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Parecer 006/2015 – CREFITO-4 
 

ASSUNTO: Parecer do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região 

acerca do prontuário fisioterapêutico e/ou multidisciplinar do paciente e do direito ao acesso a seus 

dados. 

 

PARECER: 
 

  O prontuário é um documento único e de valor probatório, e constitui-se em defesa 

legal, relacionada a acusações e reinvindicações, tanto para o paciente e a equipe multidisciplinar 

de saúde como para a instituição de saúde. 

 

  Nesse contexto, o prontuário constitui-se em um registro aceito como prova legal 

do ato do profissional de saúde, uma vez que possibilita o fornecimento das informações a respeito 

do tratamento realizado, atestando a veracidade dos procedimentos em relação à pessoa assistida. 

Pode, ainda, ser utilizado, como prova administrativa e financeira, de prestação de serviços e 

também como base para a elaboração do faturamento, pois, por meio deste, pode-se demonstrar 

todos os gastos realizados durante o período da assistência. 

 

  Vale notar que o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional reconhece 

a necessidade de garantir o sigilo do prontuário e assim prevê na Resolução COFFITO nº 424/13, 

que dispõe sobre o Código de Ética e Deontologia em Fisioterapia, na norma de seu artigo 32, 

incisos I, II, III e § único: 

 

  “É proibido ao Fisioterapeuta: 

  I – revelar, sem justa causa, fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do 

exercício de sua profissão; 

  II – negligenciar na orientação de seus colaboradores, quanto ao sigilo 

profissional; 

  III – fazer referência a casos clínicas identificáveis, exibir 

clientes/pacientes/usuários ou sua imagem em anúncios profissionais ou na divulgação de 

assuntos fisioterapêuticos em qualquer meio de comunicação, salvo quando autorizado pelo 

cliente/paciente/usuário ou seu responsável legal; 

  § único: Compreende-se como justa causa: demanda judicial ou qualquer previsão 

legal que determine a divulgação.” 

 

  Sendo assim, o prontuário do paciente possui a característica de documento 

sigiloso, pessoal, privado e confidencial, pois de seus registros constam informações pessoais do 

paciente, tais como sua identificação completa, sexo, filiação, naturalidade e endereço, assim como 

seus exames e os respectivos resultados, hipóteses diagnósticas, diagnóstico e tratamento. Nele 

estão registradas todas as informações pessoais referentes aos cuidados e serviços prestados ao 

paciente, informações a respeito da sua saúde e a sua intimidade física e mental.    
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  A Resolução nº 414/12 determina, na norma de seu artigo 1º, que é obrigatório o 

registro em prontuário das atividades assistenciais prestadas pelo fisioterapeuta aos seus 

clientes/pacientes. 

  A mesma Resolução, em seu § 1°, determina que, para efeito desta Resolução 

prontuário fisioterapêutico é documento de registro das informações do cliente/paciente devendo 

ser minimamente composto de: 

  I – Identificação do cliente/paciente: nome completo, naturalidade, estado civil, 

gênero, local e data de nascimento, profissão, endereço comercial e residencial; 

  II – História clínica: queixa principal, hábitos de vida, história atual e pregressa 

da doença, antecedentes pessoais e familiares; tratamentos realizados; 

  III – Exame clínico/físico: descrição do estado de saúde físico funcional de acordo 

com a semiologia fisioterapêutica; 

  IV – Exames complementares: descrição dos exames complementares realizados 

previamente e daqueles solicitados pelo próprio fisioterapeuta; 

  V – Diagnóstico e prognóstico fisioterapêuticos: descrição do diagnóstico 

fisioterapêutico considerando a condição de saúde físico funcional do cliente/paciente 

estabelecendo o provável prognóstico fisioterapêutico que compreende a estimativa de evolução 

do caso; 

  VI – Plano terapêutico: descrição dos procedimentos fisioterapêuticos propostos 

relatando os recursos, métodos e técnicas a serem utilizados e o(s) objetivo(s) terapêutico(s) a 

ser(em) alcançado(s), bem como o quantitativo provável de atendimento; 

