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ABNT/CEE-78 Informática em Saúde  

1. CEE-78 IS 

1.1. Área de Atuação 

A área de atuação da ABNT/CEE-78 Informática em Saúde pode ser definida como: 

“A aplicação das tecnologias de informação e comunicação (TIC) para facilitar a criação e uso de dados, 
informação e conhecimento de saúde para suportar e viabilizar todos os aspectos do sistema de saúde” 
[ISO TC-215]  

1.2. Crença 

Os membros da ABNT/CEE-78 Informática em Saúde acreditam que: 

“As normas técnicas são essenciais para que a Informática em Saúde possa transformar a saúde para 
melhor”. 

1.3. Missão 

A missão da ABNT/CEE-78 Informática em Saúde é: 

“Prover a sociedade brasileira de documentos normativos que possibilitem a interoperabilidade e a 
qualidade de serviços e sistemas de informação e comunicação em saúde, com a proteção da 
privacidade e confidencialidade da informação, em colaboração com organismos nacionais e 
internacionais”. 

2. DESCRIÇÃO 

A Tecnologia da Informação e Comunicação tem mudado a forma de se oferecer serviços de saúde. A 
informação é um insumo fundamental para os processos dos sistemas de saúde. A Saúde depende de 
conhecimento e tecnologia para ampliar o alcance e a qualidade dos seus serviços.  

O Brasil utiliza sistemas de informação de reconhecida qualidade. O sistema bancário, o sistema de votação 
eletrônica e o sistema de declaração de ajuste de renda usando a Internet são exemplos de sistemas críticos 
que atendem ambientes complexos. O Brasil se encontra entre os 10 países que mais uso fazem de 
transações eletrônicas [Folha, 2013]. 

O Brasil tem larga experiência no uso de Sistemas de Informação em Saúde [MS, 2009]. Recentemente, têm 
sido desenvolvidos esforços significativos para melhorar e adequar os sistemas de informação nas três 
esferas de governos. São necessários, entretanto, esforços de longo prazo, já que a experiência 
internacional aponta que os resultados do investimento em e-Saúde começam a surgir, em média, cerca de 
sete anos depois de iniciados os programas nacionais de e-Saúde [EC, 2006]. 

Em todo o mundo, países vêm investindo sistematicamente em infraestrutura, sistemas, serviços, recursos 
humanos e em modelos de organização para tornar a e-Saúde parte do cotidiano da Saúde. Este é o caso 
dos Estados Unidos, da Austrália, do Canadá e do Reino Unido, entre outros [USA, 2011; Infoway, 2009; 
Philipines, 2012; Austrália, 2011; Sweden, 2010; S. Africa, 2012; England, 2011; Scotland, 2011].  

A International Standards Organization - ISO - reconhece a necessidade de esforços nacionais tanto na 
discussão conceitual como na prática da TIC em Saúde. A norma ISO TR 14639 [ISO, 2011] trata exatamente 
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dos blocos construtores necessários para a construção de Arquiteturas de e-Saúde flexíveis e robustas. A 
Organização Mundial da Saúde explicita a necessidade de esforços nacionais em resoluções muito recentes, 
que encorajam os países adotarem arquiteturas, padrões e mecanismos de interoperabilidade entre 
sistemas para a Saúde [WHO, 2013]. Além disso, a OMS e a ITU oferecem ferramentas para auxiliar países a 
desenvolverem suas estratégias para o uso de Informática em Saúde ou, simplesmente, e-Saúde [WHO, 
2012].  

É impossível pensar em interoperabilidade de sistemas sem pensar em normas para a Informática em Saúde 
que a viabilizem. Entre essas normas se encontram os modelos de representação da informação de saúde, 
os mecanismos para troca de mensagens e objetos, as terminologias e serviços associados e os critérios para 
garantir segurança e privacidade da informação. 

O Comitê Técnico 215 para Informática em Saúde da ISO é o líder internacional da padronização da 
Informação em Saúde. O Comitê ISO é reconhecido como idôneo e isento por representar países e, dentro 
de cada país, contar com a representação de especialista, que no Brasil são classificados por membros 
neutros (governos e centros de pesquisa), consumidores dos serviços que utilizam os padrões (como 
hospitais, operadoras de planos de saúde, e profissionais de saúde) e produtores de serviços que se baseiam 
nos padrões (como desenvolvedores de software para a saúde, por exemplo). Este arranjo busca garantir 
que as decisões finais (as normas) sejam resultado do consenso entre especialistas de diversas áreas e 
regiões.  

