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ACS    Agente Comunitário de Saúde 

ANS   Agência Nacional de Saúde Suplementar 

Anvisa  Agência Nacional de Vigilância Sanitária

APS    Atenção Primária à Saúde

AVA    Ambiente Virtual de Aprendizagem
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ESD28   Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028

ESF    Estratégia de Saúde da Família

eSF    Equipe de Saúde da Família

FPAS    Fórum Permanente de Articulação com a Sociedade Civil
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IoT    Internet of Things – Internet das Coisas

LAI    Lei de Acesso à Informação

LAPEI    Laboratório de Pesquisa em Empreendedorismo e Inovação
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PNIIS   Política Nacional de Informação e Informática em Saúde

PNPS   Política Nacional de Promoção da Saúde

PNTIS   Política Nacional de Inovação Tecnológica na Saúde
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RAS   Rede de Atenção à Saúde

RES   Registro Eletrônico de Saúde

RNDS   Rede Nacional de Dados em Saúde

RUTE   Rede Universitária de Telemedicina

SAPS   Secretaria de Atenção Primária à Saúde

SGTES   Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

SI-PNI   Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização 

SISAB   Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica

SNIS   Sistema Nacional de Informação de Saúde
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TDIC   Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação

TI   Tecnologias de Informática
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Apresentação

 Prezado(a) Participante,

 Seja bem-vindo(a) ao Microcurso Trajetória da Saúde Digital no Brasil.
 A implementação da Saúde Digital no Brasil inclui um conjunto de ações de Tec-
nologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC). Essas ações só terão a efetivida-
de	esperada	na	melhoria	da	qualidade	da	atenção	à	saúde	se	profissionais	e	gestores	de	
saúde estiverem capacitados e sensibilizados para utilizá-las adequadamente.  
 Este Microcurso faz parte do Programa Educacional em Saúde Digital da Univer-
sidade Federal de Goiás (UFG). A sua oferta foi motivada pela necessidade de socializar 
os principais conceitos e marcos da Saúde Digital no Brasil, informar como tem sido a 
preparação para o planejamento, monitoramento e avaliação dessa Estratégia e como 
serão os passos no período de 2020 a 2028 no Sistema Único de Saúde (SUS).

 Bom estudo!!!
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 1.1 Conceitos Importantes e Aspectos Gerais

 O uso de Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC ou TIC) sempre esteve 
presente no dia-a-dia na área da saúde. No Brasil, passou a ser garantida pela Lei Orgânica nº 
8.080 em 19901,	incorporando	em	seu	artigo	6º	tanto	o	desenvolvimento	científico	quanto	tec-
nológico1. Desde então, é evidente a busca pela qualidade da atenção à saúde no País por meio 
dessas tecnologias. 

Unidade 1:
Marcos Legais sobre a Saúde Digital no Brasil

Mas o que seriam
as TDIC (ou TIC) em 

saúde?

Veja alguns exemplos, elabo-
rados a partir da ferramenta 

Vyond, disponível em:
https://move.vyond.com/ani-

mation-solutions/

Fonte: Autoria própria.

https://move.vyond.com/animation-solutions/
https://move.vyond.com/animation-solutions/
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O que é uma tecnologia 
assistiva?

Mas, essas ferramentas são auto-
rizadas a serem utilizadas no SUS? 
São informações confidenciais da 
minha saúde. Isso é seguro? Qual-
quer um pode ter acesso, como no 

Google®?

Trata-se de um termo novo, utilizado 
para identificar todo o arsenal de re-

cursos e serviços que contribuem para 
proporcionar ou ampliar habilidades 

funcionais de pessoas com deficiência, 
promovendo a independência e inclu-

são

É por isso que um país precisa ter normas 
para o uso dessas tecnologias e os profis-
sionais de saúde precisam ser treinados 

para o uso correto das tecnologias, dentro 
das normas. Por isso, é importante conhe-
cermos o que vem sendo construindo no 

Brasil para regulamentar o uso das TDIC na 
saúde - essa é a Saúde Digital no Brasil. 
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 Para a manutenção e concretização das metas do SUS, os seus princípios - a universalida-
de, a equidade e a integralidade - têm sido utilizados como norteadores também na expansão 
do uso de TDIC, no âmbito de ações e serviços do SUS1. Dentre eles, a integralidade se destaca ao 
se pensar em agregar as tecnologias, pois, por meio delas, acredita-se ser possível a articulação 
intersetorial e entre os diferentes níveis de atenção do SUS, para assegurar uma atuação que 
promova impacto na gestão, na assistência à saúde e na qualidade de vida dos cidadãos2.

Quando se informatizam as unidades de saúde 
de todos os níveis de atenção à saúde (Unida-
des Básicas de Saúde [UBS], unidades ambula-
toriais e especializadas, hospitais, laboratórios) 

públicos e privados, utilizando-se software e 
ferramentas de tecnologias de informática (TI) 
que fazem esses sistemas “conversarem” entre 
si, de maneira segura, somado às informações 

inseridas por profissionais que entendem a 
importância da qualidade das mesmas, está se 
assegurando impacto na gestão e na assistên-

cia à saúde de toda a população.

 É notório que a tecnologia tem revolucionado a vida dos cidadãos, sendo reconhecida 
como estratégia de melhoria consistente dos serviços de saúde, por meio da disponibilização e 
uso da informação de maneira abrangente, precisa e segura2.
 Agora, você irá conhecer como foi e como tem sido essa aproximação da área da saúde 
brasileira com as TDIC. Para isso, apresentaremos o conceito de Saúde Digital e as normas regu-
lamentadoras que regem o SUS, referentes à trajetória da implantação e da implementação das 
TDIC no Brasil. 
 A Saúde Digital compreende o uso de TDIC para produzir e disponibilizar informações 
confiáveis	sobre	o	estado	de	saúde	para	quem	precisa,	no	momento	que	precisa3.

 Então, Saúde Digital 
não seria a mesma coisa 

que e-Saúde?

Sim, e-Saúde é um dos vários termos que 
se tem utilizado para caracterizar a Saúde 
Digital e é, às vezes, encontrado na litera-
tura como sinônimo. Porém, o termo mais 
atual e abrangente, adotado na legislação 

vigente é Saúde Digital. Continue lendo 
que você entenderá melhor.
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	 O	conceito	de	Saúde	Digital	aborda	diferentes	linhas	do	saber	científico,	relacionadas	aos	
avanços tecnológicos como as aplicações das redes sociais, Internet das coisas (IoT - Internet of 
things),	inteligência	artificial	(IA),	bem	como	novos	conceitos3.

 O avanço da tecnologia digital tem impactado a nossa atividade diária em muitas di-
mensões: como nos comunicamos com parentes e amigos, como fazemos compras e como nos 
mantemos informados, são apenas alguns exemplos, que ganharam enorme relevância duran-
te a pandemia do coronavírus. A necessidade de isolamento social, por exemplo, impulsionou 
a	implementação	da	telemedicina.	Para	os	profissionais	da	saúde,	o	avanço	da	tecnologia	é	de	
fundamental importância para a sua práxis, em todos os setores da área da saúde, uma vez que, 
é possível melhorar a qualidade da atenção à saúde por meio da tecnologia.
 A melhoria da qualidade da atenção à saúde é uma meta do Ministério da Saúde e, para 
isso, vários meios têm sido utilizados para alcançá-la. Dentre tantas formas, a ESD28 para o Bra-
sil	é	uma	iniciativa	que	tem	a	finalidade	de	estruturar	e	organizar	o	uso	das	tecnologias	digitais	
provendo dados e informações de forma segura, que subsidiem a gestão e apoiem a operação 
em todos os níveis de atenção à saúde.

Ainda que você acredite que já sabe o 
suficiente sobre Saúde Digital, vamos 

compreender o porquê devemos estudar 
mais detalhadamente essa temática?

Vídeo 1 - Retalo de experiência
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 1.2 Estratégia de Saúde Digital (ESD28) para o Brasil

 As iniciativas voltadas para ESD28 no Brasil se iniciaram com a proposição da Política Na-
cional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS), como resultado da experiência adquirida 
em projetos de informatização. 
 Ressalta-se que, a PNIIS está atualmente sendo revisada, mas que já destacava, em 2016, 
a necessidade de

 O primeiro documento de Estratégia brasileira foi desenvolvido com base no pacote de 
ferramentas (toolkit), proposto pela Organização Mundial da Saúde5. Publicado em 2012, esse 
pacote	de	ferramentas	define	três	componentes	para	implementação	da	ESD28	(Figura	1).

 A Visão apresentada no documento Estratégia e-Saúde para o Brasil, de 20176, declarava 
que: 

 Tal Visão, proposta, assim como as ações estratégicas recomendadas para 2020 naquele 
documento, contribuíram para uma série de iniciativas desenvolvidas pelo Ministério da Saúde. 
Em especial, o Plano de Ação, Monitoramento e Avaliação 2019-2023 (PAM&A - pronuncia-se 
“pama”)	em	vigor,	configurando	um	marco	relevante	por	estabelecer	programas	e	projetos	inte-
grados	que,	até	o	final	de	2023,	serão	implementados7.

contribuir para o acesso integral e oportuno da população às 
ações e aos serviços do sistema de saúde brasileiro, contribuindo, 
assim, para a melhoria das condições de saúde, para a redução 
das iniquidades e para a promoção da qualidade de vida4.

Figura 1 - Etapas para a gestão do desenvolvimento de uma estratégia de Saúde Digital.

Fonte: World Health Organization & International Telecommunication Union (2012)5.

Até 2020, a e-Saúde estará incorporada ao SUS como uma 
dimensão fundamental, sendo reconhecida como estratégia 
de melhoria consistente dos serviços de Saúde por meio da 
disponibilização e uso de informação abrangente, precisa e 
segura que agilize e melhore a qualidade da atenção e dos 
processos de Saúde, nas três esferas de governo e no setor 
privado,	beneficiando	pacientes,	cidadãos,	profissionais,	ges-
tores e organizações de saúde6.
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 Com o advento da pandemia da COVID-19, alongada por todo o ano de 2020 e todas as 
repercussões acerca da integração dos sistemas para otimizar os processos da Vigilância Epi-
demiológica do País, a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), bem como ações para im-
plementação da ESD28 culminaram na ampliação  do uso das tecnologias digitais no âmbito 
do SUS. Observou-se a necessidade de rever todo o escopo de aplicação da ESD28, bem como 
reafirmar	e	dar	continuidade	às	experiências	exitosas.
 Nesse contexto, a fundamental experiência foi obtida por meio da RNDS e o Informatiza 
APS (Atenção Primária à Saúde), que permitiram que se propusesse uma Visão Estratégica de 
Saúde Digital para o Brasil, de fácil compreensão e passível de ser alcançada7. 
 Em decorrência do exposto, em dezembro de 2020, foi aprovada a Portaria GM/MS Nº 
3.6328, a qual tornou pública a ESD28, uma proposta de visão brasileira para a Saúde Digital e 
estabelecimento de mecanismos contributivos para sua incorporação ao SUS até 20287.   
 Na Figura 2, é apresentado o panorama geral do que se propõe a ESD28 para os próxi-
mos oito anos7.

