
 

 

 

 

 

QUALI-RES: MODELO DE AVALIAÇÃO ESPECIALISTA 

PARA SISTEMAS DE REGISTRO ELETRÔNICO DE SAÚDE 

POR 
 

MARÍLIA EUTÍMIA DE SOUZA OLIVEIRA 
 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

 

 

Recife 

2013 



 
 

 

 

 

 

Marília Eutímia de Souza Oliveira 

 

Quali-RES: Modelo de Avaliação Especialista para Sistemas de 

Registro Eletrônico de Saúde 

 

 

Dissertação apresentada como requisito 

parcial para a obtenção do título de 

Mestre, pelo Programa de Pós-Graduação 

em Ciência da Computação do Centro de 

Informática da Universidade Federal de 

Pernambuco 

Orientador: Alexandre Marcos Lins de 

Vasconcelos, PhD 

Co-Orientador: Magdala de Araujo 

Novaes, PhD 

 

 

RECIFE 

2013 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação na fonte 
Bibliotecária Joana D’Arc L. Salvador, CRB 4-572 

 

 

Oliveira, Marília Eutímia de Souza.  
      Quali-RES: modelo de avaliação especialista para 
sistemas de registro eletrônico de saúde / Marília Eutímia 
de Souza Oliveira. – Recife: O Autor, 2013. 
      117 f.: fig., tab., quadro. 
 
      Orientador: Alexandre Marcos Lins de Vasconcelos. 
      Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de 
Pernambuco. CIN. Ciência da Computação, 2013. 
      Inclui referências e anexos. 
 
      1. Engenharia de software. 2. Informática na medicina. 
3. Registro eletrônico.  I. Vasconcelos, Alexandre Marcos 
Lins de (orientador). II. Título. 
 
       005.1                (22. ed.)                   MEI 2014-97         



 
 

Dissertação de Mestrado apresentada por Marília Eutímia de Souza Oliveira à Pós-

Graduação em Ciência da Computação do Centro de Informática da Universidade 

Federal de Pernambuco, sob o título “QUALI-RES: Modelo de Avaliação 

Especialista para Sistemas de Registro Eletrônico de Saúde” orientada pelo 

Profº Alexandre Marcos Lins de Vasconcelos e aprovada pela Banca 

Examinadora formada pelos professores: 

   ___________________________________________________ 

   Prof. Juliano Manabu Iyoda 

   Centro de Informática/UFPE 

 

___________________________________________________ 

   Prof. Ivan Torres Pisa 

   Departamento de Informática em Saúde/UNIFESP 

 

___________________________________________________ 

   Profª. Magdala de Araújo Novaes 

   (Co-orientadora) 

   Núcleo de Telessaúde/UFPE 

 

 

 

Visto e permitida a impressão. 

Recife, 2 de agosto de 2013 

_____________________________________________ 

Profª. Edna Natividade da Silva Barros 

Coordenadora da Pós-Graduação em Ciência da Computação do 

Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a meu falecido pai, 

que sonhava ter uma filha médica. De 

alguma forma a vida me levou a trabalhar 

com Informática em Saúde.  



 
 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço primeiro a Deus que se mostra sempre grande e generoso todos 

os dias da minha vida.  

Agradeço a minha mãe Ivete, meu maior exemplo de bondade, 

generosidade, humildade e alegria de viver. Minha primeira e eterna professora, com 

quem aprendi o valor de estudar e aprender. Ao meu marido Ricardo, que sempre 

acreditou em mim e me incentivou na minha caminhada como esposa, mãe, dona de 

casa, profissional e estudante. Não foi fácil, mas ele me fez acreditar que eu 

conseguiria. Ao meu amado filho Ricardinho, por ser minha maior motivação em 

crescer como mãe, mulher e profissional. 

Não tenho palavras para agradecer a professora Magdala Novaes que me 

orienta e inspira há anos. Agradeço principalmente por me mostrar, com o seu 

trabalho diário, que podemos usar tecnologia para levar saúde a quem está distante. 

Agradecimento não menos importante ao professor Alexandre Vasconcelos 

que acreditou no trabalho e sempre generoso iluminou a pesquisa com suas idéias e 

sempre tão valiosas contribuições. 

Ao Núcleo de Telessaúde da Universidade Federal de Pernambuco, por 

contribuir com a realização da pesquisa, a professora Paula Diniz pelo incentivo 

diário e também aos funcionários Danilo Soares, Pedro Melo e Cleunio Silva pela 

participação na execução do estudo de caso. 

Agradecimento também à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 

UFPE, que fomentou a realização deste trabalho a partir de uma bolsa de pesquisa. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Qualidade significa fazer certo quando ninguém está olhando." 

Henry Ford



 

 
 

Quali-RES: Modelo de Avaliação Especialista para Sistemas de 

Registro Eletrônico de Saúde 

 

RESUMO 

A qualidade dos sistemas de registros eletrônico de saúde (S-RES) é um 

dos pontos mais abordados na discussão sobre o uso seguro deste tipo de sistema 

e tem estimulado a criação de normas técnicas, padrões e programas de 

certificação para sistemas deste domínio. No Brasil, o Conselho Federal de 

Medicina e a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde criaram a Certificação 

Brasileira para S-RES, com o objetivo de estabelecer requisitos de segurança, 

estrutura, conteúdo e funcionalidades importantes para a implantação de S-RES de 

qualidade no Brasil. Por outro lado, as instituições que produzem sistemas para 

este domínio precisam investir em seus processos de desenvolvimento e avaliação 

de software a fim de oferecer no mercado nacional produtos aderentes a 

certificação. Entretanto, assim como avaliar a qualidade de produtos de software 

em geral não é uma tarefa fácil, a avaliação de um S-RES em relação aos 

requisitos preconizados pela certificação apresenta desafios que vão desde o 

entendimento dos requisitos abordados até a capacidade de avaliar seus produtos 

antes de submetê-los à certificação. Este trabalho apresenta o Quali-RES: um 

modelo especialista para avaliação de sistemas de registro eletrônico de saúde em 

relação à Certificação Brasileira para S-RES. O Quali-RES foi desenvolvido 

baseado em outros modelos para avaliação de produto de software em geral, como 

o proposto pela norma ISO 25040, da série de normas SQuaRE - para avaliação e 

definição de requisitos de qualidade do produto de software. O trabalho também 

realizou um estudo de caso, aplicando o Quali-RES na avaliação de um sistema de 

registro eletrônico de saúde em desenvolvimento no Núcleo de Telessaúde da 

Universidade Federal de Pernambuco- NUTES/UFPE. O estudo de caso permitiu 

uma primeira avaliação da aplicabilidade do Quali-RES num cenário real de 

desenvolvimento de S-RES. 

Palavras-chave: Avaliação de Produto de Software. Sistema de Registro 

Eletrônico de Saúde. Registro Eletrônico de Saúde. Certificação  



 

 
 

Quali-RES: Modelo de Avaliação Especialista para Sistemas de 

Registro Eletrônico de Saúde 

 

ABSTRACT 

The quality of electronic health record systems (EHR-S) is one of the key 

points in the discussion about the safe use of this kind of system and  has 

stimulated the creation of technical standards and certifications programs to 

systems of this domain. In Brazil, the Federal Council of Medicine and the Brazilian 

Society of Informatics in Health have created  a certification for electronic health 

records systems, which aims to  establish security, structure and functional 

requirements, important for the implementation of S-RES with quality in Brazil. 

However, Institutions that provide EHR-S need to invest in their development and 

evaluation processes in order to provide, in national market, products in compliance 

with certification. However, as evaluating a software products is not an easy task, 

evaluating an EHR-S in relation to preconized certification requirements presents 

challenges from understanding requirements to the capability to evaluate their 

products before submitting them to certification audit. This work presents Quali-

RES: a specialist model to evaluate electronic health records systems in relation to 

Brazilian Certification to EHR-S. Quali-RES was developed based on other 

software products evaluation models, like the process suggested by the ISO 25040 

standard, and part of SQuaRE standard series - they aim evaluate and define 

quality requirements to a software product. This work executed a case study, 

applying Quali-RES to evaluate an electronic health record system development by 

Telehealth Center of Federal University of Pernambuco. This case study has 

allowed a first evaluation of the applicability of Quali-RES at a real environment for 

EHR-S development. 

 

Keywords:Software Product Evaluation. Electronic Health Records 

Systems. Electronic Health Records. Certification. 
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1  INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta uma descrição geral do trabalho, a motivação da 

pesquisa, a definição do problema abordado, os objetivos do trabalho, as 

contribuições e resultados esperados, a metodologia utilizada e, por fim, a 

estrutura geral da dissertação. 

1.1  MOTIVAÇÃO 

A Informática em Saúde é uma área em grande expansão nos últimos 

anos, haja vista a gama de sistemas e equipamentos que vêm sendo 

desenvolvidos para apoiar processos médicos, hospitalares, assistenciais e de 

gestão da informação (SMITH, 2010). Além de integrar dados diversos como 

prontuários de pacientes, imagens diagnósticas, dados clínicos, e informações 

gerenciais, é cada vez mais esperado que os sistemas de registro eletrônico de 

saúde (S-RES) provejam soluções distribuídas, acessíveis não apenas dentro das 

fronteiras dos hospitais como também para as demais unidades da rede de saúde, 

(HOERBST, 2009) ou ainda a partir de qualquer estação de trabalho ou dispositivo 

móvel conectado à internet. 