No âmbito do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade de 1973, considerando a conveniência de 
descentralizar a atividade de normalização na direção dos setores produtivos e a necessidade de 
homogeneizar a atuação e integrar as diversas entidades que atuarão na atividade de normalização; o 
CONMETRO – Conselho Nacional de Metrologia – decidiu que o Sistema de Normalização do SINMETRO 
teria um foro de normalização único e decidiu, ainda, designar a Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT – como o Foro Nacional de Normalização, com atribuições definidas em Termo de Compromisso 
[Conmetro, 1992]. Este é um documento muito rico, do qual são apresentadas abaixo algumas cláusula que 
afetam diretamente as atividades da ABNT – CEE – 78 Informática em Saúde. 

Cláusula 1ª: A ABNT tem como missão coordenar, orientar e supervisionar o processo de elaboração de 
Normas Brasileiras. bem como elaborar e editar as referidas Normas. 

Cláusula 7ª: A ABNT se compromete a atender aos interesses da Sociedade Brasileira nos trabalhos de 
elaboração ou revisão de Normas Brasileiras. 

Cláusula 8ª: Cabe ao Governo, quando apropriado e quando existirem Normas Brasileiras aplicáveis, 
fazer referencia a estas Normas e seus Regulamentos Técnicos ou outros dispositivos similares. O 
Governo, utilizará, de modo geral, as Normas Brasileiras em suas compras. Todavia caberá ao Governo 
elaborar e editar Regulamentos Técnicos ou dispositivos similares quando se tratar de assuntos de seu 
interesse. principalmente nas áreas de saúde, segurança, meio ambiente e proteção ao consumidor. 

Cláusula 9ª: O Governo reconhece a ABNT como seu representante Nacional nos Organismos 
Internacionais e Regionais de Normalização, exceto naqueles de âmbito governamental, devendo para 
tanto exercer uma participação planejada e ativa nesses Foros de Normalização. 

Cláusula 10ª: A ABNT dava acompanhar, em sintonia e sincronismo o processo de Normalização 
internacional, de modo a permitir que as Normas Brasileiras estejam compatíveis com a tendência 
internacional. 



 

  3 

 

Cláusula 12ª: O Governo deve apoiar financeiramente a ABNT e os ONS por ela credenciados nos 
projetos e ações de seu interesse no âmbito deste Termo de Compromisso. 

A ABNT é o organismo brasileiro que representa o Brasil na ISO. No caso da Informática em Saúde, a 
representação é feita por meio da Comissão Especial de Estudo (ABNT/CEE-78) Informática em Saúde. A 
Comissão tem participado dos esforços do Governo Brasileiro para construir uma Estratégia de e-Saúde para 
o Brasil e diversos projetos de Telessaúde do Ministério de Ciência e Tecnologia (Rede Universitária de 
Telemedicina) e Ministério da Saúde (Telessaúde Brasil Redes). 

Considerando-se a importância dos Padrões e Interoperabilidade para a construção de uma estratégia de e-
Saúde e considerando-se o momento vivido pelo nosso País, fica evidente que Comissão de Informática em 
Saúde tem um papel relevante a cumprir. 

 

3. HISTÓRICO 

Historicamente, o Brasil cursou uma trajetória semelhante ao contexto internacional, destacando-se o 
comitê de Padronização de Registros Clínicos (PRC), que aprovou, através de um processo aberto – tal como 
se trabalha nas principais organizações de padronização do mundo –, um conjunto mínimo de dados que um 
PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente) deve conter. Além disso, foi elaborado a Document Type Definition 
(DTD) correspondente à estrutura de dados proposta pelo PRC para troca de dados via XML. O Ministério da 
Saúde, através do Cartão Nacional de Saúde – que visa identificar univocamente o cidadão brasileiro no 
Sistema Nacional de Saúde –, lançou um conjunto de DTDs com a padronização para troca de informações 
com os sistemas do Cartão Nacional de Saúde. 