 
 
 

 A Visão proposta pela atual Estratégia (ESD 2028) é de que:

Figura 2 - Representação Esquemática da Rede Nacional de Dados em Saúde como Platafor-
ma Nacional de Inovação, Informação e Serviços Digitais em Saúde

Fonte: Brasil (2020)7.

Até 2028, a RNDS estará estabelecida e reconhecida como 
a plataforma digital de inovação, informação e serviços de 
saúde para todo o Brasil, em benefício de usuários, cidadãos, 
pacientes,	comunidades,	gestores,	profissionais	e	organiza-
ções de saúde7.
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	 A	ESD28	define	as	 ações	 e	 resultados	que,	 ao	 serem	executados,	 trarão	 concretude	à	
PNIIS, levando à Visão Estratégica de Saúde Digital para o Brasil, com foco em 20287.
 

 1.2.1 O Plano de Ação da ESD28

 O Plano de Ação de Saúde Digital para o Brasil para 2020-2028, descreve o conjunto de 
atividades a serem executadas e os recursos necessários para a implementação da Visão de 
Saúde Digital, associados a etapas evolutivas. O Plano de Ação foi elaborado em torno dos três 
grandes eixos de ação, e de sete prioridades que, ao serem atendidas, levarão gradativamente 
à Visão7.
 A formulação dos três eixos de ação da ESD28 baseia-se no entendimento de que as 
ações propostas como núcleo central do PAM&A 2019/20236 serão capazes de responder às 
necessidades de informação para o SUS, incluindo ações de integração com a Saúde Suple-
mentar e a Saúde Privada, até o ano de 2023. Essas ações são intensas e tendem a consumir os 
recursos	físicos,	financeiros	e	humanos	do	governo	federal	e	do	próprio	SUS.	Tais	ações	devem	
ser fortalecidas, aprofundadas e disseminadas como parte da ESD287.
 Os eixos são organizados em três:

 Eixo 1. Objetiva fortalecer, consolidar, ampliar e estender para além do horizonte de 2023 
as ações propostas no PAM&A 2019-20236, desenvolvendo ações do DATASUS para o SUS.
	 	 Conjunto	significativo	(mas	restrito)	de	ações,	fases,	resultados	esperados;
	 	 Implantar	e	expandir	o	Conecte	SUS	até	e	além	de	2023;
	 	 Priorização	de	ações	voltadas	para	a	APS;
	 	 Novos	serviços	e	sistemas	–	integração	com	a	Saúde	Suplementar;
  Monitoramento e avaliação das ações do Ministério da Saúde.

Vídeo 2 - “Visão” Estratégica de Saúde Digital para o Brasil com foco em 2028.
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 Eixo 2. Definir	diretrizes	para	a	colaboração	e	inovação	em	Saúde	Digital
	 	 Explorar	o	potencial	do	Conecte	SUS	e	da	RNDS;
	 	 Governança	e	legislação	para	a	colaboração;
	 	 Capacitação,	padrões,	terminologias,	recursos	humanos;
  Iniciativas de IoT, big data, dados abertos, startups, cuidado clínico.

 Eixo 3. Estabelecer e estimular a colaboração intersetorial entre todos os atores envolvidos
  
  Estabelecer e coordenar um ambiente de colaboração e inovação, intersetorial, in- 
	 	 clusivo	e	aberto;
	 	 Ampliar	relevância	e	intersetorialidade;
	 	 Ampliar	participação	da	Saúde	Suplementar,	da	sociedade	civil;
  Aprofundar a colaboração internacional.

	 São	sete	as	prioridades	(Figura	3)	e	se	configuram	pelo	 inter-relacionamento	das	mes-
mas. Essas prioridades são detalhadas em subprioridades7 e essas, por sua vez, são divididas em 
ações que visam responder às prioridades apresentadas. Este Plano de Ação pode ser entendido 
como uma continuidade e algumas ações já se encontram em andamento, levando à viabilida-
de	de	outras.	Na	Figura	3,	está	uma	representação	esquemática	das	sete	prioridades	definidas	
para a ESD28.

Figura 3 - Representação esquemática das sete prioridades para a Estratégia em Saúde Digital 
para o Brasil em 2020-2028

Fonte: Brasil (2020)7.
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 1.2.2 O Plano de Monitoramento e Avaliação (M&A) da ESD28

 O Plano de Monitoramento e Avaliação de Saúde Digital para o Brasil para 2020-20287 
descreve a organização e governança das ações de Monitoramento e Avaliação (M&A), bem 
como o conjunto de atividades a serem executadas e os atores responsáveis por elas. O PAM&A 
atende às necessidades de monitoramento e avaliação associadas aos três eixos de ação, e às 
sete prioridades propostas no Plano de Ação.
	 O	PAM&A	tem	como	objetivo	identificar,	priorizar	e	integrar	de	forma	coordenada:
  programas, projetos e ações de saúde, serviços e sistemas de informação e comu- 
	 	 nicação;
	 	 mecanismos	de	financiamento,	infraestrutura,	governança,	tecnologias	e	recur- 
  sos humanos7.

 As ações propostas no PAM&A têm como objetivo fazer o acompanhamento contínuo do 
Plano de Ação para que se mantenha consistente e aderente à Visão de Saúde Digital, possibi-
litando revisões sistemáticas para corrigir inadequações, redirecionar as ações, atender novas 
necessidades e, também, aproveitar oportunidades de captura de valor que se apresentem no 
decorrer de sua execução.
 O PAM&A está centrado em duas grandes prioridades7, sendo elas: 
          a) Consolidar o Modelo de M&A do Conecte SUS - busca consolidar a governança  
  e os processos de Monitoramento e Avaliação do Programa Conecte SUS. 
          b) Estabelecer o Modelo de M&A para a colaboração intersetorial.

 O sucesso da ESD287 está intimamente associado ao sucesso do Espaço de Colaboração 
em Saúde Digital. Dessa forma, o processo de M&A da ESD28 deve se centrar sistematicamente 
em entender, monitorar, avaliar e tomar decisões que garantam que a colaboração se mantenha 
efetiva,	eficiente	e	orientada	para	a	Visão	de	Saúde	Digital.	Essa	prioridade	tem	como	propósito	
estabelecer	a	governança	e	os	processos	de	M&A	do	Espaço	de	Colaboração	da	ESD.	Definir	a	
governança desses processos é uma ação que deve ser liderada pelo DATASUS e dever inclusiva

Vídeo 3 - Plano de Ação de Saúde Digital.
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 1.3  Programa Conecte SUS

 O Conecte SUS é um programa que tem sustentação por meio de uma estrutura organi-
zacional que inclui as quatro Linhas de Ação da Saúde Digital (pilares):

	 		i)	Governança	e	Recursos	Organizacionais;	
	 	ii)	Sistemas	e	Serviços,	Padrões	e	Interoperabilidade;	
	 iii)	Recursos	Humanos;	
 iv) Infraestrutura

 Assim, o Conecte SUS está fundamentado nas melhores práticas de gestão, monitora-
mento e avaliação de projetos de Saúde Digital, em todas as suas dimensões3 (Figura 4).  
 Esse Programa apoia a informatização e a integração dos Estabelecimentos de Assistên-
cia em Saúde (EAS), cuja meta é fornecer o acesso à informação em saúde para a continuidade 
do cuidado entre os pontos da Rede de Atenção à Saúde, a partir de um conjunto mínimo de da-
dos	(CMD).	Com	base	no	conceito	de	prontuário	centrado	no	paciente,	os	profissionais	de	saúde	
em EAS públicos e privados terão acesso às informações que os auxiliarão no acompanhamento 
da saúde e do bem-estar do indivíduo em qualquer lugar e a qualquer tempo3.
 O programa Conecte SUS é composto pela RNDS e pelo Programa de Apoio à Informati-
zação	e	Qualificação	dos	Dados	da	APS	(Informatiza	APS).	
 A Portaria GM/MS n° 1.434, de 28 de maio de 20208 institucionaliza a RNDS, como parte do 
Programa Conecte SUS, e estabelece o conceito de uma plataforma padronizada, moderna e in-
teroperável de serviços, informações e conectividade que é, em si, transformadora para a saúde. 
 A RNDS tem como objetivo “promover a troca de informações entre os pontos da Rede de 
Atenção à Saúde (RAS), permitindo a transição e continuidade do cuidado nos setores público e 
privado”8. Espera-se como resultado do Programa Conecte SUS que a RNDS esteja conectada às 
27 Unidades da Federação até 20239.

Vídeo 4 - Plano de Monitoramento e Avaliação de Saúde Digital.

para levar a uma colaboração efetiva, responsável, ética e juridicamente segura.
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Figura 4 - Mapa mental que representa os projetos estruturantes do Programa Conecte SUS

Fonte:  Brasil, Ministério da Saúde (2020)3. 

  
 Os principais benefícios da RNDS são: 
	 	 melhorar	o	atendimento	ao	cidadão;	
	 	 ofertar	atendimento	a	qualquer	tempo	e	lugar	ao	paciente;
	 	 ser	mais	eficiente	na	gestão	do	recurso	público;	e	
  oferecer inovação na saúde9.

 A RNDS disponibilizará “contêineres” para cada Unidade da Federação, organizados em 
serviços informacionais e tecnológicos (caixinhas em cor azul, verde, laranja e amarelo escuro na 
Figura 4). Dessa forma, diversos serviços, sistemas e informações serão necessários para prover 
a troca de informações relevantes entre os sistemas geradores ou consumidores de informação 
em saúde8,9.
 A RNDS poderá ser acessada pelo Prontuário Eletrônico do Cidadão, o PEC e-SUS APS, 
outros sistemas de prontuários eletrônicos e pelo Portal Conecte SUS6. Além disso, os gestores 
e	profissionais	de	saúde	serão	os	principais	indutores	(agentes	educacionais)	do	uso	da	RNDS	
pelo	cidadão,	que	poderá	fazê-lo	por	meio	do	perfil	Conecte	SUS	Cidadão,	conforme	ilustrado	no	
lado esquerdo da Figura 5.
 Considerando que a RNDS é uma plataforma informacional de alta disponibilidade, segu-
ra	e	flexível,	com	acesso	aos	dados	de	saúde	anonimizados	(quando	necessário),	isso	permitirá	o	
surgimento de novos serviços, inovação, pesquisa e desenvolvimento que resultem em benefí-
cios para a população e para o Brasil8.
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 Já o Informatiza APS, além de apoiar a informatização das unidades de saúde e a qua-
lificação	dos	dados	em	todo	o	País,	proporcionará	investimento	na	tecnologia	da	informação,	
subsidiando a gestão dos serviços de saúde e a melhoria da qualidade da assistência à saúde em 
toda a rede de atenção à saúde10. Entretanto, essa temática será abordada com mais detalhes no 
Microcurso 2 (RNDS: o que precisamos saber?)