Por outro lado, a automação dos processos de trabalho faz com que a 

qualidade do serviço prestado torne-se diretamente afetada pela qualidade dos 

sistemas computacionais envolvidos (BLACK, 2010), uma vez que o risco 

associado à falha pode estar relacionado ao prejuízo a vidas humanas. Os S-RES 

são sistemas que normalmente coletam, armazenam e/ou compartilham 

informações clínicas, cuja integridade e confiabilidade são essenciais para tomada 

de decisões, (SMITH, 2010) assim como também envolvem questões éticas e 

legais. Em virtude desta problemática, a comunidade tem empregado grandes 

esforços na discussão de questões como padronização e certificação dos diversos 

dispositivos e sistemas que envolvem o registro eletrônico de informações de 

saúde, a fim de prover maior segurança para profissionais, pacientes e gestores 

quanto à utilização destas soluções.  
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Desenvolver software com qualidade já é por si só uma tarefa muitas vezes 

desafiadora, a começar pela definição do que se entende por qualidade de 

software. Assim como para softwares em geral, no desenvolvimento de S-RES 

também deseja-se produzir softwares que atendam às necessidades de seus 

usuários, com eficiência de processamento, interfaces amigáveis e respeitando-se 

aspectos de seguranças. Entretanto, no contexto de utilização destes sistemas, as 

exigências legais de privacidade dos dados de pacientes e a capacidade de 

atender a informatização de processos clínicos incorpora questões particulares do 

domínio à definição de qualidade para S-RES.  

Desta forma, o surgimento de normas e programas de certificação que 

descrevem os requisitos exigidos e recomendáveis para sistemas deste domínio 

cria uma referência de definição de qualidade para sistemas de registro eletrônico 

de saúde.  

No Brasil, a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, em parceria 

com o Conselho Federal de Medicina, lançou em 2009 um programa de 

certificação para S-RES – Certificação SBIS-CFM, (SBIS-CFM, 2009)além de uma 

resolução determinando que instituições de saúde que pretendam eliminar 

prontuários com registros em papel estavam obrigadas a utilizar apenas sistemas 

certificados (CFM, 2007), o que vem estimulando às empresas fornecedoras de S-

RES atuantes no mercado brasileiro a investir na adaptação e certificação de seus 

sistemas. 

1.2  DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

O surgimento de uma certificação brasileira para S-RES promove maior 

segurança tanto para gestores como para os demais usuários e profissionais de 

saúde na aquisição e utilização de sistemas de registro eletrônico de saúde no 

cenário nacional. A existência deste selo de qualidade estimula as instituições 

desenvolvedoras de S-RES a certificarem seus sistemas, sejam elas empresas 

que desenvolvem e comercializam S-RES e objetivem tornar seus produtos mais 

competitivos no mercado, sejam instituições de saúde que possuam equipes 
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internas para o desenvolvimento dos seus próprios sistemas e precisam estar em 

conformidade com as regulamentações vigentes no país. 

Por outro lado, o processo de certificação gera custos associados tanto 

com o pagamento de taxas para inscrição e realização do processo, como para 

custeio da equipe técnica da instituição solicitante envolvida na certificação, que 

precisa se deslocar até a sede da SBIS em São Paulo para operar o sistema 

durante a auditoria. As taxas, por exemplo, podem variar de R$14.500,00 a R$ 

32.500,00 dependendo do nível e das categorias pretendidas da certificação, assim 

como também do número de ciclos de auditorias realizados (SBIS, 2012).Deste 

modo, antes de investir na realização do processo de certificação é recomendado 

que as instituições realizem avaliações internas em seus sistemas a fim de decidir 

se já devem ou não submetê-los à certificação. 

Avaliar a aderência de um S-RES em relação aos requisitos da certificação 

requer conhecimento tanto nas atividades de avaliação de produto de software 

como no entendimento dos requisitos exigidos na certificação. Quais requisitos já 

são atendidos? Quais estão parcialmente implementados? O que apenas precisa 

ser ajustado ou totalmente implementado? Assim como não é trivial avaliar a 

qualidade de qualquer artefato de software, não é trivial avaliar a qualidade de um 

S-RES em relação aos requisitos da Certificação SBIS-CFM. 

1.3  QUESTÃO DE PESQUISA 

A utilização de um modelo de avaliação especialista, baseado em modelos 

de avaliação de produtos de software, contribui para avaliação da qualidade de 

sistemas de registro eletrônico de saúde de acordo com Certificação SBIS-CFM? 

1.4  OBJETIVO GERAL 

Analisar, sob o ponto de vista do fornecedor do software, a contribuição do 

Quali-RES, um modelo de avaliação especialista para sistemas de registro 

eletrônico de saúde, como instrumento de avaliação destes sistemas em relação à 

sua aderência à Certificação SBIS-CFM. 
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1.4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Elaborar um Modelo de Avaliação Especialista para Sistemas de 

Registro Eletrônico de Saúde. 

• Analisar o modelo proposto por meio de um estudo de caso na 

avaliação de um S-RES desenvolvido no Núcleo de Telessaúde da 

Universidade Federal de Pernambuco. 

1.5  CONTEXTO 

Esta pesquisa propõe um modelo para avaliação de S-RES, o Quali-RES, 

e tem como escopo um recorte do domínio: os S-RES da categoria assistencial e 

do nível de segurança 1, de acordo com a Certificação Brasileira para S-RES da 

SBIS CFM. Este recorte foi definido, considerando-se o escopo factível para o 

prazo disponível para realização do trabalho. Desta forma, a pesquisa limitou-se a 

utilizar como referência os requisitos desta categoria de S-RES para montagem 

dos métodos de avaliação e realização do estudo de caso. Entretanto, o modelo 

aqui proposto pode ser facilmente estendido para que contemple também as 

demais categorias de S-RES que fazem parte da certificação, a partir da inclusão 

de novos scripts de testes referentes aos requisitos das demais categorias, ou 

novos para novos requisitos que sejam incluídos em novas versões do Manual de 

Certificação. 

1.6  CONTRIBUIÇÃO/RESULTADOS ESPERADOS 

• Quali-RES: Modelo de Avaliação Especialista para S-RES; 

• Extensão dos procedimentos de avaliação oferecidos pela 

Certificação SBIS-CFM para que também seja possível a avaliação 

dos requisitos classificados como recomendados e opcionais; 

• Escala de classificação para S-RES em relação a sua aderência à 

Certificação Brasileira da SBIS e CFM. 

1.7  METODOLOGIA 
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Para propor um processo de avaliação de S-RES mostrou-se necessário 

realizar uma pesquisa bibliográfica sobre os métodos utilizados para a avaliação de 

sistemas de registro eletrônico de saúde e de produtos de software em geral.  

Também se fez necessário pesquisar sobre as questões relacionadas à qualidade 

de sistemas de registro eletrônico de saúde com o intuito de aprofundar os 

conceitos relacionados a este domínio e os requisitos de qualidade preconizados, 

principalmente com foco na Certificação Brasileira para Sistemas de Registro 

Eletrônico de Saúde da SBIS-CFM. A Certificação SBIS-CFM foi escolhida como 

escopo deste trabalho por ser este o conjunto de requisitos de qualidade de 

referência para o cenário nacional. 

Desta forma, a metodologia de pesquisa utilizada seguiu as seguintes 

etapas: 

1. Realização de pesquisa bibliográfica sobre a qualidade dos 

sistemas de registro eletrônico de saúde; 

2. Realização de pesquisa bibliográfica sobre avaliação de produtos de 

software; 

3. Análise dos resultados da pesquisa para identificação de boas 

práticas e experiências relacionadas aos objetivos do trabalho; 

4. Modelagem de um processo de avaliação especialista para sistemas 

de registro eletrônico de saúde; 

5. Avaliação do modelo proposto a partir de um estudo de caso 

realizado no Núcleo de Telessaúde da Universidade Federal de 

Pernambuco.  

A Figura 1ilustra a metodologia da pesquisa realizada: 
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Figura 1 - Metodologia da Pesquisa 

As atividades apresentadas na Figura 1 foram modeladas utilizando a 

notação BPMN, para modelagem de processos. As caixas azuis representam 

atividades e as caixas brancas representam os produtos gerados em cada 

atividade. As linhas tracejadas representam o fluxo de entrada e saída dos 

produtos sendo gerados e produzidos  pelas atividades. 

A primeira atividade realizada foi a realização de uma pesquisa 

bibliográfica ad hoc, na qual foram pesquisados documentos referentes à 

Certificação SBIS-CFM, normas e processos de referência para avaliação de 

produtos de software, assim como trabalhos científicos e acadêmicos relacionados 

tanto à qualidade de software como a sistemas de registro eletrônico de saúde. 

A atividade seguinte foi a análise dos resultados da pesquisa para 

identificação de boas práticas empregadas na avaliação de produtos de software 

que poderiam ser utilizadas para a avaliação de S-RES, considerando a 

Certificação SBIS-CFM. 

Em seguida, foi realizada a modelagem do processo de avaliação do Quali-

RES, assim como os templates para os artefatos propostos. A última atividade 

realizada foi o estudo de caso, aplicando o Quali-RES na avaliação de um S-RES 

em desenvolvimento no NUTES-UFPE. 
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1.8  ESTRUTURA DO TRABALHO 

Além deste capítulo introdutório, o trabalho apresenta os seguintes 

capítulos: 

Capítulo 2 – Referencial Teórico - apresenta duas grandes seções: uma 

voltada aos resultados da pesquisa bibliográfica sobre conceitos e iniciativas 

relacionados à qualidade de sistemas de registro eletrônico de saúde e outra que 

apresenta os resultados da pesquisa bibliográfica realizada sobre normas 

internacionais relacionadas a qualidade e a avaliação de produto de software,  

assim como os trabalhos relacionados na área, relevantes para os objetivos deste 

trabalho. 

