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PARECER CREMEB Nº 11/20 
(Aprovado em Sessão Plenária de 22/10/2020) 

 
PROCESSO CONSULTA Nº 000.031/2020 

ASSUNTO: ACESSO AO PRONTUÁRIO. 

RELATOR: Cons. Luciano Santana de Miranda Ferreira 

 

EMENTA: No caso de ressarcimento ao SUS, deve ser permitido acesso ao 

prontuário pelo médico em função de auditor, sendo indispensável que este 

esteja devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina onde 

ocorreu a prestação do serviço auditado. 

 
DA CONSULTA 
 
O instituto prestador de serviços médicos em hospital público recebe de planos de saúde privado a solicitação 
para que seus auditores médicos com inscrição no CRM/PE tenham acesso ao prontuário médico de 
beneficiário atendido no Hospital Público, após ser notificada para ressarcir o custo do atendimento, conforme 
art. 32 da Lei 9.656/98. 
 
O consulente pergunta se deve cumprir ou não o solicitado, tendo em vista o sigilo do prontuário médico. 
 
FUNDAMENTAÇÃO 
 
O artigo 32, da Lei nº 9.656/98, define o ressarcimento das despesas do SUS pelas operadoras de planos 
privados de saúde, em caso de eventual atendimento. 
 
A Resolução CFM nº 1.614/2001 determina em seu art. 1º que o médico, no exercício de auditoria, deverá estar 
regularizado no Conselho Regional de Medicina da jurisdição onde ocorreu a prestação do serviço auditado. 
 
Ainda segundo a referida resolução, o médico na função de auditor deverá apresentar-se ao diretor técnico ou 
substituto da unidade antes de iniciar suas atividades (Art. 4º), tendo o direito de acessar, in loco, toda a 
documentação necessária, sendo-lhe vedada a retirada dos prontuários ou cópias da instituição, podendo, se 
necessário, examinar o paciente, desde que devidamente autorizado pelo mesmo, quando possível, ou por seu 
representante legal (Art. 7º). 
 
DO PARECER 
 
Com as fundamentações acima, passamos a responder ao questionamento: O Instituto prestador de 
serviços médicos em hospital público deve atender à solicitação do plano de saúde privado e permitir o 
acesso aos prontuário aos médicos auditores da referida empresa? 
 
Resposta: Sim, desde que os médicos na função de auditores estejam devidamente registrados, ainda que 
provisoriamente, neste conselho, respeitando o contido na Resolução CFM 1.614/2001. 
 
É o parecer. SMJ 

Salvador, 22 de outubro de 2020. 
 
Cons. LUCIANO SANTANA DE MIRANDA FERREIRA 
RELATOR 
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