 Além dos já mencionados, outros  marcos importantes para a Saúde Digital no Brasil es-
tão	ilustrados	no	infográfico	a	seguir	(Figura	6).	

Vídeo 5 - Programa Conecte SUS e a RNDS.

 1.4 Linha do Tempo sobre a Saúde Digital no Brasil

Figura 5 - Contêiner da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) e componentes a serem 
endereçados no Plano de Ação de Monitoramento e Avaliação (PAM&A)

Fonte: Brasil, Ministério da Saúde (2020)6.

 Obtenha mais informações sobre os indicadores de informatização no Brasil nesse link.

https://aps.saude.gov.br/ape/informatizaaps
 https://sisaps.saude.gov.br/painelsaps/situacao-prontuario
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Figura 6 - Marcos da Saúde Digital 
no Brasil, 1964-2021
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 Quais são as prioridades para o Plano de Ação, propostas na ESD28? 

Para relembrar...

 O que é a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS)? 

	 A	versão	interativa	do	infográfico	também	encontra-se	disponível	em:	bit.ly/2YN8659. 

http://bit.ly/2YN8659
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É hora do quiz! 

 
 1. Com a pandemia da COVID-19, observou-se a necessidade de rever todo o escopo de 
aplicação da ESD28. Assim, em dezembro de 2020 a Portaria GM/MS Nº 3.632 foi aprovada. A 
relevância dessa ação consiste no fato desta portaria ter tornado pública a “Estratégia de Saúde 
Digital para o Brasil 2020-2028”.

 

 

 2. O Plano de Ação de Saúde Digital para o Brasil para 2020-2028 foi elaborado em torno 
de três eixos, o primeiro tem por objetivo fortalecer, consolidar, ampliar e estender para além de 
2023	as	ações	propostas	no	PAM&A	2019-2023.	O	segundo	eixo	visa	definir	as	diretrizes	de	cola-
boração	e	inovação	em	Saúde	Digital.	Por	fim,	o	terceiro	eixo	almeja	estabelecer	e	estimular	a	
colaboração intersetorial entre todos os atores envolvidos.

 

 

 3. A RNDS, Rede Nacional de Dados em Saúde, é uma iniciativa que visa estruturar e orga-
nizar o uso das tecnologias digitais, proporcionando dados e informações de forma segura, que 
fomentem a gestão e apoiem a operação em todos os níveis de atenção à saúde.

 

  

 

Verdadeiro

Verdadeiro

Verdadeiro

Falso

Falso

Falso
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Unidade 2: Diretrizes e Regulamentações 
sobre a Saúde Digital

 2.1 Normas Regulamentadoras

 No contexto da Saúde Digital no Brasil, destacam-se as seguintes normas regulamenta-
doras, elaboradas pelo Ministério da Saúde, que promoveram o direcionamento das ações de 
implementação da ESD28:

6) Portaria Nº 3.632, de 21 de dezembro de 202015;	

7) Portaria GM/MS Nº 69, de 14 de janeiro de 202116.

8) Portaria Nº 535, de 25 de março de 202117.

5) Portaria Nº 1.792, de 17 de julho de 202014;	

4) Portaria Nº 1.434, de 28 de maio de 20208;

3) Portaria Nº 2.983, de 11 de novembro de 201913;

2) Resolução CIT Nº 46, de 29 de agosto de 201912;

1) Resolução CIT Nº 33, de 22 de março de 2018 11;

 A seguir, elaboramos um mapa mental com as normas regulamentadoras (Figura 6) para 
melhor visualização de suas características.

Figura 7 - Mapa mental que representa as principais normas reguladoras 
no contexto da Saúde Digital

Fonte: Autoria própria. Acesse em: https://bit.ly/3tuiRWQ. 

https://bit.ly/3tuiRWQ
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 A Portaria Nº 3.632, de 21 de dezembro de 2020, institui a ESD2815, sendo um dos seus 
objetivos promover o suporte às melhores práticas clínicas a partir da RNDS.
 A RNDS foi instituída pela Portaria Nº 1.434, de 28 de maio de 20208, que dispõe também 
sobre	a		adoção	de	padrões	de	interoperabilidade	em	saúde.	Essa	Portaria	define	como	ocorre	
a troca dos dados dos cidadãos, atendidos nos diversos estabelecimentos de saúde no País, em 
todos	os	níveis	de	atenção	à	saúde.	Na	prática,	essa	troca	acontece	quando	o	profissional	de	
saúde	tem	acesso	às	informações	de	um	cidadão,	registradas	por	outros	profissionais,	em	dife-
rentes estabelecimentos de saúde públicos ou privados.
 Adicionalmente, a Portaria Nº 535 de 25 de março de 202117 instituiu o Comitê Gestor de 
Saúde	Digital	(CGSD).	Esse	Comitê	é	composto	pelas	áreas	finalísticas	do	Ministério	da	Saúde,	
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa), Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (CONASEMS).  
 Para normatização e gestão de crise da COVID-19, algumas resoluções foram publicadas, 
dentre elas destacam-se:
  Portaria Nº 1.792/202014	que	dispõe	sobre	a	obrigatoriedade	de	notificação	ao	Mi- 
  nistério da Saúde de todos os resultados de testes diagnóstico para SARS-CoV-2  
  realizados por laboratórios da rede pública, rede privada, universitários e quaisquer  
	 	 outros,	em	todo	território	nacional;
  Lei Nº 13.989/202018 que dispõe sobre o uso da Telemedicina durante a crise cau- 
	 	 sada	pelo	coronavírus	(SARS-CoV-2);
  Portaria Nº 1.068/202019 que institui o Modelo de Informação de Resultado de Exa- 
	 	 me	Laboratorial	COVID-19;
  Portaria GM/MS Nº 69/202116 que institui a obrigatoriedade de registro de aplica- 
  ção de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saú- 
  de.

 Escolhemos alguns personagens para simular situações que permitam você compreen-
der melhor a interoperabilidade (Ferramenta Vyond):

https://move.vyond.com/animation-solutions/
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 Ainda nesse mesmo contexto, a Resolução CIT nº 6, de 25 de agosto de 201621, constituiu 
o conjunto mínimo de dados (CMD), homologado também pela Presidência da República, por 
meio de Decreto de 29 de novembro de 201722. Essa Resolução foi substituída pela Resolução 
CIT nº 34, de 14 de dezembro de 201723, que altera o modelo de informação do CMD da Atenção 
à Saúde.  O CMD compreende um conjunto de dados essenciais sobre as ações e a prestação de 
serviços de saúde dos estabelecimentos de saúde, públicos e privados, em cada contato assis-
tencial.
 Já a Resolução CIT nº 33, de 26 de outubro de 201711, instituiu os modelos de informação 
do Sumário de Alta e do Registro de Atendimento Clínico, os quais compõem o RES e integram 
o SNIS11. O Sumário de Alta é uma descrição clínica objetiva sobre as intervenções realizadas, as 
instruções	para	continuidade	do	cuidado	pós-alta	e	o	estado	de	saúde	do	indivíduo	ao	final	de	
sua permanência na internação em estabelecimentos de saúde como: hospital, clínica, hospital-
-dia, internação domiciliar e urgência11. O Registro de Atendimento Clínico é o registro de dados 
essenciais de uma consulta realizada a um indivíduo no âmbito da atenção básica, especializada 
ou domiciliar (atendimento diário)11.
 A Comissão de Intergestores Tripartite (CIT), por meio da Resolução nº 46, de 29 de agos-
to de 201912,	instituiu	o	Comitê	Gestor	da	Estratégia	de	Saúde	Digital	e	definiu	a	sua	composição,	
competências e unidades operacionais na estrutura do Ministério da Saúde, em substituição ao 
Comitê Gestor da Estratégia de e-Saúde no Brasil, previsto na Resolução CIT Nº 5, de 25 de agos-
to de 201621.	Esse	Comitê	Gestor	é	uma	instância	que	tem	a	finalidade	de	elaborar,	propor,	coor-
denar e monitorar, o plano nacional da Saúde Digital no Brasil, bem como articular e pactuar a 
sua implementação nas três esferas do governo22. 
 A Portaria nº 2.983, de 11 de novembro de 201913, institui o Informatiza APS16 que apoiará 
a	informatização	das	unidades	de	saúde	e	a	qualificação	dos	dados	da	APS	de	todo	o	País,	jun-
tamente com a RNDS, como parte do Programa Conecte SUS13.
 Além dessas regulamentações, em 2006, foi criada a Comissão de Estudo Especial de In-
formática em Saúde da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT/CEE 078)23. Essa Comis-
são atua no sentido de facilitar a criação e uso de dados, informação e conhecimento no âmbito 
do sistema de saúde, a partir da aplicação das TIC. A missão da ABNT/CEE 078 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 pro-
teção	da	privacidade	e	confidencialidade	da	informação,	em	
colaboração com organismos nacionais e internacionais23.

 Ao longo desses 14 anos de atuação, a ABNT/CEE 078 elaborou um acervo com 46 normas 
técnicas publicadas em português (Apêndice A).
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Para relembrar...

	 Qual	a	finalidade	do	Registro	de	Atendimento	Clínico?
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É hora do quiz! 

 
 4. A	Portaria	Nº	1.434,	de	28	de	maio	de	2020	define	como	ocorre	a	troca	dos	dados	dos	
cidadãos que foram atendidos nos diversos estabelecimentos de saúde no País, foi essa mesma 
Portaria que instituiu a RNDS.

 5.	As	áreas	finalísticas	do	Ministério	da	Saúde	Suplementar	(ANS)	que	compõem	o	comitê	
Gestor de Saúde Digital (CGSD), são a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Conse-
lho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais 
de Saúde (CONASEMS) e a portaria que o instituiu foi a Portaria Nº 535 de 25 de março de 2021.

 6. A RNDS, O nome que se dá ao registro de dados essenciais de uma consulta realizada 
a um indivíduo no âmbito da atenção básica, especializada ou domiciliar (atendimento diário) é 
Sumário de Alta.

 

Verdadeiro

Verdadeiro

Verdadeiro

Falso

Falso

Falso
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 7. A Portaria nº 2.983, de 11 de novembro de 2019, instituiu os modelos de informação do 
Sumário de Alta e do Registro de Atendimento Clínico, estes juntos constituem o RES e que in-
tegram o SNIS.

