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I. MISSÃO: 

A Comissão de Prontuários tem como missão a busca da melhoria da qualidade dos 

registros e anotações necessárias para a elaboração do Prontuário Clínico, dada a sua 

importância, dentre elas: 

a) Para o Paciente: como instrumento de defesa legal; para otimizar o tempo de 

permanência nas Unidades de Saúde, para um diagnóstico e tratamento mais 

seguros; 

b) Para a Equipe de Saúde: como instrumento de defesa, de diagnóstico, de 

tratamento, de acompanhamento da história do paciente, demonstrando o padrão do 

atendimento prestado; 

c) Para o Ensino e a Pesquisa: como fonte principal de dados estatísticos, para a 

elaboração de estudos e pesquisas sobre as situações do processo saúde-doença 

referentes ao território da microrregião (diagnóstico das necessidades, diagnóstico 

nosológico e perfil epidemiológico). 

 

II. FUNDAMENTO LEGAL: 

 

Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.638 de 10.07.2002– “Define 

prontuário médico e torna obrigatória a criação da Comissão de Revisão de Prontuários nas 

Instituições de Saúde”, Código de Ética Médica, Convênio SESAU e UFMS/NHU nº 403 

de 08.12.2005 - Cláusula  Quinta - PLANO OPERATIVO ANUAL – 1.7 “a”. 

 

III. OBJETIVO: 

 

A Comissão de Revisão de Prontuários tem como objetivo atender na integra 

Resolução nº 1.638/2002 do Conselho Federal de Medicina assegurando que o prontuário 

do paciente esteja com preenchimentos dos formulários legíveis, assinado, carimbado pelo 

médico responsável, controle e a manutenção da qualidade do prontuário do NHU. 

Constituída por um grupo multiprofissional (profissionais de nível superior e técnicos), 

tendo por finalidade: verificar, avaliar, sugerir, e orientar a formulação dos prontuários e 

registros Clínicos e técnicos utilizados por todas as especialidades, tendo o propósito de 

permitir que a equipe médica possa levar a efeito sua responsabilidade de assegurar 
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qualidade ótima na prestação de cuidados ao paciente, assegurando que cada paciente tenha 

seu prontuário devidamente preenchido, conforme as Resoluções mencionadas, com todos 

os formulários: anamneses, exames corretamente anexados, de forma legível, carimbados e 

assinados pelos responsáveis do atendimento. 

 

IV. COMPOSIÇÃO: 

 

A Comissão é composta por: médicos; Técnico Administrativo (arquivo médico, 

faturamento); Enfermeiro, com mandato de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por mais 

1(um) ano. 

 

V. COMPETE A COMISSÃO DE PRONTUÁRIO: 

 

I. Observar os itens que deverão constar obrigatoriamente do prontuário confeccionado em 

qualquer suporte, eletrônico ou papel: 

 

a) Identificação do paciente – nome completo, data de nascimento (dia, mês e ano com 

quatro dígitos), sexo, nome da mãe, naturalidade (indicando o município e o estado 

de nascimento) endereço completo (nome da via pública, número, complemento, 

bairro/distrito, município, estado e CEP); 

b) Anamnese, exame físico, exames complementares solicitados e seus respectivos 

resultados, hipóteses diagnósticas, diagnóstico definitivo e tratamento efetuado; 

 

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

procedimentos aos quais o paciente foi submetido e identificação dos profissionais 

que os realizam.  

d) Nos prontuários em suporte de papel é obrigatória a legibilidade da letra do 

profissional que atende o paciente, bem como a identificação dos profissionais 
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prestadores do atendimento. São também obrigatórios a assinatura e o respectivo 

número do CRM; 

e) Nos casos emergenciais, nos quais seja impossível a colheita de historia clínica do 

paciente, deverá constar relato completo do médico de todos os procedimentos 

realizados e que tenham possibilitado o diagnóstico e/ou a remoção para outra 

unidade. 

f) Assegurar a responsabilidade do preenchimento, guarda e manuseio dos prontuários, 

que cabem ao médico assistente, à chefia da equipe, à chefia da Clinica e à Direção 

técnica da unidade. 

 

A Comissão de Revisão de Prontuários deverá manter estreita relação com a 

Comissão de Ética Médica da unidade, com a qual deverão ser discutidos os resultados das 

avaliações realizadas. 