Capítulo 3 – Quali-RES: Modelo de Avaliação Especialista para 

Sistemas de Registro Eletrônico de Saúde- apresenta o modelo de avaliação 

especialista para sistemas de registro eletrônico de saúde, proposto por este 

trabalho. 

Capítulo 4 – Estudo de Caso - apresenta o relato do estudo de caso 

realizado, observando-se a utilização do Quali-RES na avaliação de um sistema 

real de registro eletrônico de saúde, em utilização no Núcleo de Telessaúde da 

Universidade Federal de Pernambuco. 

Capitulo 5 – Conclusões- este capítulo apresenta as conclusões do 

trabalho assim como as sugestões para trabalhos futuros,com possibilidades de 

extensão da pesquisa e replicação do trabalho em outros contextos. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1  INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta duas grandes seções. A primeira apresenta os 

resultados da pesquisa bibliográfica realizada sobre sistemas de registro eletrônico 

de saúde e descreve conceitos e iniciativas referentes à qualidade para sistemas 

desta natureza. A segunda seção apresenta os resultados da pesquisa 

bibliográfica realizada sobre normas, processos e modelos relacionados à 

avaliação de produtos de software. 

O levantamento bibliográfico foi realizado a partir da busca ad hoc de 

artigos científicos, dissertações de mestrado e teses de doutorado em fontes que 

indexam trabalhos das áreas de informática, saúde e/ou informática em 

saúde.Restringindo a busca ao período de 2003 a fevereiro de 2013. Esta pesquisa 

incluiu também a documentação referente à Certificação SBIS-CFM, distribuída 

pela própria SBIS, em seu site.  Abaixo estão listadas as fontes de pesquisa 

utilizadas: 

• IEEE Xplore - http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 

• ACM Digital Library - http://dl.acm.org/ 

• Scopus - http://www.scopus.com 

• PubMed -http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

• Google Scholar - scholar.google.com 

• Banco de Teses e Dissertações da CAPES 

• Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP 

• Portal Domínio Público - Pesquisa de Teses e Dissertações 

Para realização da pesquisa foram utilizadas diversas strings formadas a 

partir de combinações das palavras-chaves e seus sinônimos retiradas da pergunta 

de pesquisa: "registro eletrônico de saúde", "sistema de registro eletrônico de 
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saúde", RES, S-RES, "avaliação de produto de software", qualidade, certificação. 

No caso das bases de artigos internacionais foram utilizadas as palavras-chaves 

em inglês. No caso da busca no PubMed foram utilizados os seguintes descritores 

do MeSH- Medical Subject Headings: "Electronic Health Records", 

"SoftwareValidation", "QualityControl", "Computer Systems" e "Evaluation". 

Para seleção dos trabalhos, foram excluídos artigos resumos ou cujo 

conteúdo fosse apresentado em menos do que cinco páginas. 

A seleção dos trabalhos considerou os seguintes critérios de inclusão: 

• Trabalhos que apresentassem processos ou modelos de processos 

para avaliação de produtos de software; 

• Trabalhos que apresentassem processos ou modelos de avaliação 

de software que considerassem o seu domínio de aplicação; 

• Trabalhos que discutissem a qualidade de sistemas de registro 

eletrônico de saúde; 

• Trabalhos que discutissem sobre desafios e benefícios na 

implantação de sistemas de registro eletrônicos de saúde. 

2.2  QUALIDADE E SISTEMAS DE REGISTRO ELETRÔNICO DE SAÚDE 

O Registro Eletrônico de Saúde, o RES, é um repositório de informações 

sobre a saúde de indivíduos que pode ser processável eletronicamente. Desta 

forma o S-RES é o sistema para o registro, recuperação e manipulação de 

registros eletrônicos de saúde (SBIS-CFM, 2009).  

O interesse na implantação de RES e consequentemente deS-RESé dar 

suporte às tarefas do fluxo de trabalho na atenção à pacientes, com o intuito de 

prover produtividade e redução de falhas humanas, assim como se espera da 

introdução de artefatos tecnológicos computacionais em qualquer setor. No caso 

da utilização do RES, deseja-se resolver alguns problemas como a dificuldade de 

acesso manual aos registros dos pacientes, a ocorrência de registros duplicados 

ou aindaa ambiguidade na prescrição de medicamentos. Pode-se ainda apontar 

como benefícios: maior precisão no registro de dados, redução da utilização de 
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papel, melhor suporte às atividades de gestão, maior segurança para pacientes e 

profissionais de saúde, diminuição de erros médicos ou falhas humanas e 

facilidade em ofertar ao paciente acesso ao seu RES(KHALIQ, 2013). 

Em todo o mundo, diversos países vêm realizando investimentos 

multibilionários na melhoria da infraestrutura para implantação de RES com o 

intuito de transformar a oferta de seus serviços de saúde. No entanto, estas 

iniciativas têm encontrado mais desafios do que se esperava, onde se destacam 

questões relacionadas à interoperabilidade, compartilhamento de informações, 

conteúdo e formato dos dados. Apesar de transformações bem-sucedidas terem 

ocorrido em algumas organizações de saúde pioneiras em todo o mundo, a grande 

maioria das organizações ainda está no processo de implementação de seus S-

RES e na consequente adaptação de seus processos de trabalho (MILLER,2011). 

No Brasil, o Ministério da Saúde vem trabalhando na definição de diretrizes 

para implantação de um repositório nacional que centralize os registros eletrônicos 

de saúde dos pacientes de todo o país, usuários do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Esta iniciativa já implantou o Cartão Nacional de Saúde - o CadSUS, um 

registro identificador único gerado para cada paciente. A proposta é que a partir 

deste identificador seja possível rastrear e acessar os registros eletrônicos de 

saúde a partir de qualquer sistema de RES em utilização no Sistema Único de 

Saúde (SUS). Até então o cartão CadSUS apenas atribuiu um identificador a cada 

paciente.A centralização do acesso aos registros de saúde gerados em todas as 

esferas da atenção a saúde ainda não foi implementada(SUGAI, 2012). 

O sucesso da implantação de um sistema de registro eletrônico de saúde 

está fortemente ligado ao atendimento de algumas necessidades particulares do 

domínio. Estas questões estão relacionadas ao conteúdo, formato e transferência 

dos dados clínicos de pacientes, assim como a segurança do acesso e privacidade 

dos dados. Observa-se ainda outras questões relacionadas à presença de 

funcionalidades importantes como o acesso do paciente ao RES e a manutenção 

do histórico do registro das informações (MILLER, 2011).Nos últimos anos, as 

iniciativas para criação de um consenso sobre o conjunto de requisitos mínimos 

necessários na implementação de um S-RES resultou no surgimento de diferentes 
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normas internacionais e programas nacionais de certificações de S-RES pelo 

mundo(HOERBST, 2009). Dentre estas iniciativas pode-se listar: 

• Norma ISO/TR 20.514-documento de referência técnica que define 

os conceitos de RES e de sistemas de RES. Além disso, define 

diferentes categorias de S-RES e aborda a necessidade de 

interoperabilidade semântica entre eles; 

• Norma ISO/TS 18.308 - documento formal de especificação técnica 

que define requisitos necessários para S-RES. Os requisitos estão 

classificados em categorias: estrutura, processo, comunicação, 

privacidade e segurança, médico-legal, ético, consumidor/cultural e 

também os requisitos relacionados à evolução de sistemas de RES; 

• Norma ISO/DIS 27.799-referencia uma norma mais geral sobre 

segurança da informação, a norma ISO/IEC 27.002, apresentando 

os controles de segurança com foco na área de saúde. 

• Processo de Certificação CCHIT - é o processo voluntário para 

certificação de sistemas de registro eletrônico de saúde em vigor 

nos Estados Unidos da América. 

• Instituto Europeu para Registros de Saúde (EuroREC) - é uma 

organização sem fins lucrativos que tem como objetivo promover a 

qualidade dos S-RES em utilização na Europa a partir da definição 

de critérios de qualidade para certificação de registros eletrônicos de 

saúde. 

• Certificação SBIS-CFM para Registro Eletrônicos de Saúde - é a 

certificação brasileira para sistemas de registro eletrônico de saúde 

criada pela Sociedade Brasileira de Informática em Saúde e o 

Conselho Federal de Medicina. A certificação SBIS-CFM está 

detalhada na próxima seção. 

2.2.1. A CERTIFICAÇÃO BRASILEIRA PARA SISTEMAS DE REGISTRO 

ELETRÔNICO DE SAÚDE 

HISTÓRICO 
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A Sociedade Brasileira de Informática em saúde e o Conselho Federal de 

Medicina, a partir de um convênio de cooperação técnica, vêm desde 2002 

trabalhando na construção de um processo de certificação para sistemas de 

registro eletrônico de saúde no Brasil. Em princípio elaboraram uma resolução que 

versava sobre o uso de sistemas informatizados para a guarda e o manuseio do 

prontuário médico, que determinava o tempo de guarda do prontuário e estabelecia 

os primeiros critérios para certificação dos sistemas de informação. 