Verdadeiro

Falso
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 Para subsidiar todas as temáticas que serão trabalhadas no Curso de Especializa-
ção em Saúde Digital,  o conhecimento construído até aqui, por meio da apresentação 
de conceitos sobre a Saúde Digital e dos marcos legais sobre a Saúde Digital no Brasil é 
imprescindível	para	os	profissionais	e	gestores,	bem	como	a	sua	estruturação	no	Brasil,	
visto que essa área está em expansão e consolidação no SUS.
 O Brasil tem seguido as prerrogativas da Organização Mundial da Saúde para 
construir e implementar a ESD28 e irá contar com a ajuda de usuários e a sua ajuda nes-
sa construção e avaliação. 
	 O	desafio	de	mudar	a	forma	como	as	informações	são	compartilhadas	no	SUS	faz	
parte da evolução dos sistemas de saúde no mundo. É necessário que o Brasil incorpo-
re no SUS tal evolução, não se esquecendo das diversas realidades de suas Regiões de 
Saúde	e	da	importância	de	que	esses	dados	sejam	de	qualidade,	fidedignos	e	que	ga-
rantam	a	segurança	e	a	confidencialidade	das	informações.
 Na fase seguinte, nessa construção do conhecimento, iremos aprofundar o estudo 
e contextualizar a Saúde Digital no Brasil, que está sendo implementada por meio do  
Programa Conecte SUS. Como dito anteriormente, esse Programa possui duas frentes 
de trabalho: o Informatiza APS e a RNDS. 
 Esperamos que você tenha construído um alicerce de conceitos e tenha aprovei-
tado ao máximo até aqui as informações oferecidas, pois, serão importantes na discus-
são da Estratégia Brasileira de Saúde Digital.
 Conheça mais sobre uma das ações de implementação dessa Estratégia Brasileira 
no próximo Microcurso: “Rede Nacional de Dados em Saúde: o que precisamos saber?”.

 Até lá!

Unidade 3: Encerramento do Microcurso
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 Conheça outros marcos regulatórios no contexto da Saúde Digital (Tabela 1).

Tabela 1 - Marcos reguladores no contexto da Saúde Digital no Brasil, 2007-2021

# Identificação Nome Descrição
Instituição 

de 
origem

Link

1
Portaria nº 
3.027/2007

Política 
Nacional de 
Gestão Es-
tratégica e 
Participativa 
(Participa-
SUS)

Reafirma	os	pressupos-
tos da Reforma Sanitária 
quanto ao direito uni-
versal à saúde enquan-
to responsabilidade do 
Estado – universalidade, 
equidade, integralidade e 
participação social.

Ministério da 
Saúde

Referências Complementares

2
Portaria nº 
1.559/2008

Política 
Nacional de 
Regulação do 
SUS

Instituir a Política Na-
cional de Regulação do 
SUS, a ser implantada 
em todas as Unidades da 
Federação, respeitadas 
as competências das três 
esferas de gestão, como 
instrumento que possibi-
lite a plenitude das res-
ponsabilidades sanitárias 
assumidas pelas esferas 
de governo.

Ministério da 
Saúde

3
Portaria nº 
2.690/2009

Política 
Nacional de 
Gestão de 
Tecnologias 
em Saúde

Para	fins	desta	Política,	
define-se	gestão	de	tec-
nologias em saúde como 
o conjunto de atividades 
gestoras relacionadas 
com os processos de 
avaliação, incorporação, 
difusão, gerenciamento 
da utilização e retirada de 
tecnologias do sistema 
de saúde.

Ministério da 
Saúde

4
Lei nº 
12.527/2011

Lei de Acesso 
à Informação 
(LAI)

Regula o acesso a infor-
mações previsto no inciso 
XXXIII do art. 5º , no inciso 
II do § 3º do art. 37 e no § 
2º do art. 216 da Consti-
tuição Federal.

Legislativo

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_estrategica_participasus_2ed.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt1559_01_08_2008.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt2690_05_11_2009.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
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# Identificação Nome Descrição
Instituição 

de 
origem

Link

5

Resolução 
Comissão 
Intergestores 
Tripartite (CIT) 
nº 6/2013

Regras de 
implantação

Dispõe sobre as regras 
para implantação de 
novos aplicativos, siste-
mas de informação em 
saúde ou novas versões 
de sistemas e aplicativos 
já existentes no âmbito 
do SUS e que envolvam a 
sua utilização pelo Minis-
tério da Saúde e Secreta-
rias Estaduais, do Distrito 
Federal e Municipais de 
Saúde.

Ministério da 
Saúde

6
Resolu-
ção CFM n° 
2.107/2014

Define	Teler-
radiologia

Definir	a	Telerradiolo-
gia como o exercício da 
Medicina, onde o fator 
crítico é a distância, utili-
zando as tecnologias de 
informação e de comu-
nicação para o envio de 
dados e imagens radio-
lógicas com o propósito 
de emissão de relatório, 
como suporte às ativida-
des desenvolvidas local-
mente.

Conselho Fe-
deral de Medi-
cina

7
Portaria nº 
2.446/2014

Política 
Nacional de 
Promoção da 
Saúde (PNPS)

A PNPS traz em sua base 
o conceito ampliado de 
saúde e o referencial teó-
rico da promoção da saú-
de como um conjunto de 
estratégias e formas de 
produzir saúde, no âm-
bito individual e coletivo, 
caracterizando-se pela 
articulação e cooperação 
intra e intersetorial, pela 
formação da Rede de 
Atenção à Saúde (RAS), 
buscando articular suas 
ações com as demais 
redes de proteção social, 
com ampla participação 
e controle social.

Ministério da 
Saúde

https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2014/2107
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt2446_11_11_2014.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cit/2013/res0006_06_11_2013.html
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# Identificação Nome Descrição
Instituição 

de 
origem

Link

8
Lei nº 
12.965/2014

Marco Civil 
da Internet

Estabelece princípios, ga-
rantias, direitos e deveres 
para o uso da Internet no 
Brasil.

Ministério 
da Ciência, 
Tecnologia, 
Inovações e 
Comunicações 
(MCTIC)

9
Portaria nº 
589/2015

Política 
Nacional de 
Informação e 
Informática 
em Saúde 
(PNIIS)

A	PNIIS	tem	como	finali-
dade	definir	os	princípios	
e as diretrizes a serem 
observados pelas entida-
des públicas e privadas 
de saúde no âmbito do 
SUS, e pelas entidades 
vinculadas ao Ministério 
da Saúde, para a melho-
ria da governança no uso 
da informação e informá-
tica e dos recursos de in-
formática, visando à pro-
moção do uso inovador, 
criativo e transformador 
da tecnologia da infor-
mação nos processos de 
trabalho em saúde.

Ministério da 
Saúde

10
Resolução nº 
5/2016

Comitê Ges-
tor da Estra-
tégia e-Saúde

Institui o Comitê Gestor 
da Estratégia e-Saúde e 
define	a	sua	composição,	
competência, funciona-
mento e unidades ope-
racionais na estrutura do 
Ministério da Saúde.

Ministério da 
Saúde

11
Artigos nº 218 
e nº 219 (CF) 
08/09/2016)

Artigos nº 218 
e nº 219 CF

Dispõem sobre as diretri-
zes estratégicas gerais a 
serem seguidas pelo Go-
verno, para a promoção 
e o incentivo ao desen-
volvimento	científico,	a	
pesquisa e a capacitação 
tecnológicas.

Constituição 
Federal

12
Portaria nº 
68/2016

Estratégia de 
Governança 
Digital

Aprova a Estratégia de 
Governança Digital da 
Administração Pública 
Federal para o período 
2016-2019 e atribui à Se-
cretaria de Tecnologia da 
Informação a competên-
cia	que	especifica.

Ministério do 
Planejamento,
Orçamento e 
Gestão

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt0589_20_05_2015.html https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_infor_informatica_saude_2016.pdf
http://www.lex.com.br/legis_27182535_RESOLUCAO_N_5_DE_25_DE_AGOSTO_DE_2016.aspx
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/legislacao/Portaria68EGD.pdf
http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/legislacao/leis/migracao/Lei_n_12965_de_23042014__Marco_Civil_da_Internet.html?searchRef=marco%20civil%20da%20Internet&tipoBusca=expressaoExata
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# Identificação Nome Descrição
Instituição 

de 
origem

Link

13
Decreto nº 
8.638/2016

Governança 
Digital

Institui a Política de 
Governança Digital no 
âmbito dos órgãos e das 
entidades da administra-
ção pública federal direta, 
autárquica e fundacional.

Presidência

14
Decreto no 
8.771/2016

Regulamenta 
o Marco Civil 
da Internet

Indica procedimentos 
para guarda e proteção 
de dados pelos provedo-
res de conexão e aplica-
ções.

MCTIC

15
Artigos nº 218 
e nº 219 (CF) 
08/09/2016)

Artigos nº 218 
e nº 219 CF

Dispõem sobre as diretri-
zes estratégicas gerais a 
serem seguidas pelo Go-
verno, para a promoção 
e o incentivo ao desen-
volvimento	científico,	a	
pesquisa e a capacitação 
tecnológicas.

Constituição 
Federal

16
Portaria de 
Consolidação 
nº 2/2017

Política 
Nacional 
de Atenção 
Hospitalar 
(PNHOSP)

A assistência hospitalar 
no SUS é organizada a 
partir das necessidades 
da	população,	a	fim	de	
garantir o atendimento 
aos usuários, com apoio 
de uma equipe multipro-
fissional,	que	atua	no	cui-
dado e na regulação do 
acesso, na qualidade da 
assistência prestada e na 
segurança do paciente.

Ministério da 
Saúde

17

Portaria de 
Consolidação 
nº	2/2017;	Ane-
xo XL

Política 
Nacional de 
Educação 
Permanente 
(PNEPS)

A Educação Permanente 
em	Saúde	(EPS)	se	confi-
gura como uma proposta 
de aprendizagem no tra-
balho, onde o aprender e 
o ensinar se incorporam 
ao cotidiano das organi-
zações. A EPS se baseia 
na	aprendizagem	signifi-
cativa e na possibilidade 
de transformar as práti-
cas	profissionais.

Ministério da 
Saúde

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8638.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8771.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
https://www.saude.gov.br/atencao-especializada-e-hospitalar/assistencia-hospitalar/politica-nacional-de-atencao-hospitalar-pnhosp https://www.saude.gov.br/images/pdf/2018/abril/09/Portaria-consolidada.pdf
https://www.saude.gov.br/trabalho-educacao-e-qualificacao/gestao-da-educacao/qualificacao-profissional/40695-politica-nacional-de-educacao-permanente-pneps
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Instituição 

de 
origem

Link

18

Portaria de 
Consolidação 
GM/MS nº 
2/2017;	Anexo	
XXIII (página 
141)

Política 
Nacional de 
Hospitais 
de Pequeno 
Porte

O objetivo principal desta 
política é incrementar 
um novo modelo de 
organização	e	financia-
mento para pequenos 
hospitais públicos e 
filantrópicos	brasileiros,	
que possuam entre 5 e 
30 leitos de internação 
cadastrados no Cadastro 
Nacional de Estabeleci-
mentos de Saúde (CNES), 
redefinindo	o	papel	as-
sistencial destes estabe-
lecimentos no SUS para 
conferir maior resolutivi-
dade às suas ações.