 

VI. ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Avaliar a qualidade dos registros e anotações contidas nos prontuários;  

 

b) Implementar o padrão do prontuário clínico, sugerindo medidas; 

 

c) Supervisionar e orientar a atuação dos profissionais, no seu âmbito; 

 

d) Analisar os impressos e sugerir modificações; 

 

e) Verificar o padrão de atendimento prestado; 

 

f) Aconselha e recomenda novas práticas ao Diretor Clínico, que objetivam registro 

pormenorizado de dados suficientes para avaliação dos cuidados dispensados ao 

paciente;  
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g) Recomenda ao Diretor Clínico, quaisquer alterações pertinentes ao formato e 

apresentação do prontuário;  

 

h) Assegura que o prontuário seja arquivado e catalogado de forma apropriada, em 

disponibilidade racional e eficiente; 

 

i) Procede a revisão do prontuário e desenvolve documentação comprovante do 

padrão de qualidade exigido; 

 

j) Desenvolver planos a médio e longo prazo, objetivando a dinâmica do Serviço;  

 

k) Estabelece as prioridades e objetivos do serviço, transmitindo a informação 

pertinente, ao Diretor Clínico; 

 

l) Desenvolver e recomendar por escrito, ao Diretor Clínico, as normas, padrões e 

critérios usados para medir a extensão em que se devem registrar acuradamente, os 

documentos de relevância clínica, a complementação, fatos médicos e pontualidade 

de registros no prontuário; 

 

m) Registra em impresso-resumo estas revisões com as ações tomadas e as 

recomendadas, para as ações saneadoras; 

 

n) Rever todos os impressos solicitados como permanente do prontuário (impresso 

padrão) do prontuário. A revisão inclui prevenção de duplicação uniformidade de 

apresentação e tamanho.  

 

o) Recomendações para padronização são submetidas ao Conselho Deliberativo da 

Instituição para aprovação; 

 

p) Desenvolver uma lista de abreviações e símbolos que, aprovados, poderão passar a 

fazer parte do prontuário;  
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q) Recomendar ao Conselho Diretivo/NHU ação disciplinar quanto aos prontuários 

que: 

 

a) - Estiverem abaixo do padrão estabelecido pela comissão; 

 

b) - Apresentarem complementação em desacordo com o padrão e o critério 

estabelecidos. 

 

VII. DA ORGANIZAÇÃO: 

 

 

SÃO ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA COMISSÃO: 

 

a) Convocar e presidir as reuniões; 

b) Indicar seu vice-presidente; 

c) Representar a comissão junto à Diretoria da instituição, ou indicar seu representante; 

d) Subscrever todos os documentos e resoluções da comissão previamente aprovados 

pelos membros desta; 

e)  Fazer cumprir o regimento. 

 

Obs: Nas decisões da comissão, além do seu voto, terá o voto de qualidade (voto de Minerva). 

 

SÃO ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DA COMISSÃO: 

 

a) Organizar a ordem do dia; 

b)  Receber e protocolar os processos e expedientes; 

c)  Lavrar a ata das sessões/reuniões; 

d)  Convocar os membros da comissão para as reuniões determinadas pelo presidente; 

e)  Organizar e manter o arquivo da comissão; 

f)  Preparar a correspondência; 
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g)  Realizar outras funções determinadas pelo presidente relacionadas ao serviço desta 

secretaria; 

h) Solicitar ao SAME (Serviço de Arquivo Médico) todos os prontuários que serão 

avaliados, assim como devolvê-los em 24 horas após o trabalho realizado. 

 

VIII. REUNIÕES: 

 

A agenda das reuniões será elaborada por todos os membros, semestralmente, 

sendo que, cada reunião, com data e pauta a serem discutidos será distribuída aos membros 

participantes, pelo presidente da Comissão com 24 horas de antecedência. Se houver 

necessidade de reuniões extraordinária o Presidente convocará os membros da mesma 

forma das reuniões mensais. O membro da Comissão que não comparecer na reunião 

deverá justificar a falta, que será constado em ATA os motivos da falta.  

Para aprovação das deliberações da Comissão de Prontuários, exigir-se-á a presença 

de metade dos membros, prevalecendo à vontade da maioria. 

O tempo de dedicação para as atividades da Comissão será de acordo com as 

necessidades em consonância com a disponibilidade de cada membro, com objetivo de 

atingir o proposto no plano de trabalho. 

 

IX. RELATÓRIOS: 

 

I – Para cada reunião será elaborada ATA, com resultado das discussões e decisões 

na reunião. 

 

II - As irregularidades encontradas serão encaminhadas para a Diretoria Clínica e 

Conselho Técnico para conhecimento e providências. 
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III - A Comissão, para atender o PLANO OPERATIVO ANUAL deverá apresentar 

relatório trimestral ao Gestor do Convênio SUS – SESAU – Secretaria Municipal 

de Saúde, contendo os seguintes itens: 

 

 Organização dos prontuários; 

 Qualidade dos registros; 

 Indicadores dos dados avaliados. 

 

X. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

 

A Comissão de Prontuários pautará sua atuação na legislação sanitária vigente, em 

especial observando as resoluções Conselho Federal de Medicina CFM nº 1638/02. 

Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pelo Diretor Clínico, em 

conjunto com o Conselho Técnico do NHU. Este regimento poderá ser alterado por 

eventuais exigências de adoção de novas legislações pertinentes ao assunto; 

 

O regimento entrará em vigor após aprovação da Diretoria. 

 

Campo Grande-MS, 01 Novembro de 2013. 

 