Já em 2004, teve início a Fase 1 do Processo de Certificação  SBIS/CFM, 

com o lançamento do Manual de Requisitos de Segurança, Conteúdo e 

Funcionalidades para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde (RES), que 

listava o conjunto de requisitos que se julgava necessários para os S-RES. Nesta 

fase, as organizações desenvolvedoras do S-RES realizavam uma autodeclaração 

de conformidade em relação aos requisitos do manual da certificação. Mais de 70 

empresas realizaram esta autodeclaração. O objetivo desta fase era preparar o 

mercado a partir da divulgação deste conjunto inicial de requisitos. 

Em 2007, houve o lançamento de outra resolução, que substituía a 

resolução de 2002 e ainda encontra-se em vigor. A Resolução CFM N.º 1821/2007, 

dentre outras definições, aprova o manual de certificação em sua versão 3.0 e 

autoriza a eliminação dos registros em papel para sistemas que atendam 

integralmente os requisitos mandatórios da certificação para o nível de garantia de 

segurança 2.  

Em 2008 foi lançada uma nova versão para o manual de certificação, 

incorporando um conjunto mais abrangente de requisitos em referência a 

atualizações e novas normas internacionais para S-RES. Deu-se início então a 

Fase 2 do processo de certificação, a partir da qual passava a ser realizado 

através da auditoria dos sistemas que se submetem à certificação. A partir desta 

fase, as auto-declarações da Fase 1 deixaram de valer, sendo necessária a 

submissão à certificação.O manual de certificação sofreu mais uma atualização em 

2009, ocasião na qual foi lançada a versão 3.3, que é versão oficial até o presente 

momento. Em 2011 foi lançada para consulta pública uma nova versão do manual, 

no entanto a mesma ainda não substituiu oficialmente a versão de 2009. Desde o 

lançamento da Fase 2, treze empresas realizaram a certificação de seus sistemas. 
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Os dados referentes à quantidade de empresas que se submeteram ao processo 

de certificação e não obtiveram êxito são sigilosos e  desta forma não são 

divulgados pela SBIS. 

Este trabalho considerou como referência a versão atualmente em vigor, 

divulgada em 2009.  

A Figura 2 apresenta a linha do tempo do processo de certificação, desde 

a firmação do convênio entre SBIS e CFM até os dias atuais. 

 

Figura 2 - Linha do Tempo - Certificação SBIS-CFM 

 

OS DIFERENTES NÍVEIS E CATEGORIAS DA CERTIFICAÇÃO 

A certificação abrange três categorias de S-RES:  

• Assistencial Ambulatorial: para S-RES voltados para assistência 

ambulatorial, utilizados para registro de informação em consultórios 

clínicos, ambulatórios hospitalares, na atenção primária ou outros 

sistemas integrados com a informação de atendimento de saúde; 

 

• GED: para sistemas que possuem componentes de digitalização e 

gerenciamento eletrônico de documentos; 

 

• TISS: para sistemas que possuem componentes para troca de 

informação em saúde suplementar, o padrão TISS da Agência 

Nacional de Saúde. 

Além destas três categorias, o S-RES pode ser certificado de acordo com o 

nível de segurança que oferece, como indicado a seguir: 
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• Nível de Segurança 1: aplicado a sistemas que não possuem 

funcionalidade de assinatura digital a partir de certificados digitais da 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Sistemas 

certificados nesta categoria não habilitam as instituições que o 

utilizam a eliminar os documentos em papel, sendo necessária a 

impressão e assinatura convencional para os registros eletrônicos 

de saúde.  

• Nível de Segurança 2: aplicado a sistemas que possuem 

funcionalidades de assinatura digital a partir de certificados digitais 

da ICP Brasil. A utilização de sistemas certificados com este nível 

de segurança habilita as instituições usuárias para eliminação do 

papel e da necessidade de impressão dos documentos para 

assinatura manuscrita. Para que o S-RES seja certificado com este 

nível de segurança é preciso que atenda a todos os requisitos 

mandatórios dos níveis de garantia de segurança 1 e 2. 

 

OS REQUISITOS DO MANUAL DE CERTIFICAÇÃO PARA SISTEMAS DE REGISTRO 

ELETRÔNICO EM SAÚDE  

Os requisitos do manual estão agrupados de acordo com os níveis de 

garantia de segurança e as categorias de S-RES possíveis para a certificação. De 

um modo geral, os requisitos também são classificados de acordo com a exigência 

de sua implementação para obtenção da certificação. Cada requisito possui o 

atributo Presença, que pode ter um dos seguintes valores: 

• Mandatório: a presença do requisito é obrigatória para obtenção da 

certificação. 

• Recomendado: a presença do requisito é importante, no entanto 

sua ausência ou inconformidade não impede a obtenção da 

certificação. Requisitos classificados como recomendados possuem 

grandes chances de se tornarem mandatórios nas versões 

posteriores do manual. 
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• Opcional: a presença do requisito é opcional e assim como os 

requisitos recomendados, sua ausência não impede a obtenção da 

certificação. 

Requisitos do Nível de Garantia de Segurança 1: válidos para todas as 

categorias de S-RES que se submetem à certificação. Agrupa um conjunto de 

requisitos que versam sobre a segurança de acesso ao S-RES, de acordo com os 

perfis de usuários e os requisitos legais de acesso e privacidade aos dados do 

RES.   

Requisitos do Nível de Garantia de Segurança 2: válidos para todas as 

categorias de S-RES que desejem obter a certificação no Nível de Garantia de 

Segurança 2. Agrupa o conjunto de requisitos referentes às funcionalidades de 

assinatura digital e certificados digitais em conformidade com a ICP Brasil.  

Estrutura e Conteúdo: válidos para S-RES da categoria Assistencial. 

Referentes a estrutura S-RES e de como o próprio RES é armazenado. Contém 

requisitos referentes a tipos de dados, disposição dos dados, armazenamento em 

base de dados e aspectos de distribuição da informação. 

Funcionalidade: válidos para S-RES da categoria Assistencial. São 

requisitos relacionados a presença de funcionalidades que suportam os processos 

de trabalho no atendimento aos pacientes. Relacionados aos processos clínicos, 

planejamento terapêutico, protocolos clínicos, suporte à decisão, dentre outros 

aspectos. 

GED: válidos apenas para S-RES que se enquadrem na categoria de GED 

- Gerenciamento Eletrônico de Documentos.  

TISS: válidos apenas para S-RES que se enquadrem na categoria TISS. 

Referentes a requisitos de conteúdo, estrutura e comunicação dos dados na troca 

de informações de saúde suplementar. Este conjunto de requisitos também está 

dividido a partir dos grupos: Grupo 1, Grupo 2 e Grupo 3. 

Cada grupo de requisitos é dividido em subgrupos, que reúnem os 

requisitos relacionados a um determinado aspecto ou funcionalidade. A Tabela 1 

mostra os subgrupos do grupo de requisitos do nível de segurança 1. Para cada 
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subgrupo, a coluna "M" identifica a quantidade de requisitos mandatórios, a coluna 

"R" identifica a quantidade de requisitos recomendados, e a coluna "O" a 

quantidade de requisitos opcionais.A Tabela 2mostra os requisitos de um dos 

subgrupos do grupo de requisitos do nível de segurança 1, o subgrupo nomeado 

Controle de versão do software. 

Tabela 1 - Subgrupos e quantidades de requisitos do Nível de Segurança 1 

Grupo Subgrupo M R O 

NGS1 - Nível de Segurança 1 

Controle de versão do software 1 4 0 

Identificação e autenticação de usuário 5 0 0 

Controle de sessão de usuário 2 0 0 

Autorização e controle de acesso 8 0 1 

Disponibilidade do RES 2 0 0 

Comunicação remota 5 1 0 

Segurança de Dados 6 2 0 

Auditoria 4 0 0 

Documentação 3 4 1 

Tempo 2 0 1 

Notificação de Ocorrências 0 1 0 
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Tabela 2 - Requisitos do Subgrupo de Controle de Versão, do grupo de nível de segurança 1 

NGS1 Requisitos do Nível de Segurança 1 

NGS1.01 Controle de versão do software 

ID Requisito Conformidade Presença 

NGS1.01.01 
Versão  
software  

Todos os componentes do S-RES devem possuir versão do 
software associada a uma única referência (nome, fornecedor e 
número de versão) e não ambígua.  
O S-RES deve possuir funcionalidade que permita a visualização 
da versão de seus componentes de software por parte do 
usuário. 

M 

NGS1.01.02 Código Fonte 

Deve ser possível, a partir do número de versão de cada 
componente do S-RES, resgatar os códigos-fonte 
correspondentes, possibilitando a rastreabilidade dos arquivos 
fontes que o geraram 

R 

NGS1.01.04 
Histórico de 
Operações 

Manter histórico descritivo de todas as alterações realizadas em 
cada versão, contendo a data e o responsável pela alteração. 

R 

NGS1.01.05 
Repositório de  
versões  

Ter um repositório estruturado com todas as versões dos 
componentes (executáveis e códigos-fonte) que foram utilizadas 
em produção em algum momento, permitindo voltar  
versões anteriores em casos de atualizações mal sucedidas 

R 

NGS1.01.06 
Dependências  
dos  
componentes 

Para cada versão de cada componente, indicar no manual de 
instalação e requisitos de sistema quais são as dependências 
com outros componentes do S-RES ou do ambiente, e os 
requisitos de operação. Por exemplo, informar que uma 
determinada versão de componente é compatível com o padrão 
HL7 versão 2.x (requisito de operação), que roda em um 
determinado sistema operacional (requisito de ambiente), que 
depende de um específico sistema de diretório para 
autenticação de usuários 

R 

 

O PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO 

O processo de certificação, de um modo geral, acontece com a solicitação 

por parte da instituição desenvolvedora do S-RES para submissão à certificação. A 

SBIS, a partir de uma equipe de auditores credenciados, realiza a auditoria do 

sistema alvo submetido à certificação. A auditoria acontece na sede da SBIS com a 

participação de uma equipe da instituição solicitante, responsável por executar os 

procedimentos pedidos pela equipe de auditores, que deve observar o 



 

31 
 

comportamento do sistema, assim como outros documentos e componentes do S-

RES a fim de emitirem o parecer para cada requisito exigido na certificação. 