Ministério da 
Saúde

19
Resolução CIT 
nº 19/2017

Aprova a 
Estratégia 
e-Saúde para 
o Brasil

Aprovar e tornar público, 
o documento Estratégia 
e-Saúde para o Brasil, 
disponibilizado no sítio 
eletrônico: saude.gov.br/
estrategiaesaude, que 
propõe uma visão de 
e-Saúde e descreve me-
canismos contributivos 
para sua incorporação ao 
SUS até 2020.

Ministério da 
Saúde

20
Portaria nº 
2.436/2017

Política 
Nacional de 
Atenção Bási-
ca (PNAB)

Esta Portaria aprova a 
PNAB, com vistas à revi-
são da regulamentação 
de implantação e opera-
cionalização vigentes, no 
âmbito do SUS, estabe-
lecendo-se as diretrizes 
para a organização do 
componente Atenção Bá-
sica na RAS.

Ministério da 
Saúde

21

Artigo nº 196 
Constituição 
Federal
 (CF) 
06/06/2017)

Artigo nº 196 
CF

A saúde é direito de 
todos e dever do Estado, 
garantido mediante po-
líticas sociais e econômi-
cas que visem à redução 
do risco de doença e de 
outros agravos e ao aces-
so universal e igualitário 
às ações e serviços para

Constituição 
Federal

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19172500/do1-2017-07-13-resolucao-n-19-de-22-de-junho-de-2017-19172419
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_06.06.2017/art_196_.asp
https://www.saude.gov.br/atencao-especializada-e-hospitalar/assistencia-hospitalar/politica-nacional-de-hospitais-de-pequeno-porte https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/abril/09/Portaria-consolidada.pdf
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sua promoção, proteção 
e recuperação.

22
Artigo nº 
198  (CF) 
06/06/2017)

Artigo nº 198 
CF

As ações e serviços pú-
blicos de saúde integram 
uma rede regionalizada 
e hierarquizada e consti-
tuem um sistema único, 
organizado de acordo 
com diretrizes.

Constituição 
Federal

23
Decreto nº 
9.245/2017

Política 
Nacional de 
Inovação 
Tecnológica 
na Saúde 
(PNITS)

Este Decreto institui a 
PNITS, regulamenta o 
uso do poder de com-
pra do Estado em con-
tratações e aquisições 
que envolvam produtos 
e serviços estratégicos 
para o SUS no âmbito do 
Complexo Industrial da 
Saúde (CIS) e dispõe so-
bre o Grupo Executivo do 
Complexo Industrial da 
Saúde (GECIS) e o Fórum 
Permanente de Articu-
lação com a Sociedade 
Civil (FPAS).

Ministério da 
Saúde

24

Resolução 
n. 588/2018 
do Conselho 
Nacional de 
Saúde (CNS)

Política 
Nacional de 
Vigilância em 
Saúde (PNVS)

A	PNVS	é	definida	como	
uma política pública de 
Estado e função essen-
cial do SUS, de caráter 
universal, transversal e 
orientadora do modelo 
de atenção à saúde nos 
territórios. Sua efetivação 
depende de seu fortaleci-
mento e articulação com 
outras instâncias do sis-
tema de saúde, enquanto 
sua gestão é de respon-
sabilidade exclusiva do 
poder público.

Ministério da 
Saúde

25
Lei nº 
13.709/2018

Lei Geral de 
Proteção de 
Dados Pesso-
ais (LGPD)

Esta Lei dispõe sobre o 
tratamento de dados 
pessoais, inclusive nos 
meios digitais, por pessoa 
natural ou por pessoa ju-
rídica de direito público

Legislativo

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2017/decreto-9245-20-dezembro-2017-785974-publicacaooriginal-154580-pe.html
https://www.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/politica-nacional-de-vigilancia-em-saude
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_06.06.2017/art_198_.asp
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ou privado, com o objeti-
vo de proteger os direitos 
fundamentais de liberda-
de e de privacidade e o 
livre desenvolvimento da 
personalidade da pessoa 
natural.

26
Lei nº 
13.787/2018

Lei do Pron-
tuário Eletrô-
nico

A digitalização e a utili-
zação de sistemas infor-
matizados para a guarda, 
o armazenamento e o 
manuseio de prontuário 
de paciente são regidas 
por esta Lei e pela Lei nº 
13.709/2018 (LGPD).

Legislativo

27
Resolu-
ção CFM nº 
2.227/2018

Telemedicina

Define	e	disciplina	a	te-
lemedicina como forma 
de prestação de serviços 
médicos mediados por 
tecnologias

Conselho Fe-
deral de Medi-
cina

28

Original: Lei nº 
10.973/2004;
Decreto nº 
9.283/2018

Lei da Inova-
ção

Para estabelecer medi-
das de incentivo à ino-
vação e à pesquisa cien-
tífica	e	tecnológica	no	
ambiente produtivo, com 
vistas à capacitação tec-
nológica, ao alcance da 
autonomia tecnológica e 
ao desenvolvimento do 
sistema produtivo nacio-
nal e regional.

Legislativo

29
Decreto nº 
9.319/2018

Governança 
Digital

Instituiu o Sistema Nacio-
nal para a Transformação 
Digital e estabeleceu a 
estrutura de governança 
para a implantação da 
Estratégia Brasileira para 
a Transformação Digital 
(E-digital)

Presidência

30
Decreto nº 
9.637/2018

Política 
Nacional de 
Segurança da 
Informação

Institui a Política Nacio-
nal de Segurança da In-
formação, dispõe sobre a 
governança da seguran-
ça da informação, e altera 
o Decreto nº 2.295/1997, 
que regulamenta o dis-

Presidência

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13787-27-dezembro-2018-787543-publicacaooriginal-157119-pl.html
https://portal.cfm.org.br/images/PDF/resolucao222718.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9283.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9319.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9637.htm
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posto no art. 24, caput, 
inciso IX, da Lei nº 
8.666/1993, e dispõe sobre 
a dispensa de licitação 
nos casos que possam 
comprometer a seguran-
ça nacional.

31
Resolução CIT 
nº 46/2019 

Institui o Co-
mitê Gestor 
da Estratégia 
de Saúde 
Digital

Institui o Comitê Gestor 
da Estratégia de Saúde 
Digital	e	define	a	sua	
composição, as suas 
competências e as suas 
unidades operacionais na 
estrutura do Ministério 
da Saúde, em substitui-
ção ao Comitê Gestor da 
Estratégia de e-Saúde no 
Brasil.

Ministério da 
Saúde

32

Resolu-
ção CFM n° 
2.217/2018, 
modificada	
pelas Resolu-
ções CFM nº 
2.222/2018 e 
2.226/2019

Código de 
Ética Médica

Aprovar o Código de Ética 
Médica anexo a esta Re-
solução, após sua revisão 
e atualização.

Conselho Fe-
deral de Medi-
cina

33
Resolu-
ção CFM n° 
2.228/2019

Define	a	Tele-
medicina

Definir	a	Telemedicina	
como o exercício da Me-
dicina através da utili-
zação de metodologias 
interativas de comuni-
cação audiovisual e de 
dados, com o objetivo de 
assistência, educação e 
pesquisa em saúde.

Conselho Fe-
deral de Medi-
cina

34
Resolu-
ção CFM n° 
2.264/2019

Define	Tele-
patologia

Definir	a	Telepatologia	
como o exercício da es-
pecialidade médica em 
patologia mediado por 
tecnologias para o envio 
de dados e imagens com 
o propósito de emissão 
de relatório, como supor-
te às atividades anatomo-
patológicas desenvolvi-
das localmente.

Conselho Fe-
deral de Medi-
cina

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/janeiro/16/RESOLU----O-N---46-DE-29-DE-AGOSTO-DE-2019.pdf
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=368893 https://portal.cfm.org.br/images/PDF/cem2019.pdf
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2002/1643
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2019/2264
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35
Decreto nº 
9.854/2019

Plano Na-
cional de 
Internet das 
Coisas

Institui o Plano Nacional 
de Internet das Coisas e 
dispõe sobre a Câmara 
de Gestão e Acompa-
nhamento do Desenvol-
vimento de Sistemas de 
Comunicação Máquina 
a Máquina e Internet das 
Coisas.

Presidência

36
Portaria nº 
39/2019

Unificação	de	
canais digi-
tais

Dispõe sobre procedi-
mentos	para	a	unifica-
ção dos canais digitais 
e	define	regras	para	o	
procedimento de registro 
de endereços de sítios 
eletrônicos na Internet e 
de aplicativos móveis do 
Governo Federal.

Ministério da 
Economia

37
Decreto nº 
10.160/2019

Política Na-
cional de Go-
verno Aberto

Fica instituída a Políti-
ca Nacional de Governo 
Aberto, no âmbito do 
Poder Executivo Federal, 
que será operacionaliza-
da por meio de planos 
de ação constituídos por 
iniciativas, ações, proje-
tos, programas e políticas 
públicas que ampliem a 
transparência, o acesso 
à informação, a melhoria 
na prestação de serviços 
públicos e o fortaleci-
mento da integridade.

Presidência

38
Decreto  nº 
10.332/2020

Estratégia 
de Governo 
Digital

Institui a Estratégia de 
Governo Digital para o 
período de 2020 a 2022, 
no âmbito dos órgãos e 
das entidades da admi-
nistração pública fede-
ral direta, autárquica e 
fundacional e dá outras 
providências.

Presidência

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9854.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-39-de-9-de-julho-de-2019-191674589
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10160.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10332.htm#art14
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39
Portaria nº 
467/2020

Telemedicina 
(COVID-19)

Dispõe, em caráter ex-
cepcional e temporário, 
sobre as ações de Tele-
medicina, com o objetivo 
de regulamentar e ope-
racionalizar as medidas 
de enfrentamento da 
emergência de saúde 
pública de importância 
internacional previstas 
no art. 3º da Lei nº 13.979, 
de 6 de fevereiro de 2020, 
decorrente da epidemia 
de covid-19.

Ministério da 
Saúde

40
Lei nº 
13.989/2020

Telemedicina

Dispõe sobre o uso da 
telemedicina durante a 
crise causada pelo coro-
navírus (SARS-CoV-2).

Legislativo

41
Portaria Nº 
1.792/2020

Notificação	
(COVID-19)

Altera a Portaria nº 356/
GM/MS, de 11 de março 
de 2020, para dispor so-
bre a obrigatoriedade de 
notificação	ao	Ministério	
da Saúde de todos os 
resultados de testes diag-
nóstico para SARS-CoV-2 
realizados por laborató-
rios da rede pública, rede 
privada, universitários 
e quaisquer outros, em 
todo território nacional

Ministério da 
Saúde

42
Portaria Nº 
1.068/2020

Modelo de 
Informação 
de Resultado 
de Exame 
Laboratorial 
COVID-19

Institui o Modelo de In-
formação de Resultado 
de Exame Laboratorial 
COVID-19

Secretaria de 
Atenção Es-
pecializada à 
Saúde

43
Portaria GM/
MS Nº 69/2021

Registro de 
aplicação 
de vacinas 
contra a CO-
VID-19

Institui a obrigatoriedade 
de registro de aplicação 
de vacinas contra a CO-
VID-19 nos sistemas de 
informação do Ministério 
da Saúde.