  VII – Evolução da condição de saúde físico-funcional do cliente/paciente: 

Descrição da evolução do estado de saúde do cliente/paciente, do tratamento realizado em cada 

atendimento e das eventuais intercorrências; 

  VIII – Identificação do profissional que prestou a assistência: Assinatura do 

fisioterapeuta que prestou a assistência fisioterapêutica com o seu carimbo identificando seu 

nome completo e o seu número de registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional – CREFITO de acordo com os Artigos 54 e 119 da Resolução COFFITO 08 de 20 

de fevereiro de 1978 e a data da realização de todos os procedimentos. 

 

  O § 2° prevê que, em caso da assistência fisioterapêutica prestada em regime de 

estágio obrigatório ou não obrigatório, do registro em prontuário devem constar a identificação e 

assinatura do responsável técnico/supervisor/preceptor que responderá pelo serviço prestado, bem 

como do estagiário, sendo que o inciso I prevê que o responsável técnico/supervisor/preceptor 

deve exigir de seu estagiário o registro em prontuário de todas as atividades realizadas por ele e as 

prováveis intercorrências. 

  

  O § 3° determina que, quando a assistência fisioterapêutica for prestada no âmbito 

de instituição onde o prontuário fisioterapêutico for parte integrante do prontuário multidisciplinar 

da instituição, o fisioterapeuta fica dispensado de registrar os dados já contidos anteriormente. 

 

  O artigo 2° prevê, ainda, que o registro em prontuário fisioterapêutico das 

informações de que trata o artigo 1° da mesma resolução deve ser redigido de forma legível e clara 

com terminologia própria da profissão, podendo ser manuscrito ou em meio eletrônico, a critério 

da instituição. 
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  Nessa linha, o parágrafo único determina que, quando a instituição adotar o 

prontuário eletrônico, o fisioterapeuta, imediatamente após seu registro, deverá consignar seu 

nome completo e seu número de registro no CREFITO. 

 

  O artigo 3° determina que ao fisioterapeuta é obrigatória a manutenção do sigilo de 

todas as informações contidas no prontuário do cliente/paciente/usuário. Veja-se que o sigilo é 

ponto central do prontuário elaborado pelo fisioterapeuta, já que o artigo 4º prevê que o prontuário 

fisioterapêutico e seus respectivos dados pertencem ao cliente/paciente/usuário e só podem ser 

divulgados com sua autorização ou a de seu responsável legal, ou por dever legal ou justa causa. 

 

  O prontuário fisioterapêutico deve estar permanentemente disponível, de modo que, 

quando solicitado pelo paciente ou seu representante legal, permita-se o acesso, devendo o 

fisioterapeuta fazer cópias autênticas das informações pertinentes e guardá-las nos termos da citada 

resolução. 

 

  É vedado ao fisioterapeuta negar ao cliente/paciente/usuário ou seu responsável 

legal o acesso ao seu prontuário, bem como deixar de dar explicações necessárias à sua 

compreensão, salvo quando ocasionar riscos para o cliente/paciente ou a terceiros, nos termos do 

que determina a norma do artigo 5º da mencionada resolução. 

 

  A guarda do prontuário do cliente/paciente é de responsabilidade do fisioterapeuta 

ou da instituição onde a assistência fisioterapêutica foi prestada, conforme cita o artigo 6º da 

mesma norma, já que o inciso I prevê que o período de guarda do prontuário do cliente/paciente 

deve ser de no mínimo cinco anos a contar do último registro, podendo ser ampliado nos casos 

previstos em lei, por determinação judicial ou ainda em casos específicos em que seja necessária 

a manutenção da guarda por maior tempo. 