Para realização da auditoria é utilizado como referência o Manual 

Operacional de Ensaios e Análises para Certificação de S-RES, disponível no site 

da SBIS, que descreve um conjunto de cenários e scripts de testes referentes aos 

requisitos necessários para a certificação. Este manual apresenta apenas scripts 

relacionados aos requisitos classificados como mandatórios. Ou seja, não há 

scripts de testes de referência para os requisitos recomendados e opcionais, uma 

vez que estes não são avaliados durante o processo para obtenção da certificação. 

A Figura 3ilustra o fluxo do processo de certificação, assim como as 

atividades realizadas pela instituição solicitante e pela entidade certificadora, a 

SBIS. 
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Figura 3 - Fluxo de Processo de Certificação SBIS-CFM (SBIS, 2009) 
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2.3  AVALIAÇÃO DE PRODUTO DE SOFTWARE 

Com o uso da tecnologia da informação cresce também o número de 

sistemas aplicados a situações críticas, como por exemplo, sistemas utilizados em 

áreas econômicas, bancárias, de segurança ou saúde. (ISO/IEC, 2005) A 

qualidade do software nesses sistemas é particularmente importante porque as 

falhas de software podem ter consequências graves. 

A avaliação de qualidade de um produto de software é a determinação 

sistemática do grau em que o software atende a critérios especificados. A 

avaliação da qualidade do produto de software é vital para a aquisição e o 

desenvolvimento do software. A importância relativa das várias características de 

qualidade de software depende da expectativa de uso do sistema e desta forma, os 

produtos de software precisam ser avaliados para decidir se as características de 

qualidade relevantes atendem à expectativa dos seus requisitos (COLOMBO E 

GUERRA, 2009). 

O estabelecimento de Normas para a Avaliação da Qualidade de Produto 

de Software abre a possibilidade de se ter uma base conceitual comum que pode 

levar a aceitação universal de avaliações e certificações de produtos (TSUKUMO, 

1995).  

As seções a seguir apresentam normas técnicas e trabalhos relacionados 

à avaliação de produtos de software, selecionados a partir da pesquisa 

bibliográfica. As normas ISO e o modelo MEDE-PROS® (MEDE-PROS,1996) 

foram escolhidos por serem referências amplamente citadas no que tange a 

avaliação de produtos de software em geral. Os demais modelos foram incluídos 

por apresentarem em sua estrutura componentes para avaliação especialista de 

software. Não foram encontrados modelos ou processos de avaliação específicos 

ou direcionados para o domínio de saúde. 

2.3.1. PROJETO SQUARE 

A série de normas ISO 25000 - Software Engineering - Software Product 

Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) tem como objetivo criar um 
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conjunto de normas logicamente organizado baseado nos seguintes pilares: a 

especificação de requisitos de qualidade para software, avaliação da qualidade de 

software e o processo de medição da qualidade do software (ISO/IEC, 2005).A 

iniciativa é resultante do interesse de aprimorar e facilitar o uso combinado de 

outras normas ISO que já tratavam separadamente cada um desses aspectos. 

O objetivo do conjunto de normas SQuaRE é auxiliar no desenvolvimento, 

aquisição e/ou avaliação de produtos de software, desde o estabelecimento de 

critérios para especificação de requisitos de qualidade até a o processo de 

medição e avaliação dos mesmos. Inclui normas que versam sobre modelos de 

qualidade e um processo de avaliação e que podem ser usados por 

desenvolvedores, adquirentes, e avaliadores (ISO/IEC, 2005). A Figura 4 ilustra as 

séries de normas que compõem o projeto SQuaRE. 

 

Figura 4 - Organização das normas do SQuaRE (ISO/IEC, 2005) 

 

ISO / IEC 2500n - Divisão de Gestão da Qualidade. Esta divisão agrupa 

as normas que definem modelos, termos e definições comuns a todas as demais 

normas da séria de SQuaRE. Referencia um guia de uso dos documentos do 

SQuaRE e apresenta sugestões práticas de como aplicar o conjunto de normas em 

diferentes situações. 
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Divisão de Modelo de Qualidade − − − − ISO / IEC 2501n. Esta divisão 

apresenta modelos detalhados de qualidade para software. Assim como 

orientações práticas de como utilizar os modelos. Este é o conjunto de normas que 

substituiu a antiga série ISO / IEC - 9126n - Software Quality Product,que foi 

amplamente utilizada como referência para qualidade de produto de software. 

Assim como na antiga série de normas ISO/IEC 9126n, a norma ISO / IEC 

25010,apresenta um conjunto de características e subcaracterísticas de produto 

para definição do modelo de qualidade para o produto de software. Neste caso, a 

norma orienta que especificação de requisitos de qualidade de um software seja 

definida a partir da seleção das características e subcaracterísticas deste modelo. 

A Figura 5 apresenta as características e subcaracterísticas de qualidade 

apresentadas na norma ISO 25010. 

 

Figura 5 - Modelo de Qualidade do Produto de Software - ISO 25010 (ISO/IEC, 2008) 

 

Divisão de Medição da Qualidade - ISO/IEC 2502n.Esta divisão define 

um modelo de medição para qualidade de software. Apresenta definições 

matemáticas para as métricas de qualidade e descreve orientações práticas para a 

sua aplicação. As métricas estão relacionadas a atributos de qualidade interna, 

externa e da qualidade do software em uso. 

Divisão de Requisitos de Qualidade- ISO/IEC 2503n. Esta divisão 

apresenta documentos e guias para auxílio à definição dos requisitos de qualidade 

de um produto de software. Orienta como utilizar a série ISO/IEC 2501 para 
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especificar os requisitos de qualidade de um determinado produto de software a 

partir do modelo de qualidade. Este processo se aplica tanto na fase de elicitação 

de requisitos de um software que será desenvolvido como também para definição 

dos requisitos que servirão de referência para o processo de avaliação. 

Divisão de Avaliação da Qualidade - ISO/IEC 2504n. As normas 

presentes nesta divisão orientam como realizar a avaliação de um produto de 

software e considera três pontos de vista: a avaliação de quem desenvolve o 

software, a avaliação de quem pretende adquirir um software ou avaliação de uma 

equipe ou instituição independente, responsável por avaliar o software. A série 

apresenta o processo de avaliação, documentos relacionados e um guia de como 

realizar o processo proposto sob a ótica de desenvolvedores, adquirentes e 

avaliadores independentes. A norma ISO/IEC25040, que faz parte desta série e 

apresenta o processo de avaliação, será detalhada na seção a seguir. 

2.3.2. NORMA ISO/IEC 25040 

Como já citado na seção anterior, a série de normas ISO/IEC 2504n 

destina-se a avaliação de produtos de software. Esta seção descreve o processo 

de avaliação proposto, escopo da norma ISO/IEC 25040, cuja finalidade está 

diretamente relacionada aos objetivos deste trabalho. 

A norma ISO/IEC 25040 contém os requisitos e recomendações para a 

avaliação da qualidade de produtos de software e esclarece os conceitos gerais 

discutidos na série. O documento fornece uma descrição do processo de avaliação 

da qualidade de produtos de software e estabelece os requisitos e as atividades 

para a aplicação deste processo. A avaliação pode ser executada com diferentes 

finalidades e abordagens, aplicando-se tanto para a avaliação de softwares de um 

determinado domínio, softwares de prateleira ou ainda softwares personalizados. 

Além disso, aplica-se também durante ou após o processo de desenvolvimento. 

(ISO/IEC, 2011) (ISO/IEC 2012)  

A Figura 6apresenta as etapas do processo de avaliação proposto pela 

norma. 
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Figura 6 - Processo de Avaliação Proposto pela ISO/IEC 25040 (ISO/IEC 2009) 

 

Como é possível visualizar na Figura 6, a primeira atividade é Establish 

Evaluation Requirements - Estabelecer Requisitos da Avaliação, nesta 

atividade são definidos o objetivo e critérios da avaliação, assim como os requisitos 

de qualidade que servirão de referência. A norma recomenda que sejam utilizadas 

as características de qualidade da norma ISO 25010, como referência para 

determinar quais os requisitos de qualidade que se espera para o sistema alvo da 

avaliação. 
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A atividade seguinte é Specify the evaluation - Especificar a avaliação - 

nesta atividade são definidas as métricas que serão aplicadas aos requisitos de 

qualidade definidos na etapa anterior. Deve-se definir também quais as técnicas 

que serão utilizadas para aferir as métricas, assim como quais os critérios que 

serão utilizados para classificar os valores obtidos, como por exemplo definir um 

intervalo ou escala para os valores aceitáveis.  

Em seguida, é realizada a atividade Design the evaluation - Projetar a 

avaliação- nesta atividade deve-se planejar quando e como a avaliação será 

realizada. Qual o cronograma das atividades e quais os recursos necessários: 

humanos, hardware, software e orçamento previsto.  