Ministério da 
Saúde

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-467-de-20-de-marco-de-2020-249312996
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.989-de-15-de-abril-de-2020-252726328
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.792-de-17-de-julho-de-2020-267730859
https://saudedigital.saude.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/Portaria-N%C2%BA-1.068-de-17-de-Novembro-de-2020-Institui-o-Modelo-de-Informa%C3%A7%C3%A3o-de-Resultado-de-Exame-Laboratorial-COVID-19.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-69-de-14-de-janeiro-de-2021-299306102
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44
Portaria GM/
MS Nº 535/2021

Comitê 
Gestor de 
Saúde Digital 
(CGSD)

Altera a Portaria de Con-
solidação GM/MS nº 1, de 
28 de setembro de 2017, 
para instituir o Comitê 
Gestor de Saúde Digital 
(CGSD).

Ministério da 
Saúde

Fonte: Autoria própria.

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-535-de-25-de-marco-de-2021-312892979
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Glossário 

Conjunto mínimo de dados (CMD) - conjunto de dados essenciais que devem compor o Regis-
tro Eletrônico de Saúde (RES) e o Sistema Nacional de Informação de Saúde (SNIS).

Comissão Intergestores Tripartite (CIT) - foro de negociação e pactuação entre os gestores das 
esferas federal, estadual e municipal, representadas, respectivamente, pelo Ministério da Saúde 
(MS), Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (CONASEMS).

Equidade - o objetivo desse princípio do Sistema Único de Saúde é diminuir desigualdades. 
Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, 
têm	necessidades	distintas.	Em	outras	palavras,	equidade	significa	tratar	desigualmente	os	de-
siguais, investindo mais onde a carência é maior.

e-Saúde - a e-Saúde, ou Saúde eletrônica, é um campo emergente na interseção da informática 
médica, saúde pública e negócios, referindo-se aos serviços de saúde e informações fornecidas 
ou aprimoradas através da Internet e tecnologias relacionadas. Num sentido mais amplo, o ter-
mo caracteriza não apenas um desenvolvimento técnico, mas também um modo de pensar, 
uma atitude e um compromisso de pensamento global em rede para melhorar a atenção local, 
regional e mundial, usando tecnologia de informação e comunicação. 

e-SUS Atenção Primária (APS) - é uma estratégia do Departamento de Saúde da Família para 
reestruturar as informações da Atenção Primária, em nível nacional. Faz referência ao processo 
de	informatização	qualificada	do	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS)	em	busca	de	um	SUS	eletrônico	
(e-SUS). Tem como objetivo concretizar um novo modelo de gestão de informação que apoie os 
municípios	e	os	serviços	de	saúde	na	gestão	efetiva	da	APS	e	na	qualificação	do	cuidado	dos	
usuários.

Governança - pode ser descrita como a capacidade de ação estatal na implementação de políti-
cas e na consecução de metas coletivas, buscando o aperfeiçoamento da interação entre atores 
diversos, articulando seus interesses e garantindo a transparência e a prestação de contas da 
atuação governamental.

Integralidade - este princípio do SUS considera as pessoas como um todo, atendendo a todas 
as suas necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da 
saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Juntamente, o princípio de inte-
gralidade pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas, para assegurar uma 
atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de 
vida dos indivíduos.

Interoperabilidade – troca de informações entre diferentes sistemas de informação. 

Inteligência artificial (IA) - refere-se a sistemas ou máquinas que imitam a inteligência huma-
na para executar tarefas e que podem se aprimorar interativamente com base nas informações 
que coletam.

Internet das coisas (IoT) - refere-se a uma revolução tecnológica, cujo objetivo é conectar os 
itens usados no nosso dia a dia à rede mundial de computadores. Exemplo: Um sensor, localiza-
do em uma geladeira e conectado a uma plataforma IoT, que monitora, em tempo real o estado 
das vacinas. 
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Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - lei que dispõe sobre o tratamento de dados 
pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito públi-
co ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacida-
de e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Pacote de Ferramentas da Organização Mundial da Saúde (toolkit) - é um guia prático dirigi-
do, sobretudo, aos departamentos e organismos governamentais mais relevantes, em particular 
os ministérios da saúde e os que tutelam as comunicações e as tecnologias da informação, pro-
porcionando um quadro e um método para o desenvolvimento da visão nacional de e-Saúde e 
dos respectivos plano de ação e quadro de monitorização. É um recurso que pode ser aplicado 
por todos os governos que estão desenvolvendo ou revitalizando uma estratégia nacional de 
e-Saúde, seja qual for o seu atual nível de avanço nessa área.

Práxis - tipo	específico	de	ação	voltada	para	a	transformação,	seja	do	mundo	externo	seja	do	
interno (subjetivo).

Plano de Ação, Monitoramento e Avaliação (PAM&A) - plano governamental que tem como 
objetivo	 central	 identificar,	 priorizar	 e	 integrar,	 de	 forma	 coordenada,	 programas,	 projetos	 e	
ações	de	saúde,	serviços	e	sistemas	de	 informação	e	comunicação,	mecanismos	de	financia-
mento, infraestrutura, governança, tecnologias e recursos humanos, de forma a atingir a visão 
da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil, da qual é parte integrante.

Programa Conecte SUS –  é um programa do governo federal para a implementação da Estra-
tégia de Saúde Digital para o Brasil, que apoia a informatização e a integração dos estabeleci-
mentos de assistência em saúde, visando o acesso à informação em saúde para a continuidade 
do cuidado entre os pontos da Rede de Atenção à Saúde (RAS).

Programa de Apoio à Informatização e Qualificação dos Dados da APS (Informatiza APS) - 
programa governamental que tem como objetivo informatizar todas as equipes de Saúde da 
Família	(eSF)	e	equipes	de	Atenção	Primária	à	Saúde	(eAP)	do	País	e	de	qualificar	os	dados	em	
saúde dos municípios e do Distrito Federal. 

Portal Conecte SUS - constitui-se de uma plataforma única de informação em saúde para aten-
der	três	perfis:	o	cidadão,	o	profissional	de	saúde	e	o	gestor.	

Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) - é uma plataforma nacional de integração de da-
dos em saúde, favorecendo o uso ético desses dados.

Registro Eletrônico de Saúde (RES) - repositório de informações processáveis sobre o cuidado 
em saúde do indivíduo, armazenadas e transmitidas de forma segura e acessível por múltiplos 
usuários autorizados.

Saúde Digital - o uso de recursos de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) para pro-
duzir	e	disponibilizar	 informações	confiáveis	sobre	o	estado	de	saúde	para	quem	precisa,	no	
momento em que precisa.

Tecnologias da Informação e Comunicação - conjunto de recursos tecnológicos (hardware, 
software e telecomunicação) que é utilizado de maneira integrada em busca de um objetivo 
comum. 

Universalização - a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado asse-
gurar esse direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, 
independentemente de sexo, raça, ocupação, ou outras características sociais ou pessoais.
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# Norma técnicas Objetivo

1

ABNT NBR ISO 13606-1:2020
Informática em saúde — Co-
municação de registro eletrô-
nico de saúde
Parte 1: Modelo de referência 

Este	documento	especifica	uma	forma	para	comu-
nicar parte ou todo o registro eletrônico de saúde 
(RES),	de	um	ou	mais	sujeitos	do	cuidado	identifica-
dos entre sistemas de RES ou entre sistemas de RES 
e um repositório centralizado de dados de RES.

2

ABNT NBR ISO 13606-2:2020
Informática em Saúde — Co-
municação do registro eletrô-
nico em saúde
Parte	2:	Especificação	de	ar-
quétipos 

Este	documento	especifica	um	meio	para	comuni-
car parte ou todo o RES, de um ou mais sujeitos do 
cuidado	identificados	entre	sistemas	de	RES	ou	en-
tre os sistemas de RES e um repositório centralizado 
de dados de RES.

3

ABNT NBR ISO 13606-3:2020
Informática em saúde — Co-
municação do registro eletrô-
nico de saúde
Parte 3: Arquétipos de refe-
rência e listas de termos

Este	documento	especifica	um	meio	de	comunicar	
parte ou todo o prontuário eletrônico de saúde (RES) 
de	um	ou	mais	sujeitos	identificados	de	atendimen-
to entre sistemas de RES, ou entre sistemas de RES e 
um repositório de dados de RES centralizado.

4

ABNT NBR ISO 13606-4:2020
Informática em saúde — Co-
municação de registro eletrô-
nico de saúde
Parte 4: Segurança

Este documento descreve uma metodologia para 
especificar	os	privilégios	necessários	para	acessar	
dados de RES. Esta metodologia forma parte da ar-
quitetura	geral	de	comunicações	do	RES	definida	na	
ABNT NBR ISO 13606-1.

5

ABNT NBR ISO 13606-5:2020
Informática em saúde — Co-
municação do registro eletrô-
nico de saúde
Parte	5:	Especificação	da	in-
terface

Este	documento	especifica	a	arquitetura	de	infor-
mação necessária para comunicações interoperáveis 
entre sistemas e serviços que necessitam ou forne-
cem dados de RES. Este documento não se destina 
a	especificar	a	arquitetura	interna	ou	o	projeto	de	
base de dados desses sistemas.

6

ABNT NBR ISO 11616:2020
Informática em saúde - Iden-
tificação	de	dados	para	a	
identificação	unívoca	e	o	
intercâmbio de informação 
regulada sobre produtos far-
macêuticos

Este documento tem por objetivo fornecer determi-
nados níveis de informação relevante para a identi-
ficação	de	um	produto	medicinal	ou	grupo	de	pro-
dutos	medicinais.	Ele	define	os	elementos	de	dados,	
estruturas e relacionamentos entre elementos de 
dados necessários para a troca de informação regu-
lada,	capaz	de	identificar	produtos	farmacêuticos	de	
forma unívoca.

Tabela 2 -  Normas técnicas produzidas pela Comissão de Estudo Especial de Informática em 
Saúde da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT/CEE 078), em vigor. Brasil, 2008-

2020 

Apêndice A - Normas Técnicas
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7
ABNT NBR ISO 25237:2020
Informática em saúde — 
Pseudonimização

Este documento contém princípios e requisitos para 
proteção de privacidade usando serviços de pseudo-
nimização para a proteção de informações pessoais 
de saúde. Este documento é aplicável às organiza-
ções que desejem realizar processos de pseudo-
nimização por si mesmas ou às organizações que 
desejem	reivindicar	a	confiabilidade	de	operações	
envolvidas em serviços de pseudonimização.

