CHEGOU O CRM DIGITAL.

MAIS DO QUE UMA NOVA CARTEIRA,
UM INSTRUMENTO DE TRABALHO.

Conheça as vantagens da nova
cédula de identidade de médico.

Mais informações sobre
as vantagens da nova cédula
de identidade de médico. Acesse
portalmedico.org.br/crmdigital.

portalmedico.org.br

Defendendo princípios, aperfeiçoando práticas.

A cédula de identidade de médico (CRM Digital) é confeccionada
em cartão rígido e possui um avançado sistema antifraude, com chip
criptográfico para certificação digital. O uso dessa tecnologia atualizou
o documento, deixando-o mais adequado aos dias de hoje.
A certificação digital dificulta a falsificação. A leitura de informações é
feita por meio de dispositivos eletrônicos de segurança, com a gravação de
dados cadastrais de acordo com o padrão ICP- Brasil.
Mas, para ter acesso a todas as vantagens, é preciso procurar uma
Autoridade de Registro (AR) para ativar o chip e fazer a sua certificação
digital.

ONDE USAR A CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Após ativar o chip de certificação digital, o médico pode realizar as seguintes tarefas,
entre outras possibilidades:

Uso profissional

Uso pessoal

• Acessar sistemas de prontuário eletrônico
do paciente.
• Usar serviços do sistema de Conselhos
de Medicina pela Internet.

• Assinar contratos digitais.
• Efetuar transações bancárias.
• Emitir certidões e acessar serviços online
da Receita Federal.
• Enviar declarações de impostos
pela internet.
• Gerar procurações eletrônicas.

O pedido deve ser feito no Conselho Regional
de Medicina (CRM) no qual o médico está
inscrito. É possível acompanhar o andamento
pela internet. Acesse portalmedico.org.br/
crmdigital.

COMO ADQUIRIR A
CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Para adquirir o Certificado Digital, o médico deve
escolher uma Autoridade Certificadora (AC) de sua
preferência. Visando oferecer aos médicos uma
tarifa diferenciada para emissão do certificado
digital A3, o CFM estabeleceu acordos
com as principais ACs. Mais informações
no endereço www.portal.cfm.org.br/crmdigital.
Vale ressaltar: a livre escolha da autoridade
certificadora é assegurada, não sendo obrigatório
ao médico a realização da certificação digital com
as ACs mencionadas nesta página da internet.

COMO ATIVAR/EMITIR A
CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Para ativar a Certificação no CRM Digital, o
médico deve atender aos requisitos:
• Adquirir o certificado digital.
• Adquirir uma leitora de cartão inteligente.

• Instalar o driver do seu hardware criptográfico
(leitora de cartão inteligente) fornecido pelo
fabricante do equipamento.
• Instalar o software do Gerenciador Criptográfico
(SafeSign).
• Realizar a emissão do certificado de acordo com
os procedimentos da Autoridade Certificadora.

CONHEÇA O CRM DIGITAL
Tinta opticamente variável
Microchip

Tinta invisível reativa
à luz ultravioleta
Fundo de segurança
Imagens meramente ilustrativas

COMO SOLICITAR O CRM DIGITAL

Mais informações em portalmedico.org.br/crmdigital

CINCO CUIDADOS COM O CRM DIGITAL
1) Ele não deve ser plastificado sob risco
de comprometer seus itens de segurança.
2) Por ter validade jurídica, é pessoal e
intransferível e deve ser usado somente
pelo titular. Nunca empreste seu CRM Digital
para outras pessoas.
3) Troque as senhas de segurança de origem
(1234) do PIN e do PUK de seu CRM Digital
logo após recebê-lo. Guarde as novas
sequências, que podem ser compostas de
letras e números, em local seguro.
4) Atenção ao digitar sua senha: após três
tentativas com erro do PUK, o chip será
bloqueado. Se isso ocorrer, será necessário
adquirir novos cartão e certificado digital.
5) Não ative o chip de certificação digital com
instituições não reconhecidas pela ICPBrasil, pois seu documento não terá validade
jurídica no país.

Microletras
Dados variáveis
impressos a laser

Tinta metálica
antiscanner

Microletras

SAIBA MAIS SOBRE O TEMA
• Autoridade Certificadora Raiz (AC Raiz): a ICP-Brasil
definiu a AC Raiz, responsável pela emissão, expedição,
distribuição, revogação e gerenciamento dos certificados
emitidos pelas AC de primeiro nível.
• Autoridade de Registro (AR): é a entidade vinculada a
uma Autoridade Certificadora, tendo como competência
identificar e cadastrar usuários de forma presencial e
encaminhar os pedidos de certificação às ACs.

• ICP-Brasil: a Medida Provisória nº 2.200, de 29 de junho
de 2001, instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira (ICP-Brasil) para garantir a autenticidade
e a integridade de documentos eletrônicos por meio
da sistemática da criptografia assimétrica (chaves
públicas e privadas). No Brasil, para que um documento
eletrônico tenha validade jurídica, ética e legal, devese necessariamente assiná-lo com certificado digital
padrão ICP-Brasil.

• Certificado Digital: é um arquivo de computador que
identifica uma pessoa física ou jurídica no mundo digital.
Trata-se de um documento eletrônico que contém
nome, número público exclusivo – denominado “chave
pública” – e outros dados que identificam seu portador.
Seu uso permite realizar transações por meio eletrônico
e pela internet.

• PIN e PUK: O Personal Identification Number (PIN) é
a senha de utilização do cartão, que deve ser alterada
no momento da validação. Já o Personal Unlock Key
(PUK) é uma senha de emergência, usada apenas para
desbloqueio do PIN. Se digitar três vezes o PIN com
erros, o chip é bloqueado e somente poderá ser liberado
com a ajuda do PUK.

