruções 
de serviço, recomendações etc. O conhecimento explícito está na biblioteca, nos centros 
de documentação e nos sítios da internet, mas, também, nos bancos de dados, nos rela-
tórios, nos projetos, nos processos, nas tabelas e quadros, isto é, nos arquivos. Podemos 
afirmar, sem correr o risco de exagerar, que a maior parte da base de conhecimento de 
uma instituição está em seus arquivos, ou seja, nos documentos produzidos e/ou recebidos 
durante o desenvolvimento de suas atividades estabelecidas em sua razão de ser. Quando 
o conhecimento tácito é transformado em explícito, registrado, ele se consubstancia em 
um documento de arquivo.
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Deduzimos duas questões disso. Uma, as informações não podem ser invisíveis, elas 
precisam estar acessíveis a tempo e a hora. Esse é o grande desafio de qualquer instituição: 
poder explorar em sua plenitude o estoque informacional que está sob seu controle. Outra, 
o arquivo contém a maior parte da base de conhecimento da instituição e, portanto, ele 
precisa de tratamento adequado ao tamanho de seu papel.

E qual foi o objetivo deste manual? Exatamente fornecer conhecimento para que 
os profissionais de saúde possam gerenciar melhor seus documentos de arquivo e utilizar 
as informações que estão contidas neles. Ele apresentou conceitos básicos, definindo o 
que são arquivos e documentos arquivísticos e as particularidades que os caracteriza em 
relação a outros tipos de documentos, tal como um livro ou um artigo de revista científica.

Identificou as espécies e tipos documentais mais comuns em Organismos Produtores 
de Serviços de Atenção à Saúde (OPSAS), dando destaque a um dos principais documentos 
dos arquivos desses organismos: o prontuário do paciente (PP) na sua versão em papel e 
digital. A importância dele se dá pelo valor informativo que ele contém, de acordo com o 
conceito criado pelo arquivista norte-americano T. R. Schellenberg. É possível extrair dele 
não somente dados pessoais, mas o comportamento de várias enfermidades, possibilitando 
inúmeros estudos.

O fazer da gestão arquivística de documentos em saúde é demonstrado a partir de 
procedimentos fundamentais. Passa, por exemplo, pela classificação e ordenação, pela 
avaliação e seus critérios, pela descrição e suas pontes para vincular um estoque informa-
cional aos usuários, pela preservação e pela disseminação.

O manual não se esqueceu dos instrumentos para a gestão arquivística de documen-
tos. Eles são a ponta de lança para a organização, o controle e o acesso aos documentos 
arquivísticos em relação ao contexto e ao conteúdo. Os documentos precisam estar organi-
zados – plano de classificação –, ser preservados ou não de acordo com seu valor – tabela 
de temporalidade – e estar acessíveis aos usuários internos e externos –instrumentos de 
referência ou de pesquisa em arquivos –, por meio de guias, inventários, catálogos e índi-
ces, disponíveis ou não em plataformas como o AtoM. Em relação ao ambiente digital, 
o manual trouxe, ainda, orientações sobre o sistema informatizado de gestão arquivística 
de documentos e informações fundamentais para a preservação de documentos de arquivo 
em repositórios digitais.

Por fim, trata-se de uma obra que, apesar de dirigida ao pessoal da saúde, pode 
ser utilizada por todos aqueles que precisam gerenciar seus documentos de arquivo. 
Ela é específica em seu título, mas abrangente em seu conteúdo. Está aí mais uma das 
qualidades deste trabalho.

Brasília, 29 de dezembro de 2020. 
Renato Tarciso Barbosa de Sousa
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Este Manual torna-se um importante marco científico para a 
qualificação das tomadas de decisões dos gestores, bem como, do 
cotidiano de profissionais e suas consequências para os usuários 
dos serviços de saúde. É com muito entusiasmo que a Associação 
Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), juntamente com seu Grupo 
Temático de Informação em Saúde e População (GTISP), reafirma 
que os serviços de arquivos são um bem público, ou seja, do Estado, 
gerando conhecimento em saúde e disseminando aprendizados sobre 
produtos e serviços informacionais.
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E qual foi o objetivo deste Manual? Exatamente fornecer conhecimento 
para que os profissionais de saúde possam gerenciar melhor seus 
documentos de arquivo e utilizar as informações que estão contidas 
neles. Ele apresentou conceitos básicos, definindo o que são arquivos 
e documentos arquivísticos e as particularidades que os caracteriza 
em relação a outros tipos de documentos, tal como um livro ou um 
artigo de revista científica. Por fim, trata-se de uma obra que, apesar 
de dirigida ao pessoal da saúde, pode ser utilizada por todos aqueles 
que precisam gerenciar seus documentos de arquivo. Ela é específica 
em seu título, mas abrangente em seu conteúdo. Está aí mais uma das 
qualidades deste trabalho.
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