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Resumo  

Objetivo: Descrever os aspectos bioéticos envolvidos na utilização do Prontuário 

Eletrônico do Paciente (PEP). Método: Trata-se de um estudo teórico-reflexivo 

realizado em outubro de 2018. Resultados: O PEP é formado por um conjunto de 

informações, sinais e imagens registradas, originadas de acontecimentos e 

situações acerca da saúde do paciente e da assistência a ele prestada. 

Considerações finais: É necessário estar atento aos direitos legais que o paciente 

tem em relação às suas informações.   
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Abstract 

Objective: To describe the bioethical aspects involved in the use of the Electronic 

Patient Record (PEP). Method: This is a theoretical-reflexive study carried out in 

October 2018. Results: The PEP is formed by a set of information, signs and 

recorded images, originated from events and situations about the patient's health and 

the care provided . Final considerations: It is necessary to be aware of the legal 

rights that the patient has in relation to their information. 

Key Words: Electronic health Records; Confidentiality; Bioethics. 

 

Introdução 

 

O grande avanço tecnológico ocorrido no decorrer dos últimos anos permitiu 

a inserção de diversos sistemas operacionais em todos os seguimentos da 

sociedade. A contínua busca por melhorias e disponibilização de novos produtos por 
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parte das instituições levaram vários setores a investir em sistemas de informação e 

tecnologia na área da saúde. Na área da saúde esse avanço se deu de forma 

significativa, com aumentos progressivos de complexidade. Houve um crescimento 

do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no ambiente hospitalar, 

com destaque para o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP). 

O PEP, utilizado em hospitais e clínicas, se tornou uma ferramenta 

fundamental para os profissionais da área da saúde, pois facilita o acesso confiável 

a informações e dados pessoais e administrativos relacionados aos pacientes 

atendidos. Também é utilizado como uma ferramenta de gestão, visando a redução 

de custos; para gerenciar os lucros e prejuízos ocorridos dentro de um determinado 

período de tempo; além de contribuir para a averiguação de recursos materiais e 

humanos alocados no ambiente hospitalar. 

Embora o PEP possa trazer benefícios aos profissionais que o utilizam, é 

necessário o comprometimento dos gestores e usuários, respeitando os aspectos 

éticos de sua utilização, os quais implicam em sigilo, privacidade e confidencialidade 

das informações do paciente. Ressalta-se que os princípios bioéticos supracitados 

estão descritos no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. A violação de 

um desses princípios pode comprometer as relações interpessoais entre pacientes e 

profissionais, além de comprometer a confiabilidade do estabelecimento.  

 

Objetivo 

 

Descrever os aspectos bioéticos envolvidos na utilização do Prontuário 

Eletrônico do Paciente (PEP) em serviços de saúde.  

 

Método  

 

Trata-se de um estudo teórico-reflexivo realizado em outubro de 2018. 

 

Resultados 

 

O PEP é um documento formado por um conjunto de informações, sinais e 

imagens registradas, originadas de fatos, acontecimentos e situações acerca da 

saúde do paciente e da assistência a ele prestada. Tem caráter legal, sigiloso e 



 

científico, permitido a comunicação entre os membros da equipe multiprofissional e a 

continuidade da assistência prestada.  

O profissional de saúde na prática diária e em contato com diferentes 

pessoas e situações, por muitas vezes se encontra frente a conflitos bioéticos 

relacionados aos aspectos de transmissão, comunicação e manutenção das 

informações acerca de seus pacientes. O Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem prevê que a conduta do profissional deve ser regida pelo sigilo 

profissional, conferindo aos mesmos a responsabilidade de manter o segredo, 

exceto em situações previstas na legislação ou por determinação judicial. Assim, o 

PEP surge com um formato tecnológico, com os mesmos aspectos éticos e legais do 

sigilo dos prontuários impressos.  

No sentido de garantir a segurança no processo de reprodução das 

informações dos documentos originais para um sistema eletrônico de registro de 

paciente, a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS), em parceria com 

o Conselho Federal de Medicina – CFM, elaborou o Manual de Certificação para 

Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde. As diretrizes exigem a identificação e a 

autenticação do usuário; o controle de sessão do usuário; os mecanismos de 

controle e autorização de acesso; a possibilidade de geração e recuperação de 

cópias de segurança; a confiabilidade e segurança dos dados; e a auditoria com 

registro de todos os eventos realizados.  

Vale lembrar que está documentação deve ser analisada, obrigatoriamente, 

pela da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos do serviço de saúde 

gerador do arquivo. O PEP ainda prevê, como um importante mecanismo de 

segurança, a “Assinatura Eletrônica”, que é criptografada em códigos, dificultando a 

sua falsificação, por meio da qual é assegurada a privacidade dos dados do 

paciente.  

 

Considerações finais 

 

O PEP é uma ferramenta fundamental para os profissionais da área da 

saúde, pois facilita o acesso confiável a serviços e informações. Porém, é 

necessário estar atento aos direitos legais que o paciente tem em relação às suas 

informações, e se de fato as mesmas serão mantidas em sigilo com um alto nível de 

segurança, assegurando-lhe a confidencialidade acerca de seus dados.   
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