8

ABNT ISO/TS 20443:2020
Informática em saúde - Iden-
tificação	de	produtos	me-
dicinais - Orientações para 
implementação da ISO 11615, 
elementos e estruturas de 
dados	para	a	identificação	
unívoca e intercâmbio de 
informação regulatória sobre 
produtos medicinais

Este	documento	define	conceitos	e	descreve	ele-
mentos de dados e seus relacionamentos estruturais 
necessários	para	a	identificação	unívoca	e	descrição	
detalhada de produtos medicinais.

9

ABNT NBR ISO 11238:2019
Informática em saúde - Iden-
tificação	de	dados	para	a	
identificação	unívoca	e	inter-
câmbio de informação regu-
latória sobre substâncias

Este documento apresenta um modelo de informa-
ção	para	definir	e	identificar	substâncias	contidas	
em produtos medicinais ou substâncias usadas para 
propósitos medicinais, incluindo suplementos dieté-
ticos, alimentos e cosméticos. O modelo de informa-
ção pode ser usado tanto no domínio humano como 
veterinário, já que os princípios são transferíveis. Ou-
tras normas e recursos terminológicos externos são 
referenciados quando aplicáveis a este documento.

10

ABNT NBR ISO 11240:2019
Informática em saúde - Iden-
tificação	de	dados	para	a	
identificação	unívoca	e	inter-
câmbio de unidades de me-
dida

O escopo desta norma está limitado à representa-
ção de unidades de medida para o intercâmbio de 
dados entre aplicativos computacionais.

11

ABNT ISO/TS 20440:2019
Informática em saúde - Iden-
tificação	de	produtos	medi-
cinais - Orientações para a 
implementação dos elemen-
tos e estruturas de dados da 
ISO	11239	para	a	identificação	
unívoca e o intercâmbio de 
informação regulatória, apre-
sentação, vias de administra-
ção e embalagens

Esta	especificação	técnica	descreve	elementos	e	
estruturas	de	dados	para	a	identificação	unívoca	e	o	
intercâmbio de informação regulatória sobre formas 
farmacêuticas, unidades de apresentação, vias de 
administração e embalagens.
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12

ABNT ISO/TS 17117-1:2019
Informática em saúde - Re-
cursos terminológicos
Parte 1: Características

Este	documento	define	as	características	universais	
e especializadas de recursos terminológicos de saú-
de que as tornam adequadas aos objetivos requeri-
dos de várias aplicações. Refere-se apenas a recur-
sos terminológicos projetados principalmente para 
serem usados na representação de conceitos clíni-
cos ou nas partes de outros recursos terminológicos 
projetados para serem usados na representação de 
conceitos clínicos.

13

ABNT ISO/TS 16058:2019
Informática em saúde - Inte-
roperabilidade de sistemas de 
educação a distância

Esta	especificação	aborda	os	componentes	técni-
cos e de sistema da arquitetura de referência de 
telessaúde para sistemas de educação a distância 
(EaD). Ela estabelece os requisitos técnicos a serem 
atendidos por um sistema de EaD compatível. Esse 
sistema ajudará a garantir que as tecnologias dispo-
nibilizadas em assistência à saúde sejam capazes de 
suportar adequadamente e de oferecer aprendizado 
a distância, assim como interoperar com sistemas de 
EaD diferentes que também sejam compatíveis com 
esta	especificação.

14

ABNT ISO/TS 25238:2019
Informática em saúde - Clas-
sificação	dos	riscos	de	se-
gurança em software para a 
saúde

Esta	especificação	técnica	preocupa-se	com	a	se-
gurança dos pacientes e fornece orientação sobre a 
análise e a categorização dos perigos e riscos que os 
produtos de software para a saúde apresentam para 
os	pacientes,	a	fim	de	permitir	a	classificação	de	
qualquer produto em uma das cinco classes de risco. 
É aplicável aos perigos e riscos que podem causar 
danos a um paciente. Outros riscos, como riscos 
financeiros	ou	organizacionais,	estão	fora	do	escopo	
desta	especificação	técnica,	a	menos	que	tenham	
potencial de prejudicar um paciente.

15

ABNT NBR ISO 11239:2019
Informática em saúde — 
Identificação	de	produtos	
medicinais — Elementos e 
estruturas de dados para a 
identificação	unívoca	e	in-
tercâmbio de informação 
regulada sobre formas farma-
cêuticas, unidades de apre-
sentação, vias de administra-
ção e embalagens

Esta	norma	especifica:	as	estruturas	e	relaciona-
mentos entre os elementos de dados necessários 
para	o	intercâmbio	de	informações	que	identificam,	
de forma unívoca e precisa, formas farmacêuticas, 
unidades de fornecimento, vias de administração e 
itens de embalagens, incluindo recipientes, fechos 
e dispositivos de administração, relacionados aos 
produtos medicinais. um mecanismo para a associa-
ção das traduções de um único conceito em diferen-
tes idiomas que é parte integral do intercâmbio de 
informações;	um	mecanismo	de	versionamento	dos	
conceitos,	de	forma	a	rastrear	suas	evoluções;	regras	
para permitir que autoridades regionais mapeiem 
termos regionais existentes aos termos criados, 
usando esta Norma de uma forma harmonizada e 
significativa.
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16

ABNT ISO/TR 16056-1:2019
Informática em saúde — Inte-
roperabilidade de sistemas e 
redes de telessaúde
Parte	1:	Introdução	e	defini-
ções

Este relatório técnico inclui uma breve introdução 
à interoperabilidade de sistemas e redes de teles-
saúde,	juntamente	com	definições	de	telessaúde	e	
termos relacionados.

17

ABNT ISO/TR 16056-2:2019
Informática em saúde — Inte-
roperabilidade de sistemas e 
redes de telessaúde
Parte 2: Sistemas em tempo 
real

Este relatório técnico baseia-se na introdução a te-
lessaúde descrita na ISO/IEC TR 16506-1: Informática 
em saúde – Interoperabilidade de sistemas e redes 
de	telessaúde	–	Parte	1:	Introdução	e	definições	e	
foca nos padrões técnicos relacionados com aplica-
tivos em tempo real (incluindo vídeo, áudio e confe-
rência de dados) e aspectos de interoperabilidade de 
sistemas e redes de telessaúde

18

ABNT NBR ISO 11615:2019
Informática em saúde - Iden-
tificação	de	produtos	medici-
nais - Elementos e estruturas 
de	dados	para	a	identificação	
unívoca e intercâmbio de 
informação regulada sobre 
produtos medicinais

Este	documento	estabelece	definições	e	conceitos	
bem como descreve elementos de dados e seus re-
lacionamentos estruturais necessários para a identi-
ficação	unívoca	e	descrição	detalhada	de	produtos	
medicinais.

19

ABNT ISO/TS 19256:2019
Informática em saúde — Re-
quisitos para sistemas de di-
cionário de produtos medici-
nais para assistência à saúde

Esta	especificação	técnica	estabelece	as	caracte-
rísticas necessárias a qualquer SPDM para suportar 
casos de uso na assistência à saúde.

20

ABNT ISO/TR 18638:2019
Informática em saúde — 
Orientações sobre educação 
da privacidade das informa-
ções em saúde em organiza-
ções de assistência à saúde

Este	documento	especifica	os	componentes	educa-
cionais essenciais recomendados para estabelecer e 
fornecer um programa de educação em privacidade 
para apoiar a proteção da privacidade da informação 
de organizações de assistência à saúde. Os usuários 
primários deste documento são os responsáveis por 
planejar, estabelecer e fornecer educação sobre pri-
vacidade da informação em saúde para uma organi-
zação de assistência à saúde.

21

ABNT NBR ISO 27799:2019
Informática em saúde - Ges-
tão de segurança da infor-
mação em saúde utilizando a 
ISO/IEC 27002

Este documento fornece diretrizes para normas de 
segurança de informações organizacionais e práti-
cas de gestão de segurança da informação, incluin-
do a seleção, implementação e gestão de controles 
levando em consideração os ambientes de riscos de 
segurança da informação da organização.
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22

ABNT ISO/TR 14639-2:2019
Informática em saúde - Road-
map de arquitetura de e-Saú-
de baseada em competência
Parte 2: Componentes de ar-
quitetura e modelo de matu-
ridade

Esta Parte do ABNT ISO/TR 14639 constitui um guia 
para os requisitos e princípios das melhores práti-
cas de negócios para que países e suas autoridades 
de saúde possam planejar e implementar o uso de 
tecnologia da informação e comunicação (TIC) para 
suportar o desenvolvimento e entrega de serviços 
de saúde. A arquitetura corporativa de referência é 
descrita em termos de componentes e capacidades 
que as autoridades de saúde podem utilizar como 
um framework para construir suas próprias arquite-
turas de e-Saúde e também para mensurar a matu-
ridade do uso de TIC de seus sistemas de saúde para 
suportar o desenvolvimento e entrega de serviços 
de saúde.

23

ABNT NBR ISO HL7 10781:2017
Informática em saúde — Re-
gistro eletrônico de saúde 
HL7-Modelo funcional de sis-
tema, Versão 2 (EHR MF)

O Modelo Funcional de um Sistema HL7 EHR forne-
ce uma lista de referência de funções que podem 
estar presentes em um Sistema de Registro Eletrôni-
co de Saúde (EHR-S). A lista de funções é descrita da 
perspectiva do usuário com a intenção de possibili-
tar uma expressão consistente da funcionalidade do 
sistema.

24

ABNT ISO/TR 28380-1:2017
Informática em saúde - Ado-
ção de normas globais IHE
Parte 1: Processo

Esta parte do ABNT ISO/TR 28380 descreve como 
o processo do IHE (Integrating Health Enterprise) 
específica	e	facilita	perfis	de	padrões	selecionados	
para suportar tarefas de saúde cuidadosamente de-
finidas	que	dependem	do	intercâmbio	eletrônico	de	
informação. Esta norma acelera a adoção global de 
padrões destinados a alcançar a interoperabilidade 
entre aplicações de software nas empresas de saúde 
e por meio dos diversos ambientes de assistência. Os 
perfis	de	integração	e	conteúdo	estão	especificados	
no ABNT ISO/TR 28380-2.

25

ABNT ISO/TR 28380-2:2017
Informática em saúde - Ado-
ção de normas globais IHE
Parte	2:	Perfis	de	integração	e	
conteúdo

Esta parte do ABNT ISO/TR 28380 descreve os mais 
recentes	perfis	desenvolvidos	por	IHE.	Estes	perfis	
de normas selecionados suportam tarefas de as-
sistência	à	saúde,	cuidadosamente	definidas,	que	
dependem de intercâmbio de informações. Acelera 
a adoção global de normas destinadas a alcançar a 
interoperabilidade de informação em saúde entre 
aplicações de software nas empresas de saúde e nos 
diversos	ambientes	de	assistência.	Cada	perfil	de	
integração ou conteúdo disponível é descrito com 
referência	à	especificação	fornecida.
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26

ABNT ISO/TR 28380-3:2017
Informática em saúde - Ado-
ção de normas globais IHE
Parte 3: Desenvolvimento

Esta parte deste relatório técnico descreve a meto-
dologia geral para analisar os requisitos de intero-
perabilidade para suportar um caso de uso e fazer a 
seleção	e	combinação	dos	respectivos	perfis	espe-
cificados	no	ABNT	ISO/TR	28380-2.	É	ilustrado	pela	
aplicação desta metodologia a um pequeno núme-
ro	de	exemplos.	Também	identifica	e	propõe	uma	
quantificação	de	alto	nível	dos	benefícios	obtidos	
pelo	uso	de	uma	especificação	de	interoperabili-
dade	baseada	em	perfil.	Finalmente,	este	relatório	
técnico discutirá a abordagem para testar a intero-
perabilidade	do	específico	para	os	padrões	e	perfis,	
e até o nível dos casos de uso de negócios.

