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Princípio do Sigilo 
Hipócrates

Sobre aquilo que vir ou ouvir

respeitante à vida dos doentes,

no exercício da minha profissão

ou fora dela, e que não

convenha que seja divulgado,

guardarei silêncio como um

segredo religioso,



Princípio do Sigilo



Parecer CFM n.º 22/2000 - Ementa

É dever ético e 
legal o médico 

manter sigilo quanto 
ao prontuário do 

paciente, só o 
podendo revelar 
com autorização 

expressa deste ou 
seu representante 

legal. (...)

A requisição, mesmo 
judicial, que 

implique retirada do 
prontuário do 

hospital, constitui 
coação ilegal



Constituição Federal

X - são invioláveis a 
intimidade, a vida 

privada, a honra e a 
imagem das pessoas, 
assegurado o direito à 
indenização pelo dano 

moral ou material 
decorrente de sua 

violação



Dever legal

* Decreto-lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941. Art. 66. Deixar de comunicar à autoridade 
competente: 
II – crime de ação pública, de que teve conhecimento no exercício da medicina ou de outra 
profissão sanitária, desde que a ação penal não dependa de representação e a comunicação 
não exponha o cliente a procedimento criminal: 
Pena – multa, de trezentos mil réis a três contos de réis. 



Ausência de ilicitude

SIGILO

Autorização

Expressa do

Paciente

Dever

Legal

Justa 

Causa



Princípio do Sigilo

Acórdão do Supremo Tribunal Federal
HC 39.308-SP - Ministro Pedro Chaves

Segredo profissional

Constitui constrangimento ilegal a exigência de
revelação de sigilo e participação de anotação
constante das clínicas e hospitais. Habeas Corpus
concedido



Princípio do Sigilo

Acórdão do Supremo Tribunal Federal
Rec. Ext. n.º 91.218 - Min. Djaci Falcão

A apresentação do prontuário e anotações só 
tem cabimento quando consentida pelo paciente, 
ou quando não for em detrimento deste, e, ainda, 
com a ressalva de que tais documentos devem ser 
apenas postos à disposição para perícia médica sob 
sigilo processual.



Princípio do Sigilo

Código de Ética Médica

É vedado ao médico: 

Art. 73 - Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício 
de sua profissão, salvo por justa causa, dever legal ou autorização expressa 
do paciente.

Observação - Mesmo que o paciente tenha falecido.

Em caso de depoimento o médico comparece e declara seu impedimento.



Código de Ética Médica
Capítulo IX

SIGILO PROFISSIONAL

É vedado ao médico

Art. 74. Revelar sigilo profissional 
relacionado a paciente menor de 

idade, inclusive a seus pais ou 
representantes legais, desde que o 

menor tenha capacidade de 
discernimento, salvo quando a não 
revelação possa acarretar dano ao 

paciente.

Art. 77. Prestar informações a 
empresas seguradoras sobre as 

circunstâncias da morte do paciente 
sob seus cuidados, além das contidas 

na declaração de óbito. 



DISCUSSÃO

• É VEDADO AO MÉDICO 
SER TESTEMUNHA DE 
SEU PRÓPRIO PACIENTE 
(CEM)

TESTEMUNHA EM JUÍZO                                           

• (MODELO DA SANTA 
CASA)

PRONTUÁRIO – GUARDA – ANOTAÇÕES 
– EQUIPE MULTIDISCIPLINAR –
REQUISIÇÃO DE AUTORIDADE 

• EXAMES 
COMPLEMENTARES, 
MÉDICO FALECIDO

FICHAS DE CONSULTÓRIO 









É vedado ao médico:
.....
Art. 77. Prestar informações a empresas seguradoras sobre as

circunstâncias da morte do paciente sob seus cuidados, além das contidas

na declaração de óbito, salvo por expresso consentimento do seu

representante legal.





Recomendação CFM nº 3/14

Recomendar aos profissionais médicos e instituições de 
tratamento médico, clínico, ambulatorial ou hospitalar no 
sentido de: 
a)fornecerem, quando solicitados pelo 
cônjuge/companheiro sobrevivente do paciente morto, e 
sucessivamente pelos sucessores legítimos do paciente em 
linha reta, ou colaterais até o quarto grau, os prontuários 
médicos do paciente falecido: desde que documentalmente 
comprovado o vínculo familiar e observada a ordem de 
vocação hereditária; 
b)informarem aos pacientes acerca da necessidade de 
manifestação expressa da objeção à divulgação do seu 
prontuário médico após a sua morte.







Art. 2o As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo 
delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.

§ 2o Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de 
perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos.



Solicitação de autoridades policiais ou judiciárias:
delegados, promotores, juízes, etc.

•DESPACHO SEJUR CFM nº 315/2015

•Tem-se que a melhor interpretação do parágrafo segundo do art. 2º. da Lei 
nº 12.830/2013  - que dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo 
delegado de polícia, no que se refere a entrega de prontuário médico 
solicitado por delegado - é que esse não autoriza a entrega de prontuário a 
delegado por força do direito à privacidade e ao sigilo das comunicações, por 
força dos incisos X e XII do artigo 5º da Constituição Federal. 





Código de Ética Médica
Capítulo X

DOCUMENTOS MÉDICOS

É vedado ao médico

Art. 89. Liberar cópias do prontuário sob sua guarda, salvo quando
autorizado, por escrito, pelo paciente, para atender ordem judicial ou
para a sua própria defesa.

§ 1º Quando requisitado judicialmente o prontuário será
disponibilizado ao perito médico nomeado pelo juiz.