Outro exemplo de padronização é o chamado Padrão ABRAMGE, utilizado para a troca de faturamento 
entre prestadores de serviços médicos e as operadoras de planos de saúde. Tal padrão foi desenvolvido e 
divulgado por instituições como a Associação Brasileira de Medicina de Grupo (ABRAMGE), a Federação 
Brasileira de Hospitais (FBH), a Associação Brasileira dos Serviços de Assistências de Saúde Próprios de 
Empresas (ABRASPE), o Comitê de Integração de Entidades Fechadas de Assistência à Saúde (CIEFAS), a 
Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização (FENASEG) e a Confederação das 
Misericórdias do Brasil. 

Mais recentemente, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) têm 
estabelecido normas para a Troca de Informação em Saúde Suplementar (TISS) a fim de registrar e 
intercambiar dados entre operadoras de planos privados de assistência à saúde e prestadores de serviços de 
saúde. 

Há também iniciativas de sociedades científicas, como a SBIS (Sociedade Brasileira de Informática em Saúde) 
e organizações profissionais ou de classe, como o CFM (Conselho Federal de Medicina), que têm proposto 
padrões para a certificação de sistemas, com graus variados de aceitação. 

No sentido de atenuar o isolamento e fragmentação das normas e padrões, atualmente, há um movimento 
mundial de harmonização de padrões para a Informação em Saúde. A ISO, a CEN e o HL7 trabalham para 
criar métodos que possibilitem a união dos esforços dessas organizações, o que representará maior rapidez 
e abrangência na produção e atualização de padrões. 

O Brasil em consonância com esse movimento e em decorrência da expansão da Telemedicina, no final do 
ano de 2005, a Universidade Federal de Santa Catarina submeteu a proposta de criação de uma Comissão 
Especial de Estudo sobre Informática em Saúde e Telemedicina junto à Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). Com a missão de constituir normas para informática em saúde e telemedicina, bem como 



 

  4 

 

oferecer um ambiente comum de convergência e harmonização para padrões já existentes, em 12 de 
setembro de 2006, foi criada a ABNT/CEE-78 - Comissão Especial de Estudo de Informática em Saúde (link 
para a Primeira ATA) 

 

Dentre os principais desafios da Comissão estavam a avaliação das normas nacionais e internacionais 
estrategicamente pertinentes e o próprio processo de adoção dos padrões, o qual se constitui da análise, 
tradução e adequação desses ao contexto brasileiro. 

Em um cenário mais amplo, a capacidade de convergência da ABNT/CEE-78 - Comissão de Estudo Especial 
de Informática em Saúde teve desdobramentos significativos: no plano internacional, quando o Brasil 
tornou-se membro "P" (participant) da ISO TC 215 em 2008. Por um lado, isso significou uma conquista para 
o Brasil, que passou a ter a possibilidade de protagonizar a construção das futuras normas ISO TC 215; por 
outro, acrescenta à Comissão mais um desafio operacional e de articulação político-tecnológica. 

No contexto nacional, a ABNT/CEE-78 - Comissão de Estudo Especial de Informática em Saúde foi pioneira 
em realizar as Reuniões Plenárias de maneira geograficamente distribuída, graças à parceria com a Rede 
Universitária de Telemedicina (RUTE) – RNP/MCT, que confere aos trabalhos da Comissão capilaridade e 
integração multissetorial por meio de uma rede colaborativa direcionada para tecnologias e processos de 
informática em saúde e telemedicina. 

4. DECLARAÇÕES  

4.1. Nossa Visão 

A Visão que norteia o trabalho da ABNT/CEE-78 Informática em Saúde é: 

“Ser reconhecida, até 2018, como fórum de referência no desenvolvimento, adoção, adaptação e orientação 
do uso de normas de Informática em Saúde, como consequência da aplicação destas normas nos 
regulamentos governamentais e sua utilização no País, com a incorporação de boas práticas nacionais e 
internacionais”. 

4.2. Princípios da ABNT 

A ABNT/CEE-78 Informática em Saúde recebe como herança direta da ABNT uma série de princípios, 
relacionados a seguir: 

 Atuar de forma isenta e ética, garantindo ampla participação da sociedade brasileira em suas áreas 
de atuação;  

 Implementar um modelo de gestão que contemple os princípios da governança corporativa, 
comprometida com a proteção da reputação, da imagem e do patrimônio da Associação e de seus 
associados;  

 Contribuir para a integração e para a inserção do Brasil no cenário internacional;  

 Zelar pelas marcas da ABNT e pela propriedade intelectual de seus produtos;  

