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INTRODUÇÃO 
Com o avanço da tecnologia é possível 

observar constantemente diversas novidades 

em vários segmentos. Não faz muito tempo 

que o mundo deixou de ser analógico para 

se tornar digital, e surpreende a população 

com inovações a todo momento.

Na área da saúde, sempre considerada uma 

referência quando o assunto é inovação 

tecnológica, não foi diferente. Diante o cenário 

de pandemia da COVID-19, em março de 2020, o 

que antes era presencial, tornou-se à distância. 

A regulamentação da Telemedicina, aprovada 

em caráter de urgência pelo presidente da 

república, tem garantido assistência médica 

a milhares de pessoas que não poderiam 

interromper seus tratamentos. A Teleconsulta, 

uma das vertentes desta modalidade, conecta 
médicos e pacientes mesmo quando estes 

não estão mais em uma sala de consultório.

Se o atendimento médico continua o mesmo, é 

preciso assegurar e validar todas as informações 

e dados sensíveis registrados durante a 

consulta. Para que seja possível continuar com 

os tratamentos e prescrever medicamentos, 

a assinatura digital tem se tornado a 
principal aliada dos profissionais de saúde 
nesse momento de atendimentos remotos.

A assinatura digital permite que você 

assine receitas de medicamentos, e 

outros documentos emitidos durante 

uma consulta para seus pacientes de 

qualquer lugar, e a qualquer momento. 

Um estudo publicado pela ResearchGate, 

ressalta a importância dos documentos 

eletrônicos, assinatura digital e das 

certificadoras na era atual. 

”Com o advento da Internet [...], novos 
mecanismos são desenvolvidos, 
visando o maior aperfeiçoamento, 
rapidez, confiabilidade, segurança 
e modernização do meio utilizado. 
São eles os documentos eletrônicos, 
a assinatura digital e as autoridades 
certificadoras”.

Neste eBook você irá aprender sobre a 

assinatura digital, o que é, seu funcionamento 

na prática, os principais tipos, seus benefícios 

no dia a dia, como obter o seu certificado digital, 

e como instalar sua assinatura digital no iClinic.
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O QUE É A 
ASSINATURA 
DIGITAL?
O papel tem extrema importância para a 

história da humanidade. Desde a origem 

do papiro, no Egito, até os dias atuais, 

inúmeros contratos, processos, transações, 

e outros documentos históricos foram 

assinados e validados graças a ele.

Porém, com a velocidade com que determinadas  

escolhas devem ser aprovadas, a necessidade 

da presença física para essas tomadas 

de decisões tornou-se um problema. 

Além da distância e do tempo, o custo de 

deslocamento muitas vezes é altíssimo para 

obter e validar uma assinatura que leva poucos 

minutos. O espaço para armazenamento de 

uma grande quantidade de papéis, bem como 

a conservação e manutenção deles, também 

foram alguns dos motivos para que inovações 

fossem pensadas para facilitar esse processo.

Ainda no estudo publicado pela ResearchGate, 

é ressaltada a importância da digitalização e da 

maneira de se trabalhar, tanto para empresas 

quanto para a sociedade contemporânea. 

A assinatura digital é um recurso que garante 
a validade jurídica de qualquer documento 
assinado digitalmente. Dessa forma, materiais 

assinados de qualquer lugar, a qualquer 

hora, passam a ter a mesma legalidade que 

documentos em papel, assinados a punho. 

Com o avanço da tecnologia na era da 

informação, a falsificação de dados se tornou 

cada vez mais comum. Por isso, essa garantia 

digital é de extrema importância, já que ela 

assegura a identidade do emissor e evita 

fraudes e possíveis prejuízos futuros.

”O papel estará conosco infinitamente, mas sua importância como 
meio de encontrar, preservar e distribuir informação já está diminuindo. 
(...) À medida que os documentos ficarem mais flexíveis, mais ricos 
de conteúdo de multimídia e menos presos ao papel, as formas de 
colaboração e comunicação entre as pessoas se tornarão mais ricas e 
menos amarradas ao local onde estão instaladas”.
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A assinatura digital possui três 
principais características:

Para que um documento eletrônico seja 

válido no Brasil, é exigido que a assinatura 

seja realizada por meio de um certificado 
digital padrão ICP-Brasil. Cada certificado 

digital dispõe de um nome e de um 

conjunto de chaves, sendo uma pública 

e outra privada, o que garante que uma 

pessoa não se passará por outra.