Enfim, realiza-se a atividade Execute the evaluation - Executar a 

avaliação- nesta atividade acontece a avaliação em si. As técnicas de medição 

são aplicadas em relação aos requisitos de qualidade que são escopo da 

avaliação. Desta forma, os critérios de decisão são analisados e os resultados 

registrados. 

O processo é finalizado com a atividade Conclude the evaluation - 

Concluir a avaliação- nesta atividade os responsáveis pela avaliação devem 

reportar os resultados e revisá-los junto com o solicitante da avaliação, 

responsável pelo software avaliado. A atividade serve como entrada para 

identificação de possíveis pontos de melhoria tanto para o software como para os 

métodos de avaliação utilizados. 

2.3.3. MEDE-PROS® 

O MEDE-PROS® é um método genérico para avaliação de produto de 

software, ou seja, pode ser aplicado a softwares de quaisquer domínios. Foi 

desenvolvido baseado em três normas de qualidade: a NBR ISO/IEC 9126, que 

descreve as características de qualidade do produto de software, a NBR ISO/IEC 

12119, que descreve características de qualidade para "softwares de prateleira" e 

a série de normas ISO/IEC 14598, que descreve um processo para avaliação de 

qualidade. O modelo não é uma ferramenta de domínio público. O MEDE-PROS®é 
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de propriedade do CTI Renato Archer, possui registro na Fundação Biblioteca 

Nacional e só pode ser utilizado por instituições credenciadas. 

O MEDE-PROS® tem como objetivo fornecer subsídios para melhoria da 

qualidade de software a partir da aplicação de um processo de avaliação e é 

basicamente formado por três componentes: A Lista de Verificação, o Manual do 

Avaliador e o modelo de Relatório de Avaliação(GUERRA E COLOMBO, 2009). 

A Lista de Verificação foi elaborada a partir dos atributos de qualidade 

descritos nas normas nas quais se baseia o processo. Para cada atributo,foi criado 

um conjunto de questões que, quando respondidas, possibilitam a avaliação de 

cada um dos requisitos.  

Os atributos de qualidade estão relacionados a uma série de componentes 

do software, e não apenas ao comportamento do software em uso. Desta forma, a 

Lista de Verificação foi organizada de acordo com esses componentes: 

embalagem, descrição do produto,documentação do usuário,interface e  próprio 

software em uso.Para cada componente, são considerados os requisitos 

associados e as respectivas questões. A Figura 7ilustra a estrutura da Lista de 

Verificação do MEDE-PROS®. 

 

Figura 7 - Estrutura da lista de verificação do MEDE-PROS®(GUERRA E COLOMBO, 2009) 
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Além da lista de verificação, como já citado acima, o MEDE-PROS® 

contém um Manual do Avaliador, que tem como objetivo orientar os avaliadores 

credenciados para aplicação do MEDE-PROS® quanto a execução do processo e 

a utilização da Lista de Verificação. O Manual do Avaliador contém exemplos para 

facilitar a aplicação das questões e orientações de preenchimento.  

O outro componente do modelo é o Relatório de Avaliação, que 

compreende um laudo técnico em relação ao software avaliado. Apresenta o 

detalhamento dos requisitos atendidos, os não atendidos e sugestões de melhoria 

para o software avaliado. 

2.3.4. LAPS-LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE PRODUTO DE 

SOFTWARE 

O LAPS (CIN-UFPE, 2004) foi criado com o intuito de implementar um 

processo de avaliação de produtos de software  modular e quantitativo. Cada 

módulo de avaliação abrange um conjunto de definições e métricas que compõe 

um segmento da avaliação da qualidade. 

A proposta é que o cliente, responsável pelo software e solicitante da 

avaliação possa selecionar quais segmentos deseja incluir na avaliação de seu 

software, podendo optar por uma avaliação mais abrangente, com a inclusão de 

todos os segmentos, ou de uma avaliação mais específica, selecionando os 

segmentos que julgar mais importantes para seu produto. 

O processo de avaliação do LAPS é baseado em normas como asérie 

ISO/IEC 14598 e os módulos são baseados na ISO/IEC 9126, com o acréscimo de 

outros aspectos relevantes à avaliação. O modelo prevê ainda a possibilidade de 

acréscimo de novos módulos a partir de identificação de necessidades de melhoria 

contínua. Dentre os módulos acrescidos ao modelo está o módulo de Especialista, 

posto como diferencial do processo em relação a outros modelos de avaliação, que 

prevê a participação de um especialista do domínio a fim de identificar a 

adequação dos produtos avaliados em relação aos principais requisitos comuns ao 

domínio da aplicação (SAMPAIO, 2004). 
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A Figura 8 ilustra os módulos componentes do LAPS, na qual é possível 

observar que cada módulo refere-se a uma área de requisitos como: Análise de 

Código Fonte, Análise de Performance, Análise da Usabilidade entre outros. É 

importante, no entanto destacar o módulo de Análise de Especialistas, que quando 

selecionando pelo requisitante da avaliação implica na definição de novos 

checklists referentes à requisitos próprios do domínio do software. 

 

Figura 8 - Estrutura de Módulos do LAPS (SAMPAIO, 2004) 

 

2.3.5. MODELO DE AVALIAÇÃO ESPECIALISTA PARA PRODUTOS DE 

SOFTWARE 

O trabalho de Maintinguer (2004) apresenta um modelo especialista para a 

avaliação de produto de software. Segundo Maintinguer, um modelo de avaliação 

genérico, como o MEDE-PROS® realiza uma avaliação global do produto de 

software.No entanto, do ponto de vista das funcionalidades próprias do domínio de 

aplicação, a avaliação torna-se subjetiva e depende do background de um 

especialista do domínio. 
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Desta forma, Maintinguer define um modelo para construção de métodos 

de avaliação especialista, que considera também descrições de requisitos 

funcionais como entrada para os métodos de avaliação.  

O modelo utiliza como exemplos editais de contratação de serviço de 

construção de software, nos quais aparecem listados requisitos funcionais 

normalmente relacionados ao domínio da aplicação. O modelo sugere a extensão 

da Lista de Verificação do MEDE-PROS®, para que a mesma contemple atributos 

e questões derivadas destes requisitos, com o objetivo de facilitar a avaliação de 

softwares sem a necessidade de avaliadores especialistas no domínio. 

O modelo de Maintinguer engloba: a Lista de Verificação, o Manual do 

Avaliador e o Relatório da Avaliação, herdados do MEDE-PROS®, e acrescenta o 

Guia do Avaliador para orientações sobre as questões e pontuações referentes aos 

requisitos funcionais, incluindo exemplos e com o objetivo de esclarecer os 

requisitos para  o avaliador. 

2.4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da pesquisa realizada é fácil perceber que a implantação de 

sistemas de registro eletrônico de saúde é um tema em ampla discussão. As 

pesquisas abordam a necessidade de implantação de S-RES, discutem quais 

requisitos devem estar presentes em um S-RES, assim como a necessidade de se 

produzir S-RES de qualidade e como definir o que é qualidade para esse tipo de 

sistema. 

A partir dos trabalhos coletados na pesquisa também foi possível identificar 

as iniciativas nacionais e internacionais para definição de critérios de qualidade 

para S-RES.  

No Brasil, uma importante iniciativa foi a criação de um programa de 

certificação definindo critérios de qualidade para S-RES. No entanto as instituições 

desenvolvedoras deste tipo de sistema ainda encontram-se em processo de 

adaptação de seus produtos em relação aos requisitos necessários para 

certificação. Apesar de mais de 70 empresas terem realizado a autodeclaração na 
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Fase 1, desde o lançamento da Fase 2, em 2008 apenas treze empresas 

realizaram a certificação de seus sistemas. 

Com relação à avaliação de produtos de software, a pesquisa realizada 

permitiu observar claramente o destaque para a utilização de normas ISO para 

definição de critérios de qualidade, métricas e processo de avaliação. 

Todos os trabalhos selecionados na pesquisa utilizam como referência as 

normas ISO 9126, ISO 14598, ou suas sucessoras, as normas da série SQuaRE: 

ISO 25010 e ISO 25040, além das demais normas da série.  

Outro trabalho que se destaca é o MEDE-PROS®, que define um modelo 

de avaliação genérico para produtos de software e também serve de referência 

para outros trabalhos da área. A partir dele, por exemplo, outros dois trabalhos 

analisados definem modelos de avaliação de software, mas que também 

consideram a avaliação de requisitos do domínio: o LAPS e o Modelo de Avaliação 

Especialista para Produtos de Software de Maintinguer. Estes dois últimos 

apresentam componentes que permitem a avaliação especialista, mas precisam 

ser instanciados para os requisitos do domínio. Nenhum dos trabalhos encontrados 

é um modelo de avaliação especialista específico para sistemas de saúde, ou 

ainda para os critérios de qualidade definidos na Certificação SBIS-CFM. 

A Tabela 3 apresenta um quadro resumo comparativo com as 

características de cada um dos modelos de avaliação descritos. 

