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1. Histórico do trabalho para adoção 
da norma ISO/TS 14265:2011

• Esta norma foi incluída nos PNS do GT4 dos seguintes anos: 2011, 2012, 2013, 
2014 e 2015 .

• Em Abril/ 2014, ela foi apresentada aos membros do GT4 pela especialista  Juliana 
Machado e seu conteúdo considerado interessante e de fácil aplicação.

• Em Agosto/2014, ela foi priorizada para tradução e incluída no PNS 2014  por ser 
considerada o 3º pilar para organizar a estruturação dos dados dos pacientes, 
juntamente com as normas ISO 22600 - Health informatics — Privilege
management and access control - Part 1: Overview and policy management / Part
2: Formal models / Part 3: Implementations, e a ISO 21298, Health informatics —
Functional and structural and roles

• Inserida no  4º lote de tradução  feita pela empresa contratada, sua  1ª versão em 
português foi recebida e analisada pela Relatora do GT2, Márcia Marinho, em 
Dezembro/2015.

• O primeiro projeto para adoção no Brasil da norma ISO/TS 14265:2011 está sendo 
apresentado nesta Plenária da CEE78IS, no dia 15/12/2015. 
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2. Escopo da norma

 Especificação técnica que define um conjunto de 
categorias de alto nível de propósitos para os quais dados 
pessoais de saúde podem ser processados, isto é, usados, 
armazenados, acessados, analisados, criados, ligados, 
comunicados, revelados e retidos.
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3. Estrutura do documento

APRESENTAÇÃO

Prefácio

Scope

0 Introdução

0.1 Justificativa

0.2 Antecedentes

0.3 Contexto para definir o propósito dos dados

1 Escopo

2 Termos e definições

3 Termos abreviados

4 Conformidade

5 Contexto
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3. Estrutura do documento

6 Terminologia para classificar os propósitos para processamento  de 
informações pessoais de saúde

Anexo A (informativo) - Exemplos

A.1 Geral

A.2 Provisão/prestação de cuidados clínicos a um indivíduo sujeito de 
cuidados

A.3 Provisão/prestação de serviços de emergência a um indivíduo sujeito de 
cuidados

A.4 Atividades de apoio  numa organização provedora/prestadora de serviços 
para um indivíduo sujeito de cuidados

A.5 Permitindo o pagamento da provisão/prestação de cuidados de 
emergência a um indivíduo sujeito de cuidados

A.6 Gerenciamento de serviços de saúde e garantia da qualidade
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3. Estrutura do documento

A.7 Educação

A.8 Vigilância em saúde pública, controle de doenças

A.9 Emergência de segurança pública

A.10 Gerenciamento da saúde da população

A.11 Pesquisa

A.12 Estudos de mercado

A.13 Procedimento legal

A.14 Usos do sujeito de cuidados

A.15 Não especificado

Bibliografia
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Obrigada!
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