O certificado digital pode ser adquirido 

com o CPF, para pessoas físicas, e 

CNPJ, para pessoas jurídicas. 

Autoria, que garante a identidade do 
signatário do documento em questão;

Não repúdio, o que não permite que as 
validações sejam questionadas judicialmente.

Integridade, em que qualquer alteração após a 
assinatura torna o documento inválido e inutilizável;

1

3

2
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QUAIS AS DIFERENÇAS ENTRE ASSINATURA 
DIGITAL E ASSINATURA ELETRÔNICA?

Apesar das nomenclaturas similares, assinatura digital e assinatura eletrônica possuem conceitos 

diferentes e não possuem a mesma validade. É importante ressaltar que toda assinatura digital é 
eletrônica, mas nem toda assinatura eletrônica é digital.

Entre as principais diferenças, podemos destacar que enquanto a primeira possui criptografia de 

ponta, altíssimos níveis de segurança, e é uma alternativa legítima para a assinatura de próprio 

punho, a segunda é apenas uma maneira de identificação do signatário, sem qualquer ônus e valor 

legal. 

A assinatura eletrônica não é um mecanismo eletrônico criptografado e, por isso, não possui garantia 

jurídica. No Brasil, é utilizada com frequência para assinatura de serviços de internet, telefone e TV 

a cabo, operações financeiras, entre outras atividades comuns no dia a dia da população.

Ou seja, a assinatura eletrônica não oferece qualquer tipo de segurança e valia jurídica, por 

isso, não deve ser utilizada em documentos ou transações importantes. Nestas situações, a 

recomendação da assinatura digital faz-se mais do que necessária e prudente.

QUAL A DIFERENÇA 
ENTRE A ASSINATURA 
DIGITAL E O CERTIFICADO 
DIGITAL?

Se você deseja assinar digitalmente seus 

documentos, será necessário emitir um 

certificado digital. Essa tecnologia, obrigatória 

desde 2017 para empresas com 3 funcionários 

ou mais, funciona como uma identidade virtual 
para pessoas físicas e jurídicas no universo 
online.

De acordo com o estudo publicado na Scielo, o 

certificado digital é o responsável por identificar 

o signatário de uma chave criptográfica.
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A importância do certificado digital é imensurável. Ele 

assegura qualquer procedimento realizado online, pois 

possui inteligência o suficiente para garantir segurança, 

autenticidade e integridade das transações.

Como dito no começo deste capítulo, para assinar documentos 

digitalmente é necessário dispor de um certificado. Isso 

porque ele funciona como uma carteira de identidade, ou 

seja, ele é quem garante a veracidade do signatário, sem 

que seja preciso validar informações presencialmente.

Já a assinatura, como o próprio nome diz, reconhece 

documentos e os assegura juridicamente. 

Em resumo, a exigência do certificado é justamente para que ele 

garanta a confiabilidade dos documentos assinados digitalmente. 

O certificado digital possui validade que varia entre 1 e 3 anos, 

e é obrigatório para emissão da nota fiscal eletrônica.

“As vantagens no uso de certificados digitais 
são inúmeras, como dar agilidade nos processos 
burocráticos, reduzir custos, prover maior 
segurança nas transações pela Internet, dar 
respaldo legal e sigilo nas negociações.”

Já o estudo publicado, na Revista Jurídica da UNIGRAN, diz que o certificado 

digital permite que as pessoas assinem um documento seguro e válido 

juridicamente.

“Um certificado digital é um documento eletrônico que 
identifica o emissor de uma chave criptográfica. Nesse 
certificado, uma terceira parte confiável, denominada 
autoridade certificadora, atesta a autenticidade da chave 
pública ou privada aí contida, garantindo a identidade do 
seu emissor”.
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COMO A ASSINATURA DIGITAL 
FUNCIONA NA PRÁTICA?
A assinatura digital traz muita praticidade para um consultório médico. A possibilidade de 

autenticação das prescrições dos pacientes é só um dos inúmeros processos que essa ferramenta 

pode agilizar para você.

