
 

 

REGULAMENTO PARA ACESSO AO PRONTUÁRIO MÉDICO 

DA IRMANDADE DA SANTA CASA “LEONOR MENDES DE BARROS” DE CARDOSO 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

Artigo 1º.  O presente Regulamento tem por finalidade estabelecer normas, rotinas e critérios 

para o fornecimento de informações e de cópias dos prontuários médicos dos(as) 

senhores(as) usuários(as) desta IRMANDADE DA SANTA CASA “LEONOR MENDES DE 

BARROS” DE CARDOSO, Associação Beneficente sem fins lucrativos de direito privado, 

CNPJ. 56.363.807/0001-43, fundada em 06 de março de 1.964, com sede na Rua Emilio 

Fernandes Bilar, 1650, neste município e Comarca de Cardoso, Estado de São Paulo. 

Artigo 2º. As normas, rotinas e critérios estabelecidas neste regulamento, serão aplicadas a 

quaisquer informações sobre assistências prestadas aos usuários dos serviços desta 

Entidade, as quais, por sua natureza, são confidenciais e, portanto, protegidas por 

Legislação Vigente. 

CAPÍTULO II 

DO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES DOS USUÁRIOS 

Artigo 3º. O fornecimento de informações e de cópias dos prontuários médicos dos(as) 

senhores(as) usuários(as) desta IRMANDADE DA SANTA CASA “LEONOR MENDES DE 

BARROS” DE CARDOSO de que trata o presente regulamento, obedecerão as seguintes 

normas, rotinas e critérios: 

I) As cópias de prontuários médicos deverão ser entregues diretamente ao 

respectivo usuário assistido, mediante simples requerimento protocolado junto ao 

Serviço de Arquivo Médico e Estatística – SAME, desta Entidade; 

II) É facultado ao usuário/paciente autorizar a entrega de quaisquer informações a 

terceiros, desde que apresente documento assinado, expressando seu 

consentimento nesse sentido e indicando de forma determinada a pessoa que 

poderá receber as informações e cópias de que trata o presente regulamento; 

III) Havendo qualquer tipo de impedimento do paciente, tanto para solicitar e/ou a 

autorizar o acesso às informações e cópias de que trata o presente regulamento, 

poderão proceder em seu lugar as seguintes pessoas: 

a. Curador legal; 



 

 

b. Advogado devidamente constituído, munido de instrumento mandatário, 

com poderes “extra judicia”; 

IV) Tratando-se usuário/paciente menor de idade a solicitação e/ou a autorização ao 

acesso às informações e cópias de que trata o presente regulamento, deverão ser 

realizadas por seus genitores e/ou responsáveis legais; 

V) Em caso de usuário/paciente falecido, as informações e cópias de que trata o 

presente regulamento, poderão ser fornecidas ao respectivo 

cônjuge/companheiro sobrevivente e, sucessivamente aos sucessores legítimos 

em linha reta, ou colaterais até o quarto grau,  desde que 

documentalmente comprovado o vínculo familiar e observada a ordem de 

vocação hereditária, nos termos da resolução nº 3/2014 do CFM. 

VI) O prazo para fornecimento das informações e cópias de que trata o presente 

regulamento, é de 10 (dez) dias úteis, podendo ser prorrogada por prazo 

suplementar, não superior a 20 (vinte) dias úteis, desde que devidamente 

justificado; 

Artigo 4º. O valor das cópias de que trata o presente regulamento, será o seguinte: 

I) R$ 0,50 (cinquenta centavos) por página impressa; ou 

II) R$ 10,00 (dez reais) em caso de fornecimento de cópia digitalizada integral; 

a. As cópias digitalizadas serão disponibilizadas em pen-drive, fornecido pelo 

próprio solicitante; 

Artigo 5º. Ainda em caso de solicitação de informações e cópias de que trata o presente 

regulamento, elaborada por terceiros, ou ainda, em caso de autorização do paciente 

para fornecimento a terceiros, tanto o pedido quanto a autorização, deverão ser 

instruídos com cópias de documentos comprobatórios, tais como: documentos 

pessoais, certidão de nascimento, termo de curatela, procuração e outros necessários 

à segurança do sigilo das informações;  

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 6º. As normas, rotinas e critérios estabelecidos neste regulamento, não se aplicam às 

autoridades judiciais, ministério público, delegado de polícia, os quais deverão ter seus 

pedidos atendidos nos prazos legais, mediante requisição formal. 

Artigo 7º. Todas as solicitações e documentos apresentados por usuários e/ou terceiros 

devidamente autorizados, objetivando o acesso a de informações e cópias de que trata 

o presente regulamento, passarão a integrar o respectivo prontuário. 



 

 

Artigo 8º A Entidade não se responsabilizará por eventual quebra de sigilo quanto a 

acontecimentos e situações, alcançadas tanto pelo paciente/usuário ou o terceiro 

decorrente do acesso às informações e cópias de que trata o presente regulamento. 

Artigo 9º As informações e cópias de que trata o presente regulamento, em hipótese alguma, 

poderão ser requeridas ou fornecidas por e-mail, devendo o solicitante e/ou a pessoa 

autorizada à retirada, comparecer pessoalmente na Entidade. 

Artigo 10. Os casos omissos ou duvidosos, na interpretação deste Regulamento, serão resolvidos 

pelo Conselho de Administração. 

Artigo 11. O presente Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

CARDOSO, 18 de outubro de 2019. 

 

RUI GARCIA FILHO     CLAURIVALDE ALVES RIBEIRO JUNIOR 
Provedor      Secretário  

 


