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PARECER CREMEB N° 62/09 
(Aprovado em Sessão da 3ª Câmara de 16/07/2009) 

 
 
EXPEDIENTE CONSULTA Nº 155.987/08 
 
Assunto:  Prontuário médico 
 
Relator: Cons. Robson Freitas de Moura 
 

EMENTA: Não existem vedações legais ao uso de siglas no 
preenchimento de documentos médicos, contudo orienta-se 
que os termos devem ser citados por extenso em algum 
momento do documento. 

DA CONSULTA 
 
 A consulente vem por meio de expediente consulta registrado junto ao CREMEB com o número 155.987/08, 
solicitar parecer sobre a existência de qualquer vedação legal do uso de siglas e/ou abreviaturas em prontuário 
médico. 
 
EXPOSIÇÃO 
 
Preliminarmente, em consonância com o art.69 do CEM,é vedado ao médico deixar de elaborar prontuário medico 
para cada paciente. 
 
O prontuário é  documento precioso  tanto para o paciente, como para o médico que o assiste e também para as 
instituições de saúde. Diante do exposto, o médico tem o dever e a obrigação de proceder às anotações quanto ao 
atendimento prestado ao paciente, portanto de modo  que deve discorrer  adequadamente e objetivamente sobre a 
amamnese, o exame físico, os resultados de exames complementares, suspeita diagnóstica e condutas médicas 
finais. 
 
 Também cabe afirmar com base na resolução CFM 1638/2002, no seu art.1, o prontuário médico como  um 
documento único 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, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência 
prestada ao individuo. 
 
Diante do exposto acima, os dizeres elencados pela consulente e colocados como observações por médicos nos 
prontuários em exame clinico geral, anamnese e/ou prontuário médico NÃO preenchem os requisitos de 
responsabilidade ética na descrição adequada do atendimento médico prestado ao paciente. 
 
Diante das considerações acima, podemos extrair que, tais dizeres deverão ser evitados nas descrições médicas 
sob consulta a menos que tenham sido citados por extenso no decorrer nos registros dos documentos médicos. 
 
Este é o parecer. 
 
Salvador, 20 de janeiro de 2009. 
 
Cons. Robson Moura 
Relator  