Sem contar as vantagens que a assinatura digital traz para a estrutura do seu consultório, uma vez 

que, com ela, é mais fácil fechar negócios de maneira segura, ágil e confiável.

Mas, como a assinatura digital funciona na prática?

Como vimos anteriormente, antes de tudo é necessário ter um certificado digital homologado 

por uma instituição oficial, para garantir a confiabilidade dos documentos que serão assinados 

digitalmente.

Ao certificado digital estão atreladas duas chaves, sendo uma pública e outra privada. Essas chaves 

são duas longas sequências numéricas consideradas códigos criptográficos, e isso garante que o 

documento não seja modificado ou falsificado. 

Nos próximos capítulos você poderá conferir como obter a sua assinatura digital e como realizar a 

instalação no iClinic.
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QUAIS SÃO OS 
BENEFÍCIOS DA 
ASSINATURA 
DIGITAL?
Ao longo desse eBook já falamos sobre diversas 

vantagens da assinatura digital. Mas, para 

aprofundar ainda mais no assunto, listamos a 

seguir os 3 principais benefícios dessa ferramenta:

Um dos principais benefícios da assinatura digital é a segurança que ela confere 

ao médico que opta por essa modalidade para prescrever medicamentos 

digitalmente. Com ela, qualquer alteração ou modificação nulifica a receita, 

garantido a confiabilidade do documento e proteção jurídica ao profissional. 

A assinatura digital ajuda não somente a reduzir custos, mas também a economizar tempo e 

papel. Com ela, você não precisa mais se deslocar até seu consultório para realizar a prescrição, 

não há necessidade de imprimir e desperdiçar inúmeras folhas, e nem de gastar com esse possível 

deslocamento e impressão. Tudo é feito à distância, na comodidade de onde você estiver. 

Imagine que você precise receitar urgentemente um medicamento para um paciente em tratamento 

recorrente, mas não há como se deslocar até seu consultório, ou não existe possibilidade desse 

paciente ir ao seu encontro para retirar a receita impressa. Com a assinatura digital uma situação 

como esta é praticamente inexistente, já que é possível prescrever digitalmente com a mesma 

validade jurídica do que uma assinatura a punho, presencial, e de qualquer lugar, a qualquer hora.

SEGURANÇA

ECONOMIA

CONVENIÊNCIA
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A1 OU A3 QUAL É O MAIS 
RECOMENDADO?

Apesar de ambos serem extremamente confiáveis, 

o A3 pode ser considerado mais seguro, 

principalmente para médicos e profissionais da 

saúde que precisam prescrever medicamentos 

controlados, por exemplo.

Por ser um dispositivo na nuvem, ele só efetiva a 

assinatura em documentos gerados na máquina 

do emissor, não oferecendo a possibilidade de 

gerar assinaturas em outros aparelhos, por 

exemplo. 

Além disso, pode ser acessado de qualquer lugar 

fora do seu consultório, adaptando-se a sua 

rotina e necessidades.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS TIPOS 
DE CERTIFICADOS DIGITAIS?
No ICP-Brasil existem alguns modelos de certificados digitais para realizar a assinatura digital, sendo o 

A1 e o A3 os mais utilizados.

O A1 tem validade de 1 ano, e precisa ser instalado no computador do emissor, mas funciona em 

dispositivos móveis. Sua instalação também pode ocorrer em um servidor, e gerar a certificação para 

outras máquinas, ou seja, permite ser utilizado em vários computadores para a validação de dados. 

Já o A3 é armazenado em um dispositivo externo ao computador, ou na nuvem. 

No caso do dispositivo externo, seu formato é similar ao de um pendrive (para o token) ou cartão (para 

o smartcard), podendo ser transportado para outros lugares. Funciona conectado ao computador, 

como se fosse um dispositivo USB, e tem validade de 3 anos.

O iClinic já permite que você use o seu certificado digital A1 ou A3 , de qualquer autoridade certificadora, 

para assinar qualquer documento do seu prontuário, como prescrições, solicitações de exame, 

atestados, orçamentos, prescrições de óculos e até todo o prontuário do atendimento. 