 Buscar a sustentabilidade financeira, com base nas suas atividades fim, desenvolvendo produtos e 
serviços e formas de captação de recursos;  

 Orientar sua atuação de acordo com as políticas governamentais de desenvolvimento;  

 Acompanhar e contribuir para o avanço do estado-da-arte nas suas áreas de atuação. 
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4.3. Valores 

Os valores específicos da ABNT/CEE-78 Informática em Saúde e que caracterizam a sua atividade são: 

Transparência: A Comissão acredita em transparência de ações. As decisões e ações da ABNT/CEE-78 
Informática em Saúde são realizadas de forma aberta e pública. Todas as decisões seguem diretrizes 
diretamente aprovadas pela Plenária e em acordo com as normas e diretrizes da ABNT. 

Valorização das diferenças: A Comissão tem uma cultura de acolher e estimular a atuação de pessoas de 
perfis e experiências diversos, por acreditar que as melhores normas serão sempre fruto da criação de 
consenso e que, portanto, a diversificação dos participantes leva a um consenso mais representativo dos 
interesses da comunidade. 

Tolerância: A Comissão acredita que a tolerância seja uma prática essencial para lidar com as diferenças de 
crenças e maturidades. 

Inovação: A Comissão entende ser essencial continuar a encontrar mecanismos inovadores que permitam 
que sua atividade seja mais abrangente regionalmente, mais efetiva e eficiente, e sem perda de qualidade.  

5. ATORES 

A atividade de desenvolvimento, adaptação, adoção e divulgação da importância e do uso de normas de 
Informática em Saúde é desenvolvida e consumida por uma série de atores. Por outro lado, esta atividade 
impacta e afeta outras atividades e outros atores. No entanto, como definido na sua Visão, a Comissão 
acredita que a normatização seja essencial para que os sistemas de informação em saúde interoperem e 
assim, possam trabalhar de maneira orquestrada e integrada. 

5.1. Usuários 

São os grandes consumidores das normas de Informática em Saúde disponibilizados pela Comissão. Os 
clientes mais importantes das normas de Informática em Saúde e, portanto, consumidores potenciais dos 
resultados da ação da ABNT podem ser categorizados em três grupos: 

Governo: As três esferas de Governo materializadas na própria estrutura do SUS, necessitam de normas que 
permitam atingir a interoperabilidade entre os sistemas de informação, reduzir retrabalho e melhorar a 
coleta e utilização da informação de saúde; 

Agências de Saúde: apesar de serem parte da estrutura do SUS, agências como a ANVISA e a ANS têm uma 
vocação regulatória específica que faz com que necessitem propor e manter padrões de informática em 
saúde para exercerem melhor a sua atividade regulatória.  

As agências, assim como outros órgãos de governo, com frequência publicam normas e padrões que 
poderiam ser desenvolvidos no ambiente da ABNT.  

Profissionais de saúde e Profissionais de TIC: são afetados diretamente pelos padrões definidos para a 
Informática em saúde, tanto do ponto de vista de uso das normas no seu dia a dia quanto da interação com 
os sistemas de informação em saúde que implementam as normas existentes, ou que não obedecem a 
normas quaisquer.  

Fornecedores de sistemas de informação em saúde: da mesma forma, fornecedores de sistemas de 
informação em saúde são afetados pela qualidade das normas existentes, bem como pela sua disposição de 
adotá-la como ferramentas que implementam melhores práticas e consensos.  

Um segundo conjunto de atores são potenciais clientes e usuários das normas resultantes da atividade da 
Comissão. Entre estes atores podem ser mencionados: 
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 Operadoras de Plano de Saúde – Seguradoras, Medicinas de Grupo, Cooperativas, e Auto-Gestões, e 
suas associações  

 Estabelecimentos de Saúde, entre os quais: Hospitais, Clínicas, Centros Diagnósticos e suas 
associações  

 Empresas e associações de desenvolvedores de software 

 Prestadores de serviços de saúde e suas associações 

 A Academia 

 Conselhos profissionais 

 Centro de Pesquisas e Desenvolvimento 

 Associações de consumidores e/ou usuários de serviços de saúde 

5.2. Colaboradores 

O trabalho realizado pela Comissão é essencialmente desenvolvido por voluntários que atuam como 
Especialistas reconhecidos no campo coberto pelas normas de cuja elaboração participam. Alguns destes 
Especialistas são eleitos pelos Grupos de Trabalho e pela Plenária da Comissão para exercerem a função de 
Coordenador da Comissão ou de Relatores dos Grupos de Trabalho.  