Tabela 3 - Quadro resumo para os modelos de avaliação 

Modelo Aplicação Principais características Domínio 

ISO/IEC 25040 Genérico 

• Meta modelo 

• Plano de Avaliação 

• Modelo de Qualidade 

• Relatório de Avaliação 

Não é para um 
domínio 
específico 

MEDE-PROS® Genérico 
• Lista de Verificação 

• Manual do Avaliador 

• Relatório de Avaliação 

Não é para um 
domínio 
específico 

LAPS - Laboratório de 
Avaliação de Produtos de 
Software 

Genérico e 
Especialista 

• Módulos de avaliação 

• Módulo de avaliação 
especialista 

• Prevê a criação de 
checklist para avaliação 
por especialistas 

Não é para um 
domínio 
específico 
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Modelo de Avaliação 
Especialista para Produtos 
de Software 
(Maintinguer, 2004) 

Especialista 

• Lista de Verificação 

• Manual do Avaliador 

• Relatório de Avaliação 

• Prevê que a Lista de 
Verificação seja criada 
para atender a conjunto 
de requisitos 

Não é para um 
domínio 
específico 
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3  QUALI-RES: MODELO DE AVALIAÇÃO ESPECIALISTA PARA SISTEMAS 

DE REGISTRO ELETRÔNICO DE SAÚDE 

3.1  INTRODUÇÃO 

Este capitulo apresenta o Quali-RES, modelo proposto para avaliação de 

sistemas de registro eletrônico de saúde, assim como a metodologia utilizada para 

sua elaboração.  

3.1.1. MODELAGEM DO PROCESSO 

A revisão sobre avaliação de produtos de software retornou uma série de 

trabalhos científicos com procedimentos, métodos e técnicas que, na grande 

maioria, eram adaptações ou aplicações das normas ISO 14598, ISO 9126 e da 

série SQuaRE - ISO 25000. Dentre os resultados, optou-se por selecionar os 

trabalhos que tinham relação direta com os objetivos desta pesquisa, ou seja, que 

sugerissem modelos ou processos para avaliação e que tivessem relatos de 

experimentos realizados. Desta forma, foram selecionados a própria série ISO 

SQuaRE, especialmente a nova norma que descreve o processo de avaliação, a 

ISO 25040. Além destes, os trabalhos que se destacavam era o MEDE-PROS®, 

por estar em utilização e também servir de base para outros trabalhos, como o 

trabalho de Maintinguer de 2009 que sugere um modelo de avaliação especialista, 

e o LAPS que também possui em sua composição um módulo para avaliação 

especialista. 

Com relação a qualidade de sistemas de registro eletrônico de saúde, 

grande parte dos resultados da revisão eram trabalhos que falavam da importância 

da implantação de S-RES e da importância de garantir a qualidade para sistemas 

desta natureza, uma vez que os mesmos são utilizados na assistência a vidas 

humanas.  A maior parte dos trabalhos relata o estado de implantação de S-RES 

em alguns países do mundo e das iniciativas de programas de certificação. No 

entanto, não foram encontrados trabalhos que relatassem processos para 

avaliação da qualidade para S-RES. 
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Além da revisão bibliográfica, também foram utilizados como referência os 

manuais da Certificação SBIS-CFM assim como as regulamentações lançadas 

pelo CFM sobre as regras para utilização de S-RES. 

A modelagem do processo foi realizada visando auxiliar instituições 

desenvolvedoras de S-RES a executarem avaliações dos seus produtos em 

relação a certificação de uma forma sistemática. Desta maneira, era preciso 

documentar o processo e não apenas sugerir guias de avaliação. 

Das normas ISO 25000 e ISO 25040 foram utilizadas as etapas do 

processo de avaliação e os artefatos de Modelo de Qualidade e Plano de 

Avaliação. Cada uma das etapas propostas pelas normas foi adaptada à realidade 

da avaliação do S-RES. 

Do processo oficial da certificação de S-RES foram utilizados os requisitos, 

os scripts de testes, e o cenário de avaliação composto por avaliadores que 

observam a execução dos procedimentos realizados por uma equipe da instituição 

requisitante da certificação. 

Do MEDE-PROS® e do trabalho de Maintinguer foram utilizados os 

conceitos da Lista de Verificação e do Relatório de Avaliação. Este trabalho optou 

por utilizar a ideia da lista para estender os scripts de testes, como uma forma de 

auxiliar o seu entendimento por parte dos avaliadores. 

Tanto a norma ISO 25040, como os demais trabalhos sugerem que sejam 

criadas escalas de classificação para os requisitos como uma forma de estabelecer 

níveis de qualidade para os sistemas. Este trabalho optou por criar uma escala de 

classificação baseada no atendimento dos requisitos mandatórios, recomendados 

e opcionais.  

O detalhamento de cada atividade do processo e como estas referências 

foram utilizadas em cada uma delas está descrito na seção 3.3.  
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para avaliação de sistemas de registro eletrônico de saúde foi 

-RES. 

dividido em três 

de cada momento da avaliação. A 

visão do processo e seus principais artefatos. As 

detalhamento de cada um dos subprocessos: 

Definir Escopo da Avaliação, Planejar e Projetar a Avaliação e Executar Avaliação. 

As principais referências para construção do processo foram a norma ISO 25040, o 
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MEDE-PROS®, o modelo definido por Maintinguer e os documentos de referência 

para certificação SBIS-CFM disponibilizados no site na SBIS. 

 

Figura 10–Quali-RES: Modelo de Avaliação Especialista para S-RES, proposto por este trabalho 

3.3.1. ATORES DO PROCESSO 

Para a realização das atividades foram definidos 3 categorias de atores 

que participam e/ou são responsáveis por alguma atividade da avaliação. 

• Requisitante: é a pessoa da instituição que desenvolve o S-RES 

responsável pelo software. É a alta gerência da instituição, ou 

alguém que a representa. Decide quais categorias serão avaliadas, 

qual versão do software, com qual nível de segurança. Será a 

pessoa de referência a quem se reporta o avaliador. Os resultados 

da avaliação serão apresentados ao requisitante e a quem mais ele 

definir. 

• Avaliador: é a pessoa ou equipe responsável pela realização da 

avaliação. Responsável por definir junto ao requisitante todo o 

escopo da avaliação, e a partir deste escopo realizar o planejamento 

e a execução. Coordena a avaliação, confere o ambiente, registra 

os resultados, e emite o Relatório de Avaliação. É importante que o 

perfil do avaliador seja de um profissional com experiência da área 
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de informática em saúde ou e-saúde e dado o caráter 

multidisciplinar desta área, este perfil pode também ser ocupado por 

dois profissionais, sendo um de cada área: um de informática e 

outro de saúde. Neste caso, a avaliação de cada item deverá ser um 

consenso entre os dois avaliadores. Sugestões de possíveis 

combinações e perfis de avaliadores encontram-se no Quadro 1. 

        

Quadro 1 - Sugestões para o perfil de Avaliador 

Avaliadores 

Analista de Sistemas com experiência em informática em 

saúde 

Analista de Sistemas e Profissional de Saúde, ambos com 

noções de informática em saúde 

Profissional de Saúde com experiência em informática em 

saúde 

 

• Equipe Técnica: é a equipe responsável por executar os 

procedimentos no S-RES alvo da avaliação. Este papel pode ser 

ocupado por um ou mais profissionais da equipe de 

desenvolvimento do S-RES, podendo ser analistas de sistemas, 

analistas de testes ou até mesmo desenvolvedores. É 

imprescindível que sejam pessoas aptas a operar o sistema, sua 

base de dados e o ambiente no qual o S-RES está instalado. 

3.3.2. SUBPROCESSO: DEFINIR ESCOPO DA AVALIAÇÃO 

Este subprocesso tem por finalidade definir "o que" será avaliado. A Figura 

11apresenta as atividades e o fluxo de trabalho do subprocesso de Definir Escopo 

da Avaliação. O Quadro 2 apresenta a descrição deste subprocesso. De um modo 

geral constam atividades referentes à definição de quais os objetivos da avaliação, 

qual a versão do software será avaliada, para quais categorias, contemplando 

quais requisitos, além de identificar quais objetos serão auditados.  
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Todas as atividades são de responsabilidade do Avaliador, ou dos 

avaliadores no caso de serem mais de um. O Avaliador deve executá-las com o 

apoio do Requisitante. 

 

 

Figura 11 - Definir Escopo da Avaliação 

 

Quadro 2 - Detalhamento do subprocesso Definir Escopo da Avaliação 

Subprocesso: Definir Escopo da Avaliação 

Responsáveis: Avaliador e Requisitante 

Descrição:Subprocesso que compreende as atividades relacionadas aos objetivos da avaliação. 

Define-se qual categoria de S-RES será avaliada, qual versão do software será avaliada, quais 

critérios, níveis e requisitos da Certificação Brasileira para S-RES serão abordados, assim como qual 

estratégia será utilizada para realizar a avaliação. 
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3.3.3. ATIVIDADE: DEFINIR OBJETIVOS E CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO 

Esta atividade é baseada na atividade Estabelecer Requisitos da Avaliação 

da norma ISO 25040. A norma recomenda que nesta fase sejam identificados os 

propósitos da avaliação e se a mesma será realizada em uma versão intermediária 

do software ou em um produto já finalizado. A norma identifica alguns possíveis 

propósitos como a aceitação do cliente, o lançamento do produto no mercado ou 

ainda a realização de etapas intermediárias para o gerenciamento da qualidade do 

software em discussão. No caso do modelo aqui proposto o objetivo maior já está 

definido, que é a avaliação do software em relação à certificação brasileira para S-

RES. Desta forma, o objetivo desta atividade no Quali-RES é identificar quais as 

categorias que serão avaliadas, para qual nível de segurança, e ainda se serão 

avaliados apenas os requisitos mandatórios ou todos os requisitos do manual de 

certificação. Deve-se também identificar qual a versão do software que será 

submetida à avaliação e se a mesma é uma versão final ou intermediária do 

software. A atividade dá início à elaboração do Plano de Avaliação, no qual devem 

ser registradas as definições acordadas. O Quadro 3 apresenta o detalhamento 

desta atividade. O Anexo C apresenta o template criado para o Plano de Avaliação. 