E o melhor: você pode realizar os passos em  poucos cliques e já enviar os documentos ao seu paciente 

automaticamente por e-mail.
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“Com a assinatura digital, seu usuário tem certeza de que 
o documento não será modificado, sem deixar vestígios e 
também o destinatário poderá confiar que a mensagem é 
mesmo de seu autor e que foi enviada exatamente na hora 
indicada.”

“Fica instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira 
- ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e 
a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, 
das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que 
utilizem certificados digitais, bem como a realização de 
transações eletrônicas seguras.”

QUAL A IMPORTÂNCIA 
DA ASSINATURA DIGITAL 
PARA OS PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE?
O certificado digital identifica as pessoas e empresas na internet e, por isso, 

ela é constantemente interpretada como o RG do universo eletrônico.

O estudo da ResearchGate sobre segurança dos documentos digitais, 

mencionado no início do eBook, afirma que medidas de proteção, como a 

assinatura digital, asseguram autenticidade, integridade e tempestividade 

(aquilo que se encontra dentro do prazo estabelecido pela lei) do documento 

eletrônico.

A seguir, iremos mostrar como a assinatura digital consegue garantir mais 

segurança para todos as pessoas envolvidas na área da saúde. 

1. GARANTE VALIDADE JURÍDICA 
NAS SUAS ASSINATURAS

Segundo a legislação brasileira e as autoridades certificadoras, qualquer 

documento assinado digitalmente possui a mesma validade jurídica que 

um cartório. Ou seja, você garante a proteção jurídica com poucos cliques, 

sem precisar se deslocar até um cartório. 

Além de fortalecer sua imagem profissional, você também mostra para 

seus pacientes que está preocupado com sua segurança em todos os 

aspectos possíveis. Inclusive, em relação aos seus dados.
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2. OFERECE MAIS 
SEGURANÇA PARA 
OS PACIENTES

Os profissionais de saúde utilizam a assinatura 

digital em diversos momentos, como na prescrição 

de medicamentos, um dos usos mais comuns. 

Ao entregar uma receita de papel, os pacientes 

podem passar por diversas dificuldades, como a 

necessidade de pedir uma nova prescrição, pois a 

farmácia não aceitou o documento original. Eles 

também podem perder a receita, não entender 
o que está escrito, entre outros empecilhos. 

Todos esses problemas são eliminados com uma 

assinatura digital. Além de ter uma padronização 

que é aceita em todas as farmácias, ela não 

causa mal entendidos por conta da ilegibilidade 

da letra. Os pacientes também nunca perdem a 
prescrição, já que podem acessá-la de qualquer 

lugar, por meio de um dispositivo eletrônico. 

3. REDUZ CUSTOS NA 
ÁREA DA SAÚDE

Ao permitir que os documentos dos profissionais 

de saúde sejam assinados digitalmente, há 

redução de custos relacionados à compra, 
armazenamento e impressão de papel. Os 

pacientes também conseguem reduzir custos 

com deslocamento, já que não precisam ir até o 

consultório apenas para pegar uma nova receita. 

Além disso, como a assinatura eletrônica possui 

a mesma validade que um cartório, também não 

é mais necessário que você se desloque até um 

para ter autenticidade de outros documentos. 

Ao reduzir seus custos, você também economiza 

tempo e energia para focar em atividades mais 

produtivas, como cuidar dos seus pacientes.

4. PROPORCIONA 
MENOS BUROCRACIA 
E MAIS PRATICIDADE

Antigamente, para assinar um documento com 

validade jurídica, era necessário assinar um 

documento de papel, que poderia ser perdido ou 

adulterado facilmente. Felizmente, o mundo está 

cada vez mais digital, e agora você pode assinar 

com segurança de forma rápida e eficiente. 

Isso signif ica que você pode prescrever 

medicamentos ou assinar documentos de 

qualquer lugar, e a qualquer hora. 

De acordo com a Certisign, a assinatura digital pode economizar 76 bilhões de folhas 
de papel apenas em notas fiscais, o que totaliza uma economia de 160 bilhões de litros 
de água, e a preservação de 7,6 milhões de árvores.
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5. PERMITE O USO EM 
DIVERSOS DOCUMENTOS

Muitos profissionais de saúde pensam na 

assinatura digital como uma forma de enviar 

prescrições para os pacientes de forma segura e 

correta. Porém, é possível realizar diversas outras 

atividades com ela. 