A Comissão conta ainda com um Secretário escolhido pela ABNT de preferência dentre os Especialistas. 
Recentemente a Comissão passou a contar com a possibilidade de ter Bolsistas remunerados, vinculados a 
instituições, para exercer atividades técnicas específicas, como traduzir normas e/ou outros textos técnicos 
como apoio à atividade da Comissão. 

O quadro permanente de funcionários da ABNT é um recurso essencial que organiza o resultado do trabalho 
desenvolvido pelos Especialistas de acordo com métodos formais bem estabelecidos.  

Finalmente, a atividade da Comissão tem contado sistematicamente com o apoio de profissionais indicados 
por Universidades como a Unifesp, a UFSC e a USP para não apenas atuarem como Especialistas, mas 
estabelecerem vínculos entre a Comissão, centros de pesquisa e desenvolvimento e agências de fomento a 
P&D. 

5.3. Esferas de Gestão da ABNT/CEE-78 Informática em Saúde 

Um conjunto importante de atores é formado por aqueles que compõem as esferas de gestão da comissão, 
que são três: a Equipe de Coordenação, a Plenária da Comissão e a Direção Técnica da ABNT. 
A Equipe de Coordenação é formada por Relatores dos Grupos de Trabalho que são indicados pelos GTs e 
homologados pela Plenária. A Plenária é formada pelo corpo de Especialistas da Comissão, que decidem 
prioridades, apontam delegados e exercem as tarefas que representam a missão da ABNT/CEE-78 
Informática em Saúde. O corpo de Especialistas é aberto e todos aqueles que desejarem desenvolver 
atividades de padronização no escopo da comissão são bem-vindos. Tipicamente, a Plenária toma decisões 
mais por consenso do que por votação de maioria simples. Havendo a necessidade de votação, só podem 
votar os participantes que atendam certos requisitos como ter participado de 70% das Plenárias ao longo do 
ano. 

O Coordenador é um Especialista indicado, tipicamente por consenso, pela Plenária. 

A Direção Técnica da ABNT é formada por profissionais contratados por aquela Associação. A Direção 
Técnica da ABNT garante que a Comissão e suas atividades obedeçam ao conjunto de métodos e boas 
práticas preconizados pela Organização Mundial do Comércio e incorporadas pelo Sistema ISO e da ABNT. 
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5.4. Patrocinadores 

Os Patrocinadores da ABNT/CEE-78 Informática em Saúde são aquelas organizações que oferecem 
contribuição financeira ou econômica, ou mesmo suporte moral, para que a Comissão melhor exerça suas 
atividades. Organizações como o MS - através do DATASUS, da SGEP e da SGETS - a Finep e a RIPSA tem 
aportado recursos financeiros para a realização de eventos, tradução de normas, ou participação de 
Especialistas como delegados brasileiros às reuniões do Comitê ISO-TC-215. Organizações como a Unifesp, a 
UFSC e a RUTE/RNP, têm fornecido pessoal e infraestrutura essencial para a realização das reuniões virtuais 
da Comissão (plenárias ou não), bem como suporte para a obtenção de outros recursos financeiros. 

Outras organizações, entre as quais podem ser mencionadas a OPAS, a SBIS e a ANS promovem a ABNT/CEE-
78 Informática em Saúde, através da participação em eventos de interesse comum, divulgando, assim a 
Comissão. 

Finalmente, um patrocinador indireto importante são as organizações que cedem profissionais que dedicam 
seu tempo remunerado aos processos de normatização. 

5.5. Parceiros 

Parceiros são organizações que possuem objetivos e práticas semelhantes aos da Comissão e que 
desenvolvem projetos, eventos e atividades tipicamente pontuais com ganho de ambos. Historicamente, 
entre os principais parceiros da ABNT/CEE-78 Informática em Saúde se encontram Universidades, a SBIS, o 
CFM, o DASA, a Fundação OpenEHR, o SPA-Saúde, o IHE e outros SDOs. 

5.6. Outras Organizações Semelhantes 

Existem organizações, no Brasil, que ocupam o espaço semelhante ao da Comissão. 

