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1. Histórico do trabalho para adoção 
da norma ISO 21091:2013

• Esta norma foi incluída no PAN 2008  da CEE78IS , no PNS 2009 (GT3) e nos PNS 
2013, 2014 e 2015  (GT4).

• Na reunião do GT4, realizada em Julho/2014, foi feita a apresentação dessa norma 
para os membros do grupo  pela especialista Denise Zornoff.

• Em Agosto/2014, ela foi priorizada para tradução e inserida no  2º lote de 
tradução pela empresa contratada.

• Em Setembro/2015, sua versão em português foi analisada e discutida pelas 
especialistas do GT4, Ana Silvia Barraviera e Giuliana Cardoso, até chegarem a 
versão final do texto-base ora apresentada. 

• Em Outubro/2015, a versão final do texto-base foi então formatada pelos bolsistas
do GT4 conforme regras estabelecidas pela ABNT.

• O primeiro projeto para adoção no Brasil da norma ISO 21091 está sendo
apresentado nesta Plenária da CEE78IS, no dia 20/10/2015.
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2. Escopo da norma

• Com o objetivo de dar suporte aos requisitos de comunicação e segurança dos

profissionais de saúde na condução de funções clínicas e administrativas, esta

norma define especificações mínimas para serviços de diretórios de saúde,

podendo ser utilizadas para permitir a comunicação entre organizações,

dispositivos, servidores, componentes aplicativos, sistemas e atores técnicos.

• Se trata de uma norma extremamente técnica, que tem grande dependência com

a norma ISO/HL7 27931:2009, Data Exchange Standards Health Level Seven

Version 2.5 - An application protocol for electronic data exchange in healthcare

environments, também priorizada pelo GT1 para tradução pela empresa

contratada.
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3. Estrutura do documento

APRESENTAÇÃO

Prefácio

Scope

Introdução

1 Escopo

2 Referências  normativas

3 Termos e definições

4 Símbolos (e abreviações)

5 Contexto de assistência médica

5.1 Geral

5.2 Pessoas da saúde

5.3 Afiliações múltiplas
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3. Estrutura do documento

5.4 Organizações de saúde

5.5 Hardware/software

5.6 Serviços de segurança em saúde

6 Estrutura de gerenciamento de segurança do diretório

7 Interoperabilidade

7.1 Requisitos

7.2 Espaço de nome/estrutura de árvore

8 Esquema de saúde

8.1 Pessoas da saúde

8.2 Identidade das organizações

8.3 Papéis, Função de trabalho  e Grupo
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3. Estrutura do documento

9 Nome Distinto

9.1 Geral

9.2 Nome Distinto Relativo

9.3 Usuários de Serviços Médicos

Anexo A (informativo)- Cenários para diretório de saúde

A.1 Geral

A.2 Explanação do cenário 

A.3 Serviços exemplificados em cenários de saúde

A.4 Descrições dos cenários

Anexo B (informativo) - Classes de objetos referenciados

B.1 inetOrgPerson

B.2 Organization

B.3 OrganizationalRole

B.4 GroupOfNames

Bibliografia
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Obrigada!
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