Entre as principais delas, podemos citar:

Assinar e enviar qualquer documento 
pela internet

Realizar transações bancárias

Emitir uma procuração eletrônica

Enviar declarações sobre o consultório, 
como a Escrituração Contábil Fiscal

Assinar uma nota fiscal eletrônica, 
escrituração contábil ou fiscal

Participar de leilões eletrônicos

Acessar o portal da Receita Federal 
e-CAC

Habilitar a CNH eletrônica em seu 
smartphone
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COMO 
OBTER SEU 
CERTIFICADO 
DIGITAL?
Ao longo do eBook você conheceu os principais 

tipos de certif icado digital, assim como as 

diferenças entre suas formas de armazenamento 

de informações. Esse é o passo mais importante 

para obter um certificado: estudar e conhecer 

cada uma delas.

A seguir, iremos mostrar um passo a passo 

simples para que você obtenha seu certificado 

digital sem cometer nenhum equívoco.

1. ANALISE AS 
AUTORIDADES 
CERTIFICADORAS 
DA ICP-BRASIL

Você já sabe que o padrão ICP-Brasil assegura 

integridade e autenticidade dos seus documentos 

eletrônicos, como prescrições, atestados, 

declarações, entre outros. Para ter uma assinatura 

digital válida judicialmente, é necessário escolher 

uma autoridade certificadora recomendada pelo 

Instituto Nacional de Tecnologia e Informação.

Para ser uma autoridade certificadora, é preciso 

atender alguns requisitos. Uma empresa privada 

ou pública, que emite certif icados digitais, 

por exemplo, é responsável por fiscalizar as 

documentações dos arquivos de seus usuários, e 

tudo deve estar de acordo com a Declaração de 
Práticas de Certificação da ICP-Brasil.

Ou seja, não é qualquer empresa que consegue 

ser uma autoridade certificadora. Por isso, é 

essencial que você pesquise quais empresas 

estão disponíveis no mercado, e qual atende 

melhor às suas necessidades.

Para te ajudar nesse processo, separamos os 

principais tipos de autoridades certificadoras. 

• AC-Raiz: a Autoridade Certificadora Raiz está 

no topo da cadeia hierárquica das autoridades 

cer t i f icadoras.  Ela pode credenciar e 

descredenciar outras autoridades, além de 

gerenciar e revogar seus certificados. Também 

é responsável por fiscalizar suas autoridades 

de registro e demais serviços habilitados na 

ICP-Brasil. Ou seja, o Comitê Gestor da ICP-

Brasil (autoridade gestora de políticas) é o 

único acima da AC-Raiz;

• AR: a Autoridade Certificadora de Registro 

recebe, valida, encaminha solicitações de 

emissão, e revoga certificados digitais. Ela 

é responsável por registrar suas operações, 

e cuida da interface (programa que conecta 

dois sistemas diferentes) entre o usuário e 

autoridade;
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O CFM recomenda a assinatura por meio de um token (dispositivo eletrônico gerador 
de senhas), sistema na nuvem, ou smartcard (cartão inteligente), por considerá-los mais 
seguros para os profissionais de saúde.

• ACT: a Autoridade Certificadora do Tempo 

tem como principal objetivo emitir um 

carimbo do tempo, um item que comprove o 

valor jurídico, segurança e veracidade de um 

documento eletrônico ou assinatura digital, 

em determinada data e hora. A ACT consegue 

assegurar que um conteúdo de um documento 

não foi alterado após a aplicação do carimbo 

de tempo.

Ao escolher sua autoridade, confirme se ela 

atende à cadeia hierárquica do Instituto Nacional 

de Tecnologia e Informação, pesquise sobre suas 

medidas de segurança, e analise quais são as 

suas necessidades. 

Se você apenas deseja comprovar a validade de 

suas prescrições de medicamentos e atestados, 

uma autoridade certificadora do tempo pode ser 

uma ótima opção. 

Separamos uma lista das principais autoridades 

certificadoras do mercado para te ajudar na sua 

pesquisa:

Certisign | Serasa;

Soluti | Valid;

Fenacon | Safeweb.