Entre estas organizações devem ser citadas a CIINFO/MS, a SAS/MS, ANS, o GTISP/ABRASCO, o 

DATASUS/MS. Podem ser citadas, ainda, AMB, ANVISA, HL7, SBIS, Centro Brasileiro de Classificação de 
Doenças, DICOM, Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Sociedade Brasileira de Medicina da Família e 
Comunitária, CIAP2, Biblioteca Virtual de Saúde – BVS, BIREME, outros Comitês da ABNT, ANATEL, ePING e 
W3C Escritório Brasil (NIC.BR). 

5.7. Outros atores 

Outros atores podem ser importantes para a atividade da ABNT/CEE-78 Informática em Saúde e devem ser 
considerados em situações especiais. Entre eles citamos os Tribunais de Contas, o Poder Legislativo, o 
Conselho Nacional de Saúde (CNS), o Procon, a grande imprensa e as Redes Sociais. 

6. MACROPROCESSOS 

Os principais macroprocessos desenvolvidos hoje ou que são identificados como relevantes são relacionados 
a seguir. 

6.1. Análise da demanda e seleção de normas 

Este macroprocesso é essencial para que a atividade da Comissão seja efetiva. Ela envolve escolher normas 
que, ao mesmo tempo, sejam significativas para o País e se situem em áreas do conhecimento que sejam ou 
possam vir a ser cobertas por Especialistas brasileiros.  
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Esta escolha deve ser documentada para manter a memória do processo, de forma que haja continuidade 
quando da alteração das equipes ao longo do tempo e também na comunicação entre GTs e Relatores. 

6.2. Produção de Normas 

A Produção de Normas é a atividade fim da Comissão. Os métodos de produção de normas adotados pelo 
sistema ISO/ABNT são formais, exaustivos, e se encontram descritos na vasta documentação fornecida por 
estas organizações. Esta seção não tem como objetivo apresentá-los, uma vez que eles são condições dadas 
para o Planejamento Estratégico de Negócios da Comissão e podem ser encontrados no site da ISO, [ISO, 
2013].  

Cabe aqui apresentar e entender como a Comissão se organiza para executar este macroprocesso. Ainda 
que a Produção de Normas no ambiente da ABNT/CEE-78 Informática em Saúde se dê ao longo de três 
diferentes subprocessos, descritos abaixo, todos eles seguem as diretrizes exigidas pelo método formal de 
produção de normas técnicas. 

Antes de publicadas, todas as normas produzidas no âmbito da ABNT/CEE-78 Informática em Saúde são: a) 
aprovadas nos GTs, b) aprovadas na Plenária, c) editadas e formatadas pela ABNT, d) submetidas à consulta 
pública, e) revisadas e, finalmente, f) publicadas. Cada fase deste ciclo pode ter que ser executada mais de 
uma vez, dependendo da resposta da fase subsequente.  

6.2.1. Participação do processo de desenvolvimento de norma internacional 

Como parte de sua missão e visão, a ABNT/CEE-78 Informática em Saúde valoriza a participação 
internacional, pela troca de experiências e consenso sobre melhores práticas internacionais. A participação 
internacional envolve um esforço adicional seja pelo custo das viagens ou organização do evento 
internacional no Brasil, ou mesmo pela necessidade de tradução e versão de documentos.  

Cabe à Comissão identificar as normas internacionais de interesse do nosso País e contribuir para que ela 
reflita as melhores práticas possíveis, apresentando aspectos da experiência brasileira que frequentemente 
são respeitados e absorvidos pelos outros países.  

6.2.2. Adoção de norma internacional (integral – adoção, ou parcial – adaptação) 

A adoção de uma norma Internacional publicada pelo Comitê ISO TC 215 é o processo através do qual uma 
norma ISO, identificada como relevante, é estudada em profundidade, adaptada à realidade brasileira – se 
necessário – ao mesmo tempo em que é traduzida. 

6.2.3. Elaboração de norma 100% brasileira 

Uma norma ABNT 100% brasileira é aquela desenvolvida dentro da Comissão para atender necessidades 
específicas do Brasil ou que, mesmo que possa ter interesse internacional, é, por algum motivo, como prazo 
e oportunidade, escolhida para desenvolvimento dentro do País.  