27

ABNT ISO/TS 13131:2016
Informática em saúde - Servi-
ços de telessaúde - Diretrizes 
para o planejamento de quali-
dade

Um número crescente de iniciativas em vários paí-
ses em todo o mundo, na maior parte de pequena 
escala, é descrito como projetos de telessaúde, tele-
medicina ou saúde móvel. Ainda não é claro quando 
convém utilizar os termos telessaúde ou telemedici-
na para descrever tais iniciativas, pois, esses termos 
podem ser descritos e interpretados de diferentes 
maneiras	na	ausência	de	um	conceito	unificado.

28

ABNT ISO/TR 12300:2016
Informática em saúde — Prin-
cípios de mapeamento entre 
sistemas terminológicos

Este relatório técnico fornece diretrizes para as 
organizações encarregadas de criar ou aplicar ma-
peamentos para atender às suas necessidades de 
negócios. Ele explica os riscos inerentes ao processo 
de mapeamento e discute as questões que precisam 
ser consideradas no desenvolvimento, manutenção 
e uso de mapeamentos em saúde.

29

ABNT ISO/TS 21547:2016
Informática em saúde - Re-
quisitos de segurança para 
arquivamento de registros 
eletrônicos de saúde - Princí-
pios

O	objetivo	desta	especificação	técnica	é	definir	os	
princípios básicos necessários para preservar com 
segurança os registros de saúde de qualquer for-
mato no longo prazo. Concentra-se em problemas 
de	arquivamento	específicos	de	saúde	previamente	
documentados.

30

ABNT ISO/TS 22789:2016
Informática em saúde - Fra-
mework conceitual para 
achados e problemas do pa-
ciente nas terminologias

O	propósito	desta	especificação	técnica	é	especificar	
uma estrutura de categorias no campo dos achados 
e	problemas	de	paciente	por	meio	da	definição	de	
um conjunto de restrições de domínio comuns para 
uso em sistemas terminológicos, incluindo uma clas-
sificação,	esquema	de	codificação,	sistema	de	codi-
ficação,	terminologia	de	referência	e	terminologia	
clínica.
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31

ABNT NBR ISO 1828:2016
Informática em saúde — Es-
trutura de categorias para 
sistemas terminológicos de 
procedimentos cirúrgicos

Esta	norma	especifica	as	características	mínimas	de	
uma estrutura de categorias para sistemas termi-
nológicos para procedimentos cirúrgicos, e as res-
trições de domínio mínimas para suportar a intero-
perabilidade, a comparabilidade e o intercâmbio de 
informação	significativa	sobre	procedimentos	cirúr-
gicos, independentemente da linguagem, na medi-
da	em	que	as	diferenças	significativas	são	especifi-
cadas pelo sistema.

32

ABNT ISO/TS 14265:2016
Informática em saúde - Clas-
sificação	dos	propósitos	para	
o processamento das infor-
mações pessoais de saúde

Esta	especificação	técnica	define	um	conjunto	de	
categorias de propósitos de alto nível pelos quais as 
informações pessoais de saúde podem ser processa-
das, ou seja, coletadas, usadas, armazenadas, aces-
sadas, analisadas, criadas, vinculadas, comunicadas, 
reveladas ou retidas.

33

ABNT ISO/TS 17439:2016
Informática em saúde — De-
senvolvimento de termos e 
definições	para	glossários	de	
informática em saúde

Esta	especificação	técnica	fornece	detalhes	dos	me-
tadados e requisitos para a qualidade dos termos e 
definições	de	informática	em	saúde	para	sua	inclu-
são em glossários de informática em saúde.

34

ABNT NBR ISO 18104:2016
Informática em saúde — Es-
truturas de categorias para a 
representação de diagnósti-
cos de enfermagem e ações 
de enfermagem em sistemas 
de terminologia

Esta	norma	especifica	as	características	de	duas	
estruturas de categorias no intuito de dar suporte à 
interoperabilidade	na	troca	de	informações	signifi-
cativas entre sistemas de informação a respeito de 
diagnósticos de enfermagem e ações de enferma-
gem.

35

ABNT NBR ISO 22600-1:2016
Informática em saúde — Ge-
renciamento de privilégios e 
controle de acesso
Parte 1: Visão geral e geren-
ciamento da política

Esta	norma	composta	de	múltiplas	partes	define	
princípios	e	especifica	os	serviços	necessários	para	
o gerenciamento de privilégios e controle de acesso 
aos dados e/ou funções.

36

ABNT NBR ISO 22600-2:2016
Informática em saúde — Ge-
renciamento de privilégios e 
controle de acesso
Parte 2: Modelos formais

Esta	norma	composta	de	múltiplas	partes	define	
princípios	e	especifica	serviços	necessários	para	o	
gerenciamento de privilégios e controle de acesso 
aos dados e/ou funções.

37

ABNT NBR ISO 22600-3:2016
Informática em saúde — Ge-
renciamento de privilégios e 
controle de acesso
Parte 3: Implementações

Esta	norma	composta	de	múltiplas	partes	define	
princípios	e	especifica	os	serviços	necessários	para	
o gerenciamento de privilégios e controle de acesso 
aos dados e/ou funções.
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38

ABNT NBR ISO 21091:2016
Informática em saúde - Ser-
viços de diretório para pres-
tadores de serviços de saúde, 
sujeitos do cuidado e outras 
entidades

Esta	norma	define	os	requisitos	mínimos	para	ser-
viços de diretório para assistência à saúde, poden-
do ser utilizada para permitir a comunicação entre 
organizações, dispositivos, servidores, componentes 
aplicativos, sistemas, atores técnicos e dispositivos

39

ABNT NBR 16472-1:2016
Informática em saúde — Su-
mário de alta para continui-
dade do cuidado
Parte 1: Modelo de informação

Esta norma estabelece o conjunto de informações 
que fazem parte do sumário de alta e visa comuni-
car	à	equipe	profissional	responsável	pela	continui-
dade do cuidado ao paciente as informações clíni-
cas mais relevantes de um episódio de cuidado de 
doenças agudas ou agudizações de doenças pree-
xistentes em uma unidade de cuidados secundários, 
como hospital, hospital-dia, internação domiciliar ou 
em setor de emergência.

40

ABNT NBR ISO 18308:2013
Informática em Saúde — Re-
quisitos para uma arquitetu-
ra de registro eletrônico de 
saúde

Esta	norma	define	o	conjunto	de	requisitos	para	a	
arquitetura de um sistema que processa, adminis-
tra e transmite a informação de RES: uma Arquite-
tura de RES (ARES). Os requisitos são formulados 
de	modo	a	assegurar	que	estes	RES	sejam	fiéis	às	
necessidades da assistência à saúde, sejam clinica-
mente	válidos	e	confiáveis,	eticamente	aceitáveis,	
atendam à legislação vigente, apoiem as boas práti-
cas clínicas e facilitem a análise de dados para uma 
infinidade	de	propósitos.

41

ABNT NBR ISO 21549-2:2012
Informática em saúde — Da-
dos do cartão-saúde do pa-
ciente
Parte 2: Objetos comuns

Esta parte da ABNT NBR ISO 21549 estabelece um 
esquema comum para o conteúdo e para a estrutu-
ra de objetos de dados comuns, utilizados ou refe-
renciados por outros objetos de dados contidos no 
cartão-saúde.

42

ABNT NBR 15985:2011
Informática em saúde – Iden-
tificação	dos	indivíduos	em	
saúde

Esta norma promove uma boa prática uniforme para 
identificar	indivíduos	em	um	ambiente	face	a	face,	
ou baseado em papel, bem como em um sistema 
automatizado	ou	entre	sistemas	automatizados;	
registrar	e	comunicar	os	dados	de	identificação	do	
indivíduo;	e	garantir	que	as	informações	que	estão	
sendo associadas a um dado indivíduo, e a partir das 
quais a comunicação clínica e a agregação de dados 
são baseadas, sejam associadas de maneira apro-
priada com aquele indivíduo ou organização, e não 
com outro.
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43

ABNT ISO/TR 12309:2011
Informática em saúde — Dire-
trizes para o desenvolvimento 
organizacional de terminolo-
gias

Este	relatório	técnico	especifica	os	princípios	e	pro-
cessos que são apresentados pelos desenvolvedores 
de terminologias em saúde, em consonância com 
a normalização internacional de terminologias de 
cuidados em saúde. O grupo-alvo primário deste re-
latório técnico são aqueles que estabelecem e fazem 
avaliações de organismos e aqueles que avaliam 
os serviços e produtos mantidos por esses organis-
mos no contexto da normalização internacional das 
terminologias em saúde. Ele complementa normas 
como a ISO 17115 e 17117 (que visam o conteúdo das 
terminologias),	com	especificação	dos	bons	requisi-
tos de governança para o ciclo de vida das termino-
logias.

44

ABNT NBR 20301:2010
Informática em saúde — Car-
tões de saúde — Característi-
cas gerais

Esta	norma	foi	desenhada	para	confirmar	as	identi-
dades tanto de provedores de aplicações de atenção 
à saúde quanto do portador do cartão de saúde, de 
forma que estas informações possam ser trocadas 
pelo uso de cartões emitidos para serviço em saúde.

45

ABNT ISO/TR 17119:2008
Informática na saúde - Fra-
mework para estabelecimen-
to	de	perfis	em	informática	
em saúde.

Este relatório técnico provê um framework comum 
para descrição geral de artefatos de padrão em in-
formática em saúde. O objetivo do framework para 
estabelecimento	de	perfis	em	informática	em	saúde	
(FPIS) é fornecer um método consistente para des-
crever	e	classificar	artefatos	no	domínio	dos	padrões	
em informática em saúde.

46

ABNT ISO/TR 20514:2008
Informática em saúde - Regis-
tro	eletrônico	de	saúde	-	Defi-
nição, escopo e contexto.

Este relatório técnico foi preparado para estabelecer 
um	conjunto	de	categorias	e	definições	para	registro	
eletrônico	em	saúde,	a	fim	de	descrever	o	escopo	de	
aplicação da família de padrões de RES atualmente 
programada para desenvolvimento pela ISO.

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2020)23.
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