2. PREPARE TODOS 
OS DOCUMENTOS 
NECESSÁRIOS PARA 
A OBTENÇÃO DO 
SEU CERTIFICADO

Os documentos necessários para obter seu 

certif icado podem variar de acordo com a 

autoridade certificadora, mas você já pode se 

antecipar e separar alguns documentos padrões, 

como RG, CPF, CRM, e certificados relacionados 

ao seu consultório, caso tenha um.

A maioria das autoridades exigem o 

preenchimento de um formulário online 

para a validação desses documentos.

3. SIGA O TUTORIAL 
DA SUA AUTORIDADE 
PARA CONFIGURAR SEU 
CERTIFICADO DIGITAL

Cada autoridade certificadora tem um tutorial 

diferente sobre como configurar o certificado 

digital. No começo do eBook, você viu quantos 

formatos diferentes um certificado pode ter. 

Assim como na escolha da sua autoridade, você 

também precisa analisar quais são as suas 

necessidades, e escolher o formato de certificado 

que seja ideal para a sua rotina médica.
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COMO 
INSTALAR SEU 
CERTIFICADO 
DIGITAL NO 
ICLINIC?
Ter todas as suas funcionalidades centralizadas 

em um único local é fundamental para garantir 

mais praticidade no seu dia a dia. No iClinic, você 

pode assinar suas prescrições e documentos, 

atender pacientes, realizar seu marketing médico, 

administrar seu consultório, e realizar diversos 

processos de forma automática.

Além disso, ter uma ótima integração de dados 

também garante mais segurança para a sua 

imagem profissional, e seus pacientes. Como o 

iClinic é armazenado na nuvem e assegurado 
pelos servidores da AWS, plataforma em nuvem 

mais abrangente do mundo, apenas profissionais 

de saúde autorizados podem acessar informações 

sigilosas dos pacientes.

Elaboramos um passo a passo simples para 

que você possa instalar sua assinatura digital 

no sistema sem complicações, e ter ainda mais 

proteção.

1. INSTALE O CERTIFICADO 
DIGITAL NO SEU 
DISPOSITIVO ELETRÔNICO

Se você já tem o seu certificado digital, significa 

que o processo mais burocrático já passou. Assim 

como no processo de obtenção do certificado, 

cada autoridade certificadora possui seu próprio 

tutorial sobre como instalar o certificado no 

dispositivo eletrônico. 

É importante que você siga o passo a passo da sua 

autoridade, mas separamos um tutorial padrão, 

que costuma funcionar para todos os casos. 

COMO INSTALAR O 
CERTIFICADO A1

A assinatura digital por meio do certificado 

A1 é instalada diretamente em um dispositivo 

eletrônico, como seu computador ou smartphone. 

Para instalá-la, basta acessar o programa 
disponibilizado pela sua autoridade, e escolher 

a opção “certificado A1”. 

Clique em “instalar em seu dispositivo”, e depois 

em “executar o programa”. Após executar o 

programa, é necessário instalá-lo e clicar em 

“armazenar no dispositivo”. Provavelmente será 

preciso digitar seu número de protocolo e a senha 

do seu certificado digital. 

Agora, é só seguir as instruções do seu 

dispositivo para finalizar a instalação. Se você 

tiver dificuldades para realizar esse processo, o 

ideal é entrar em contato com o suporte da 
sua autoridade certificadora.
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COMO INSTALAR O 
CERTIFICADO A3

O certificado A3 costuma ser o mais escolhido 

pelos profissionais de saúde, porque você 

consegue ter sua assinatura digital em mãos, 
sempre que precisar, o que proporciona uma 

excelente segurança.

Para utilizar o certificado A3 nos seus dispositivos, 

é preciso instalar alguns programas. Caso já tenha 

utilizado uma assinatura em algum dispositivo, 

é importante remover todas as versões antigas 

para evitar problemas. 

O tutorial que você irá seguir pode variar de acordo 

com o formato da sua assinatura (smartcard ou 

token). Acesse o site da sua autoridade e baixe os 

arquivos que correspondem ao seu formato. 