6.3. Disseminação de normas e de seu uso 

A Comissão executa atividades diversas de disseminação de normas técnicas e de seu uso, de maneira pouco 
sistematizada e de periodicidade incerta. O objetivo destas atividades é ampliar no público-alvo o 
conhecimento e o reconhecimento da necessidade de participação no processo de normatização e utilização 
de normas técnicas. 
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6.4. Capacitação de profissionais e especialistas 

Esta é uma atividade pouco realizada pela Comissão, mas reconhecida como fundamental para que existam 
mais profissionais utilizando e propondo a utilização das normas técnicas e, também, participando de todas 
as fases dos processos de seleção e produção de normas. 

6.5. Incorporação e manutenção de especialistas 

O processo de incorporação de Especialistas tem se dado de maneira quase espontânea. Não existe um 
processo formal e estruturado para atrair e acolher novos participantes, informá-los sobre as atividades da 
Comissão e facilitar a sua entrada neste reconhecidamente árido universo das normas técnicas. 

Da mesma forma, não existem processos sistematizados formais ou informais de acompanhamento da 
atuação dos Especialistas, oferecendo ferramentas e suporte que aumentem a sua produtividade e o seu 
desejo de continuar a participar da Comissão e de suas atividades.  

6.6. Monitoração e avaliação dos resultados da Comissão 

Não existe processo formal de M&A dos resultados da Comissão. É possível, no entanto, verificar que a 
percepção da presença da Comissão (“mind-share”) nas atividades de informática em Saúde vem crescendo, 
que o MS, o DATASUS, a SGETS e a SGEP veem valor nas atividades da Comissão e que a visibilidade da 
Comissão aumentou, mesmo em ambientes que não a reconhecem como ator legítimo do processo de 
padronização. 

6.7. Gestão da Comissão 

A Gestão da Comissão é realizada por um arranjo inicialmente informal, mas hoje aprovado pela Plenária e 
apoiado pela ABNT. A Plenária da Comissão indica um Coordenador e os Grupos de Trabalho (que são 
estruturas informais do ponto de vista da ABNT) indicam Relatores. A ABNT mantém um Analista técnico 
que acompanha os processos da Comissão e também indica um Secretário que faz a interface entre a 
ABNT/CEE-78 Informática em Saúde e a estrutura formal da ABNT. O Coordenador e os Relatores se reúnem 
presencial ou virtualmente, com frequência incerta, porém em média uma vez por mês, para acompanhar o 
andamento dos trabalhos. As Plenárias ocorrem de forma muito regular, uma vez ao mês, com a 
participação de todos os Especialistas que desejarem dela participar, e conta com o suporte da ABNT. As 
pautas das reuniões Plenárias são distribuídas com antecedência. Os Grupos de Trabalho possuem ritmos, 
métodos e instrumentos de trabalho próprios.  

O único instrumento formal de planejamento e acompanhamento de resultados é o PNS – Plano de 
Normatização Setorial – que descreve as metas de produção anual de normas.  
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ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ABNT-CEE-78 Comissão Especial de Estudo em Informática em Saúde da ABNT 

ABRASCO Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações 

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica 

ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar 

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

BIREME Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde/Opas 

BVS Biblioteca Virtual de Saúde 

CBIS Congresso Brasileiro de Informática em Saúde 

CBCD Centro Brasileiro de Classificação de Doenças 

CFM Conselho Federal de Medicina 

CIINFO Comissão de Informação e Informática do MS 

CONMETRO Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

COPISS Comissão de Padronização da Informação em Saúde Suplementar  

DATASUS Departamento de Informática do SUS 

FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz 

HL7 Health Level Seven 

IHE Integrating the Healthcare Enterprise 

InCor Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da USP 

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

ISO Organização Internacional de Padronização 

MS Ministério da Saúde 

OMS/WHO Organização Mundial da Saúde 

PEP Prontuário Eletrônico do Paciente 

Procon Sistema de Proteção e Defesa do Consumidor 

RES Registro Eletrônico de Saúde 

RIPSA Rede Interagencial de Informações para a Saúde  

RNP Rede Nacional de Pesquisa 

RUTE  Rede Universitária de Telemedicina 

SBIS Sociedade Brasileira de Informática em Saúde 

SDO Standards Development Organization 

SUS Sistema Único de Saúde 

TI ou TIC Tecnologia(s) de Informação e Comunicação  

UFSC Universidade Federal de Santa Catarina 

Unifesp Universidade Federal de São Paulo 

USP Universidade de São Paulo 

 


