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Introdução

A Certificação digital é uma tecnologia de identificação que permite a 
realização de procedimentos e transações eletrônicas de maneira confiável e 
segura, adotada para que aumente a segurança dos dados evitando 
eventuais falsificações. Além de oferecer maior segurança ao laboratório, aos 
clientes (médicos/pacientes) e ao profissional que assina os laudos.

Possui validade jurídica, garantida pela MP 2.200-2 de 24 de agosto de 2001, 
o que resguarda os laboratórios e seus clientes de possíveis fraudes e 
garante a integridade e autoria dos laudos.



  

Entendendo a RDC 30

Por determinação da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, todos os laboratórios e postos de coleta a partir de 
Julho de 2016 deverão se adequar ao Processo de 
Certificação Digital disciplinado pela medida provisória nº 
2.200- 2/2001.



  

RDC Nº 30 de 24 de Julho de 2015
Art. 1º O item 6.3.2 da RDC n.º 302, de 13 de outubro de 2005, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

"6.3.2...

6.3.2.1 O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial devem garantir a 
autenticidade e a integridade do laudo emitido,  para tanto  a  assinatura  do  
profissional  que  o  liberou  deve  ser  manuscrita ou  em  formato  digital,  
com utilização de processo de certificação na forma disciplinada pela Medida 
Provisória n.º 2.200 -2/2001." (NR)

Art. 2º O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial têm o prazo de 
180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de publicação desta 
Resolução, para promover as adequações necessárias.

A Lei



  

Certificado Digital

O Certificado Digital, é um documento eletrônico que contém o nome, um número 
público exclusivo denominado chave pública e cumpre a função de associar uma 
pessoa ou entidade a uma chave pública. A chave pública serve para validar uma 
assinatura realizada em documentos eletrônicos.

Tipo utilizado pela AB Sistemas:

Físico – Token A3



  

Como adquirir o seu Certificado Digital?

Sua certificação digital pode ser adquirida junto as instituições chamadas “Autoridades 
Certificadoras”.

Parceria SOLUTI / AB SISTEMAS

No objetivo de trazer benefícios e maior compatibilidade com o sistema, firmamos uma 
parceria com a empresa Soluti e obtivemos uma redução de custos para nossos clientes.

Para usufruir do desconto oferecido na parceria entre a AB SISTEMAS e a empresa 
Soluti, é necessário solicitar seu Voucher a AB Sistemas para ser apresentado no 
momento da contratação de seu Token.



  

Nome completo

CPF / RG - Órgão expedidor

Comprovante de Endereço 

N° da matricula CEI caso tenha

N ° do PIS / NIT ou PASEP caso tenha.

Telefone de contato

E-mail

Documentação Necessária



  

O profissional responsável por assinar os laudos, deve adquirir seu Token do tipo 
A3 (e-CPF).

A AB SISTEMAS desenvolveu um novo aplicativo chamado “AB Digital” que 
permite realizar consultas na base de dados online, baixar os laudos em forma de 
documento, realiza a comunicação com o Token do profissional e Assinar 
Digitalmente todos os resultados que foram liberados por este profissional até o 
momento. Esta operação pode ser realizada a qualquer hora e quantas vezes for 
necessário.

Após o “laudo” estar Certificado em forma de “documento”, o mesmo precisa  ser 
armazenado em um novo ambiente para consulta, seja do Laboratório ou do 
próprio Sistema de Gestão Laboratorial – PCLAB ONLINE, que deve estar 
integrado com a nova plataforma de armazenamento.

Como emitir um laudo certificado
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Laudo Certificado com Segurança

Após a liberação do Laudo no PCLAB ONLINE é realizada a assinatura do mesmo 
no aplicativo AB DIGITAL, onde cada procedimento individualmente recebe uma 
chave única chamada “Hash”. 

Lembrando que para cada atendimento realizado, um Profissional a mais que 
participar da assinatura dos laudos, gera um documento extra, isto é, um 
documento por Profissional.

Agora temos um documento devidamente certificado.



  

Importante – Atualização do Sistema

Importante:  Após a atualização do Sistema de Gestão Laboratorial PCLAB 
ONLINE para o modelo de Certificação Digital, não será possível trabalhar 
simultaneamente com os dois modelos (com certificação e sem certificação).

Portanto todos os profissionais que assinam laudos deverão estar de posse 
do seu Token para que possam continuar a assinar digitalmente seus laudos 
de exames.



  

Validação do Laudo

Através da chave Hash, é possível validar facilmente o documento e o 
resultado do procedimento no site Laudo Validado disponível:

www.laudovalidado.com.br

http://www.laudovalidado.com.br/


  

     www.laudovalidado.com.br

Validação do Documento e Resultado

http://www.laudovalidado.com.br/


  

Os documentos “laudos”, hora certificados, ficarão armazenados no 
servidor
www.laudovalidado.com.br por um período de 60 dias corridos, contados a 
partir da data de sua publicação. Após este período, os documentos serão 
armazenados em uma base de dados off-line da AB SISTEMAS. 

Caso o Laboratório deseje manter os laudos certificados por um período 
superior a 60 dias em uma base online, deverá o mesmo entrar em 
contato com a AB SISTEMAS e solicitar proposta comercial para 
armazenamento online por período indeterminado. R$ 0,01 por MB 
(megabyte) de documentos armazenados por período superior a 60 dias.

Armazenamento do Documento



  

Investimentos - Comparativo de valores



  

Informativo

laudovalidado.com.br 

É uma plataforma de Servidores, com redundância de banco de 
dados e criptografia de dados (Https), desenvolvida pela AB 
SISTEMAS com centro de custos separados. 

Esta plataforma foi criada para atender a demanda de Certificação 
Digital / Armazenamentos de Laudos digitais para Medicina 
Diagnóstica. Por se tratar de uma tecnologia proprietária da AB 
SISTEMAS, os melhores valores são ofertados aos usuários do 
sistema PCLAB ONLINE.



  

PCLAB Online

Quer um bom motivo para usar o PCLAB Online?

Escolha um sistema com evolução a mais de 28 
anos, escolhido por centenas de laboratórios, 
funcionando em Universidades, Faculdades e que 
não para de crescer.

O PCLAB Online está preparado para a Certificação Digital.

Entre em contato para realizar sua implementação.



  

AB SISTEMAS

Para maiores esclarecimentos, favor entrar em contato em uma de 
nossas Unidades:

UNIDADE PLAZA D'ORO OFFICE
Responsável: Wedrey Nunes
Contato: 62 3089-0461 / 62 3095-1764

UNIDADE CENTRO
Responsável: Leonardo Machado
Contato: 62 3223-1300 / 62 3223-2203

comercial@absistemas.com.br

www.absistemas.com.br

mailto:comercial@absistemas.com.br
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