Após baixar os programas e seguir as instruções 

de instalação, na maioria dos casos, a autoridade 

cer tif icadora permitirá que você teste o 

funcionamento da sua assinatura. Caso tenha 

alguma dúvida nesse processo, contate o suporte da 

empresa.

2. ADICIONE A EXTENSÃO 
DO CERTIFICADO DIGITAL 
NO SEU NAVEGADOR

Agora, para utilizar o seu certificado digital no iClinic, 

basta adicionar a extensão Web PKI no seu navegador 

(Google Chrome, Opera, Firefox, entre outros). Ela 

será responsável pela validação do seu certificado 

digital. É essencial que você escolha o navegador 

que utiliza diariamente para acessar o iClinic.

A extensão Web PKI permite que seu certificado 

seja acessada diretamente pelo iClinic, assim, 

você conseguirá assinar todos os documentos 

eletrônicos emitidos pelo sistema no atendimento. 

Caso tenha alguma dúvida, é só entrar em contato 

com a nossa equipe de suporte pelo chat dentro 

do sistema, ou enviar um e-mail para o
suporte@iclinic.com.br . Estamos sempre à disposição.
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PRINCIPAIS 
DÚVIDAS SOBRE 
A ASSINATURA 
DIGITAL
Para que você termine este eBook sabendo 

tudo sobre a assinatura digital, separamos as 

principais dúvidas que os profissionais de saúde 

costumam ter em relação ao funcionamento das 

assinaturas. 

Acompanhe!

1. COMO SABER SE 
MEU DOCUMENTO 
ESTÁ ASSINADO 
DIGITALMENTE?

Existe uma maneira prática de identificar se um 

documento está assinado, ou não, digitalmente. 

Você pode utilizar o verificador de conformidade 

do Instituto Nacional de Tecnologia e Informação, 

ou utilizar o programa Adobe Reader.

Por meio do programa Adobe Reader, você 

consegue verificar todos os seus PDFs.

O Adobe Reader irá mostrar no topo do documento 

se existe uma assinatura e, caso exista problemas 

de segurança, ele também irá sinalizar, como 

mostra a imagem de exemplo abaixo.

Na barra lateral esquerda você também pode 

encontrar mais informações sobre a assinatura 

digital.

Caso sua assinatura não esteja sendo validada pelo 

Adobe Reader, é preciso entrar em contato com a 

autoridade certificadora para tirar dúvidas sobre 
qualquer irregularidade, pois diferentes aspectos 

podem estar influenciando sua assinatura, como 

um certificado expirado, assinatura cancelada 

pela cadeia de certificados, entre outros.

A autoridade provavelmente irá enviar uma cadeia 

de certificação, que deverá ser instalada no seu 

dispositivo.

2. EM QUAIS SITUAÇÕES O 
CERTIFICADO DIGITAL NÃO 
FUNCIONA?

Existem algumas ocasiões que podem impedir 

o uso do seu certificado digital. Separamos as 

principais delas para que você saiba exatamente 

o que fazer, caso alguma delas aconteça.
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3. PERDA OU FURTO DO 
CERTIFICADO DIGITAL

Caso você perca seu certificado digital, seja um token, smartcard ou 

dispositivo que tenha sua assinatura instalada, você precisará entrar em 

contato com sua autoridade certificadora para relatar a ocorrência. 

Nesses casos, é comum que você não consiga utilizar sua assinatura até 

a autoridade seguir seus protocolos de segurança e disponibilizar outro 

certificado. O recomendado é que você continue em contato com a empresa 

até que a situação esteja normalizada.

4. CERTIFICADO DIGITAL EXPIRADO

Quando seu certificado digital é expirado, sua assinatura também passa a 

ser inválida, até a renovação. Por isso, é fundamental que você fique atento 

à data de validade do seu certificado, que costuma ser de 1 a 5 anos após 

a assinatura. 

5. ERRO DE SENHA

A senha da sua assinatura digital não costuma ser recuperável pelas 

autoridades certificadoras, por questões de segurança. Você deve ser o 

único detentor da senha, por isso, é essencial que você escolha uma senha 

segura e que seja memorável. 