 

  O inciso II determina que, o prontuário do cliente/paciente/usuário deve ser mantido 

em local que garanta sigilo e privacidade e que, nos termos do inciso III, decorrido o prazo de 

guarda legal de que trata o caput desse artigo e não havendo interesse do fisioterapeuta ou da 

instituição onde a assistência fisioterapêutica foi prestada da guarda em maior tempo, é 

responsabilidade do fisioterapeuta e/ou da instituição onde a assistência fisioterapêutica foi 

prestada a destruição do documento de forma que garanta o sigilo das informações ali contidas. 

 

  Ainda, poderá o fisioterapeuta ou a instituição onde a assistência fisioterapêutica 

foi prestada armazenar a cópia do prontuário de forma digitalizada mesmo depois de decorrido o 

tempo legal de guarda do documento, nos termos do inciso IV.  

 

  O inciso V determina que, quando a assistência fisioterapêutica for prestada no 

âmbito domiciliar de seu cliente/paciente, o prontuário deverá ser guardado no próprio domicílio 

deste, devendo o fisioterapeuta orientar a todos os integrantes do núcleo familiar a manter sigilo 

de todas as informações contidas no prontuário do cliente/paciente/usuário. 

 

  Assim, o inciso VI prevê que, em sua proteção, em caso de assistência 

fisioterapêutica domiciliar, o fisioterapeuta poderá manter em seu poder cópia do prontuário do 
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cliente/paciente/usuário, bem como a assinatura deste ou de seu representante legal atestando que 

a assistência fisioterapêutica foi prestada. 

 

  Por fim, ao final do tratamento fisioterapêutico realizado no âmbito domiciliar de 

seu cliente/paciente poderá o fisioterapeuta, caso queira, tirar cópia de inteiro teor do prontuário e 

guardá-lo consigo de acordo com o estabelecido na resolução em comento, nos termos do inciso 

VII. 

 

  Nesse sentido, o Arquivo Nacional, no Decreto nº 7.724, de 16 de maio 2012, artigo 

3º, considera em seus incisos IV e V: IV - informação sigilosa - informação submetida 

temporariamente restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança 

da sociedade e do Estado, e aquelas abrangidas pelas demais hipóteses legais de sigilo; V - 

informação pessoal - informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, relativa 

à intimidade, vida privada, honra e imagem. Por ser passível de restrição em relação à natureza do 

assunto, o prontuário do paciente caracteriza-se como um documento que em relação à sua 

expedição e tramitação obedecerão a prescrições e cuidados específicos. 

 

  A Lei nº 12.527/11 ou Lei de Acesso à Informação foi sancionada pela Presidente 

da República em 18 de novembro de 2011, com o objetivo de atender aos movimentos sociais 

nacionais que reivindicavam maior transparência na gestão pública, como também acompanhar o 

cenário internacional no qual a lei de acesso à informação já se consolidou.  

 

  No entanto, no que se refere à proteção e ao controle de informações sigilosas, o 

artigo 25 da seção III estabelece que o regulamento disponha sobre procedimentos e medidas a 

serem adotados para o tratamento de informação sigilosa, de modo a protegê-la no que concerne a 

perda, alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação não autorizados. 

 

  Assim, a Lei de Acesso à Informação surgiu como forma de facilitar o acesso aos 

atos governamentais, considerando como regra a publicidade das informações, no entanto, com 

restrições de acesso às informações passíveis de sigilo. É importante observar que a lei é omissa 

em relação à especificação do assunto, não menciona de forma clara o que seria considerado 

público e o que poderia vir a ser sigiloso. Observa-se também que em nenhum momento há a 

determinação de inserção pormenorizada e individualizada de dados.  

 

  No entanto, com a finalidade de resguardar bens e interesses maiores, o artigo 23 

da Lei 12.527 prevê, de forma taxativa, as informações consideradas imprescindíveis à segurança 

da sociedade e do Estado, e, assim, podem ter o acesso limitado. As informações que não se 

enquadram nas hipóteses taxativas do supracitado artigo poderão ser consideradas sigilosas, 

conforme estabelecido no artigo 31, seção V - Das Informações Pessoais. Como exemplos de 

hipótese legal de sigilo ou de segredo de justiça, podemos citar os prontuários do paciente.  