Ação Civil Pública 
5009152-15.2013.404.7200/SC

Autor: MPF
Réu: CFM 
Juiz Federal Osni Cardoso Filho
03/01/2014



A ação originou-se do Inquérito Civil Público n.
1.33.012.000002/2013-96, instaurado após
representação encaminhada pela Vara Única da
Comarca de Mondai (SC), que versava sobre a
atuação do Conselho Federal de Medicina
limitando o acesso a prontuários médicos e fichas
de atendimento por autoridades policiais,
Ministério Público e Poder Judiciário.

Ação Civil Pública 
5009152-15.2013.404.7200/SC



O Ministério Público Federal requer que seja
suspensa a aplicação do art.4º da Resolução CFM
n. 1.605/2000 e do art. 89, §1º, da Resolução n.
1931/2009 (Código de Ética Médica),
determinando-se ao Conselho Federal de
Medicina que não mais limite o acesso ao
prontuário e fichas médicas (ou documentos
médicos equivalentes e suas respectivas
informações) quando decretada a quebra do sigilo
pela autoridade judiciária competente.

Ação Civil Pública 
5009152-15.2013.404.7200/SC



Referidos dispositivos determinam, respectivamente:

Art.4º - Se na instrução de processo criminal for
requisitada, por autoridade judiciária competente, a
apresentação do conteúdo do prontuário ou da ficha
médica, o médico disponibilizará os documentos ao
perito nomeado pelo juiz, para que neles seja
realizada perícia restrita aos fatos em
questionamento.
[...].

Ação Civil Pública 
5009152-15.2013.404.7200/SC



ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIÃO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE FILHO MILITAR.
ALEGADA FALHA NO SERVIÇO MÉDICO. ANÁLISE DAS
CONDUTAS - PERÍCIA. SENTENÇA ANULADA.

1.A fim de verificar a ocorrência de atendimento médico
deficiente por parte de Hospital Militar, há que se realizar
análise dos prontuário dos prontuários médicos.

2.Para que se comprove a correta conduta ou falha no
atendimento médico, é imprescindível que a análise de todos
os documentos médicos seja feita por médico perito judicial.

Ação Civil Pública 
5009152-15.2013.404.7200/SC



3. Anulada a sentença para que sejam anexados
documentos médicos e realizada perícia, com posterior
prosseguimento do feito. (TRF4,AC 5000559-
20.2011.404.7118,3ª Turma, Relator Fernando Quadros
da Silva, juntando aos autos em 02/05/2014).

Ação Civil Pública 
5009152-15.2013.404.7200/SC



ADMINISTRATIVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INTERRUPÇÃO DE GRAVIDEZ E MORTE DE FETO.
RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL E MÉDICOS PELO
ATENDIMENTO. ANÁLISE DAS CONDUTAS - PERÍCIA.
NECESSIDADE DE ESPECIALISTA OBSTETRA.

1. A fim de verificar a ocorrência de atendimento
médico deficiente e consequente interrupção da
gravidez com morte do feto, há que se realizar
perícia médica a partir dos prontuários médicos.

Ação Civil Pública 
5009152-15.2013.404.7200/SC



2. Para que se comprove a correta conduta ou falha
no atendimento em urgência/emergência obstétrica,
é imprescindível que a análise dos boletins médicos e
exames seja feita por médico especialista na área
obstétrica. (TRF4, AC 5006110-35.2011.404.7100,3ª
Turma, Relator Nicolau Konkel Júnior, juntado aos
autos em 13/03/2014).

Ação Civil Pública 
5009152-15.2013.404.7200/SC



Assim, entendo desnecessário o requerimento, no
âmbito de uma Ação Civil Pública, para determinar
“ao Conselho Federal de Medicina que não mais
limite o acesso ao prontuário e fichas médicas (ou
documento médicos equivalentes e suas respectivas
informações) quando decretada a quebra do sigilo
pela autoridade judiciária competente”, em razão do
poder conferido aos magistrados na condução da
produção da prova.

Ação Civil Pública 
5009152-15.2013.404.7200/SC



Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE, o pedido e
extingo o processo com resolução de mérito, nos
termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo
Civil.

Ação Civil Pública 
5009152-15.2013.404.7200/SC











RESOLUÇÃO CFM n.º 1.658/2002

Art. 5º Os médicos somente podem fornecer atestados com o diagnóstico codificado 
ou não quando por justa causa, exercício de dever legal, solicitação do próprio 
paciente ou de seu representante legal.

Parágrafo único No caso da solicitação de colocação de diagnóstico, codificado ou 
não, ser feita pelo próprio paciente ou seu representante legal, esta concordância 
deverá estar expressa no atestado.

Art. 6º Somente aos médicos e aos odontólogos, estes no estrito âmbito de sua 
profissão, é facultada a prerrogativa do fornecimento de atestado de afastamento do 
trabalho.

§ 3º O atestado médico goza da presunção de veracidade, devendo ser acatado por 
quem de direito, salvo se houver divergência de entendimento por médico da 
instituição ou perito.



Tribunal Superior do Trabalho



Agência Nacional 
de Saúde Suplementar



Agência Nacional 
de Saúde Suplementar

Subseção IV

Segurança e Privacidade

Art. 14. O componente de segurança e privacidade estabelece os 
requisitos de proteção dos dados de atenção à saúde.
§ 1º O componente de segurança e privacidade visa assegurar o 
direito individual ao sigilo, à privacidade e à confidencialidade dos 
dados de atenção à saúde.
§ 2º O componente de segurança e privacidade baseia-se no sigilo 
profissional e segue a legislação vigente no País.



Obrigado!