Caso você erre suas senhas múltiplas vezes, seu certificado pode ser 

perdido. Ou seja, ele não é recuperável. Normalmente, as tentativas são 
acumulativas, então os erros anteriores não são zerados, mesmo que 

meses ou anos tenham se passado.

6. ALTERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
DO SEU CERTIFICADO DIGITAL

Para adquirir sua assinatura digital, você irá registrar uma série de 

documentos e informações, como já mencionamos no eBook. Caso algum 

dado essencial seja alterado, o seu certificado pode ser perdido, como:

• O nome do titular de solteiro para casado, 

e outras situações similares;

• Constatação por parte da autoridade certificadora que 

algum dado estava incorreto no certificado;

• Alteração da Razão Social.

Nesses casos, é necessário obter outro certificado digital.
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pela autoridade certificadora), mas elas podem variar de acordo com a 

empresa. 

COMO RENOVAR OU CANCELAR 
O MEU CERTIFICADO DIGITAL?

Para alterar qualquer estado do seu certificado digital, é preciso entrar 

em contato com a autoridade certificadora. Uma boa parte das empresas 

permite que você faça a renovação ou cancelamento diretamente pelo site.

É importante enfatizar que, após o cancelamento do seu certificado digital, 

a validade é perdida automaticamente, e a empresa não consegue reativá-

la. Ou seja, é necessário adquirir um novo certificado.

5. FORMATAÇÃO DO SEU 
CERTIFICADO DIGITAL

Você já deve ter escutado a expressão “formatar um celular”, certo? Ela 

é conhecida como o esvaziamento de algum dispositivo ou programa, 

normalmente feito para recuperar espaços de memória de um celular ou 

computador.

Caso o seu certificado digital seja formatado, e você não tenha uma cópia de 
segurança, sua assinatura será perdida. O mesmo acontece caso sua chave 

privada seja excluída ou formatada.

Essa situação costuma ocorrer apenas com os certificados digitais tipo A1. 

QUAIS SÃO AS FORMAS 
DE PAGAMENTO?
As principais formas de pagamento do seu certificado digital costumam ser 

cartão de débito ou crédito, boleto bancário ou voucher (código fornecido 
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CONCLUSÃO
Neste eBook você aprendeu como a assinatura digital funciona na prática e como utilizá-la no seu dia 

a dia com o iClinic. Esperamos que o conteúdo tenha sido útil e que, com essa nova tecnologia, você 

possa proporcionar mais segurança e praticidade para seus pacientes.

Sabemos que todo profissional de saúde lida com diversos desafios, e sempre que possível, é importante 

contar com a ajuda da tecnologia para ter mais tempo, inovação e melhorar a experiência dos seus 
pacientes, investindo na fidelização.

Como última dica, queremos enfatizar a importância de escolher uma empresa que esteja preocupada 

em te oferecer a melhor solução, e entenda quais são as suas necessidades. Busque uma empresa 

que ofereça um atendimento eficiente e de qualidade, da mesma forma que você entrega para seus 

pacientes. 

Se você ainda tem alguma dúvida sobre a assinatura digital, mande um e-mail para o   

educacao@iclinic.com.br, ou entre em contato pelo chat dentro do iClinic. Iremos adorar te responder.
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SOBRE A ICLINIC
A iClinic é uma empresa que oferece, como principal solução, 

um software médico especializado em gestão de clínicas e 

consultórios médicos, que pode ser acessado de qualquer lugar. 

Nossa missão é empoderar o médico independente a 

administrar seu negócio da melhor forma, com a ajuda da 

tecnologia e de conteúdos educativos, oferecidos por meio dos 

nosso canais, como blog, podcast, cursos e canal no Youtube.

Queremos tornar o atendimento aos pacientes mais eficiente 

e possibilitar uma experiência mais agradável para eles. 

Escolhida pela Endeavor como uma das startups mais 
promissoras do Brasil, a iClinic já passou pelo programa de 

aceleração da Rockstart, em Amsterdã e no Vale do Silício. 

Entre as ferramentas oferecidas pelo software, estão: prontuário 

eletrônico, prescrição de medicamentos, Teleconsulta, agenda 

online, confirmação de consultas por SMS, WhatsApp e e-mail, 

agendamento online, e-mail marketing e gestão financeira. Confira mais em: www.iclinic.com.br
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