 

  Noutro giro, não se pode afastar da presente discussão a atuação do fisioterapeuta 

na prestação de serviço de auditoria em fisioterapia. Este, sim, pode ter acesso aos prontuários 

dentro da instituição onde a assistência fisioterapêutica é prestada. Entretanto, não pode delegar 

que profissional de outra categoria, mesmo que seja membro da equipe de auditoria, o faça. 
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  O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, através da Resolução 

COFFITO nº 416/2012, traz determinações nesse contexto, veja-se: 

 

  “Artigo 2°: Para efeito desta Resolução, considera-se auditoria prestada por 

fisioterapeuta de acordo com os seguintes conceitos: 

  I – Auditoria da assistência fisioterapêutica prestada ou auditoria do ato 

fisioterapêutico: é a análise cuidadosa e sistemática das atividades fisioterapêuticas 

desenvolvidas em determinada instituição pública ou privada, serviço ou setor, cujo objetivo é 

apontar, identificar ou descartar ação fisioterapeutica que possa caracterizar em infração aos 

preceitos éticos e bioéticos ou mesmo que possa configurar, por ação ou omissão, em ilícito ético; 

  II – Auditoria em serviço de fisioterapia: análise cuidadosa e sistemática da 

documentação pertinente à atividade fisioterapêutica (guias próprias de atendimento) com vistas 

a averiguar se a assistencia fisioterapêutica prestada está condizente com a guia de cobrança, se 

as consultas fisioterapêuticas, as consultas de revisão e números excedentes de atendimentos 

solicitados foram efetivamente prestados, entre outros; 

  III – Auditoria abrangente: caracteriza-se por atividades de verificação analítica 

e operativa constituindo no exame sistemático e independente de uma atividade específica, 

elemento ou sistema, para determinar se as ações e resultados pretendidos pelas instituições 

contratantes foram executados e alcançados de acordo com as disposições planejadas e com as 

normas e legislação vigentes.  

(...) 

  Artigo 6°: O fisioterapeuta se obriga a manter o sigilo profissional, devendo 

comunicar ao contratante, por escrito, suas observações, conclusões e recomendações, sendo-lhe 

vedado realizar anotações no prontuário do cliente/paciente ou nos documentos da instituição 

auditada. 

  § 1°: É vedado ao fisioterapeuta divulgar, para além do contratante, suas 

observações, conclusões ou recomendações, exceto por dever legal. 

  § 2°: O fisioterapeuta deve manter documentos/registros referentes à auditoria em 

arquivos seguros e confidenciais. 

  Artigo 7°: O fisioterapeuta na função de auditor da assistência fisioterapêutica 

prestada, poderá, se julgar necessário, solicitar por escrito, ao fisioterapeuta assistente, os 

esclarecimentos necessários ao exercício de suas atividades. 

  Artigo 8°: O fisioterapeuta tem o direito de acessar, in loco, toda a documentação 

necessária, sendo-lhe vedada a retirada dos prontuários podendo solicitar à instituição cópias de 

documentos não sigilosos, e, se necessário, examinar o cliente/paciente, desde que devidamente 

autorizado pelo mesmo, quando possível, ou por seu representante legal. 

  (...) 

  Artigo 10°: O fisioterapeuta quando integrante de equipe multiprofissional de 

auditoria deve preservar sua autonomia e liberdade de trabalho sendo vedado transferir sua 

competência a outros profissionais, mesmo quando integrantes de sua equipe.” 

 

  O Código Penal Brasileiro, na norma de seu artigo 154, prevê que aquele que revelar 

alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou 

profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem, pratica crime de violação de sigilo 

profissional, com pena de detenção. 
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  Portanto, as condições de acesso ao prontuário do paciente restaram devidamente 

esclarecidas, e qualquer outra hipótese deve ocorrer por determinação legal.  

 

  Belo Horizonte, 23 de abril de 2015. 

 

 

 

 

 

Dr. Anderson Luís Coelho 

Presidente do CREFITO-4 