Quadro 3 - Detalhamento da atividade Definir Objetivos e Critérios da Avaliação 

Atividade: Definir Objetivos e Critérios da Avaliação 

Responsáveis: Avaliador e Requisitante 

Entradas: -- 

Saídas:Plano de Avaliação 

Descrição:Esta atividade marca o início do processo de avaliação e tem o objetivo de definir o que 

se pretende avaliar, ou seja, qual a versão do S-RES será alvo da avaliação e para qual nível e 

categoria da certificação deseja-se avaliar. 

Representa uma ou mais reuniões entre o Avaliador e o Requisitante para o planejamento de todo 

o processo de avaliação. Os objetivos e definições acordados devem ser registrados no Plano de 

Avaliação. 

• Qual versão do S-RES será alvo da avaliação: se o fornecedor do software executa um processo 

de desenvolvimento interativo e incremental, a versão do mesmo a ser avaliada poderá ser uma 

versão intermediária, o que deve implicar que a avaliação também seja reexecutada a cada nova 

iteração, até que a versão final do software seja concluída. Entretanto, mesmo que a versão a 

ser avaliada já seja uma versão finalizada do S-RES, este identificador da versão deve ser 

registrado no Plano de Avaliação, como garantia tanto para o Avaliador como para o 
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Fornecedor de que a avaliação será executada com a versão correta do S-RES. 

• Qual a classificação do sistema quanto ao acesso: se o sistema está instalado e é acessado de 

apenas 1 computador, ele é classificado como um sistema local, será avaliado com relação aos 

requisitos exigidos para os sistemas de acesso local. Se o sistema está instalado em um 

computador e é acessado de maneira remota a partir de outros terminais este sistema é 

classificado como um sistema de acesso remoto e será avaliado com relação aos requisitos 

pertinentes a sistemas com este tipo de acesso.  

• Qual nível da certificação será pretendido: a Certificação SBIS-CFM define 2 níveis de avaliação 

em relação à segurança do sistema de registro eletrônico de saúde. São eles: Nível de 

Segurança 1 (NGS1) - para sistemas que pretendem realizar a certificação, mas ainda não 

possuem certificação digital para seus documentos - e o Nível de Segurança 2 (NGS2) - para 

sistemas que possuem a funcionalidade de certificação digital e pretendem incluir este requisito 

na avaliação. Nesta etapa, o avaliador deve identificar junto ao fornecedor para qual nível de 

segurança deseja-se avaliar o sistema.  

• Qual categoria de S-RES enquadra-se o sistema a ser avaliado: a Certificação SBIS-CFM define 3 

diferentes categorias para sistemas de registro eletrônico de saúde. São elas: Categoria 

Assistencial, Categoria GED, Categoria TISS. Nesta etapa da avaliação o avaliador precisa 

identificar em qual categoria classifica-se o S-RES alvo da avaliação, para que nas etapas 

seguintes seja possível selecionar o conjunto correto de requisitos para os testes.  

• Quais os critérios da avaliação: para obter a certificação é necessário apenas o atendimento aos 

requisitos classificados como mandatórios, no entanto o fornecedor do software pode ter como 

objetivo da avaliação também aferir o atendimento a requisitos classificados como 

recomendados ou opcionais. Isto pode acontecer para todos os requisitos presentes na 

certificação ou apenas para um dos grupos de requisitos. O avaliador deve então certificar-se 

com o fornecedor qual o critério desejado para a avaliação. É importante observar que a 

verificação de requisitos recomendados ou opcionais pode ser uma ferramenta importante na 

identificação de pontos positivos e negativos do sistema alvo da avaliação. Isto facilitando a 

tomada de decisão e o direcionamento de futuros investimentos na qualidade do S-RES. 

Referências:ISO 25040 –Establish Evaluation Requirements, Manual de Certificação para Sistemas de 

Registro Eletrônico de Saúde 

 

3.3.4. ATIVIDADE: SELECIONAR REQUISITOS PARA AVALIAÇÃO 

Esta tarefa também tem como referência a atividade de Estabelecer 

Requisitos da Avaliação da norma ISO 25040. De acordo com a norma, um dos 

passos desta fase é a Seleção dos Requisitos de Avaliação que para a norma ISO 

25040, consiste na seleção de requisitos de qualidade dentre as características e 

subcaracterísticas de qualidade descritas na norma ISO 25010.  
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Entretanto, em se tratando de sistemas de registro eletrônico de saúde, 

este trabalho considerou como referência de requisitos de qualidade aqueles já 

descritos e especificados no manual de certificação da SBIS-CFM, uma vez que 

estes foram definidos e homologados pela Sociedade Brasileira de Informática em 

saúde e o Conselho Federal de Medicina.  

Desta forma, a atividade de Selecionar Requisitos para Avaliação aqui 

apresentada tem como objetivo apenas selecionar, dentre os requisitos da 

certificação, aqueles correspondentes aos objetivos definidos na etapa anterior do 

processo. O Quadro 4 apresenta o detalhamento desta atividade. O Anexo D 

apresenta o template para o Modelo de Qualidade. 

Quadro 4 - Detalhamento da atividade Selecionar Requisitos para Avaliação 

Atividade: Selecionar Requisitos para Avaliação 

Responsáveis: Avaliador e Requisitante 

Entradas:Plano de Avaliação 

Saídas: Modelo de Qualidade 

Descrição: Uma vez definidos qual categoria de sistema e qual nível de segurança serão verificados 

durante a avaliação, é preciso então selecionar o conjunto de requisitos relacionados tanto quanto 

à categoria escolhida como ao nível de segurança a ser avaliado. 

Dentre os requisitos presentes na certificação, o avaliador deve selecionar os grupos equivalestes: 

requisitos do nível de segurança 1 local ou remoto, requisitos do nível de segurança 2, requisitos de 

estrutura e conteúdo para S-RES assistencial, requisitos de funcionalidade para S-RES assistencial, 

requisitos para GED e requisitos para TISS. 

O conjunto de requisitos da avaliação é a união do conjunto de requisitos referente ao nível de 

segurança pretendido com o conjunto de requisitos referente à categoria de S-RES na qual o 

sistema se enquadra. Esse conjunto resultante de requisitos é o que representa o Modelo de 

Qualidade que servirá de referência para toda a avaliação.  

É importante observar também que se na etapa anterior, onde se estabelecem os objetivos da 

avaliação, se a versão do S-RES identificada for uma versão intermediária, será preciso selecionar 

dentre os requisitos aqueles que podem ser aplicados à versão do software alvo de teste.  

Referências: ISO 25040 Establish Evaluation Requirements 

3.3.5. ATIVIDADE: IDENTIFICAR OBJETOS DA AVALIAÇÃO 

Esta atividade tem como referências a norma ISO 25040 e o Manual da 

Certificação SBIS-CFM. De acordo com a norma, a fase Estabelecer Requisitos da 
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Avaliação também contempla a identificação das partes do software que serão 

avaliadas. Alguns requisitos da Certificação SBIS-CFM referem-se a outros 

artefatos além do próprio sistema em execução, como por exemplo, o código-

fonte,a base de dados, o repositório de versões etc. Desta forma, para que a 

avaliação seja realiza com sucesso e produtividade é importante que estes 

componentes sejam identificados e localizados previamente.  O processo proposto 

neste trabalho sugere que o Avaliador identifique previamente todos os objetos que 

serão inspecionados na avaliação. Registrando no Mapa de Objetos os nomes dos 

arquivos, suas versões e localização. O Quadro 5 apresenta o detalhamento desta 

atividade. O Anexo E apresenta o template criado para o Mapa de Objetos da 

Avaliação. 

Quadro 5 - Detalhamento da atividade Identificar Objetos da Avaliação 

Atividade: Identificar Objetos da Avaliação 

Responsáveis: Avaliador 

Entradas: Modelo de Qualidade 

Saídas: Mapa de Objetos 

Descrição: Nesta etapa o avaliador deverá identificar todos os documentos que deverão ser 

inspecionados durante a avaliação. Com relação ao software, é preciso identificar onde a versão 

está instalada, como será acessada e quando estará disponível.  

No entanto, uma série de requisitos dentre os especificados na Certificação SBIS-CFM dizem 

respeito a aspectos que não podem ser verificados apenas a partir da execução do S-RES por um 

usuário. Há requisitos relacionados a modelo de dados, documentação de software, versionamento 

de código, manuais de uso dentre outros que necessitam da inspeção de uma séria de documentos.  

Deste modo, o objetivo desta etapa é que o Avaliador consiga identificar todos os documentos 

relacionados ao desenvolvimento do S-RES e que, segundo o fornecedor, equivalham às 

informações requeridas. 

O avaliador deverá, para cada item a ser avaliado, registrar o nome, a versão do documento e onde 

o mesmo estará disponível durante a execução da avaliação.  

Esta etapa também deve ter atenção se o S-RES a ser avaliado representa uma versão final ou 

intermediária do software, uma vez que esta condição pode afetar a disponibilidade de algum 

documento requerido 

Referências: ISO 25040 Establish Evaluation Requirements 
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3.3.6. SUBPROCESSO: PROJETAR E PLANEJAR AVALIAÇÃO 

Este subprocesso tem o objetivo de definir como a avaliação será 

executada. Compreende a seleção dos scripts de testes referentes aos requisitos 

selecionados para a avaliação, assim como o planejamento dos recursos 

necessários para execução. Define quando a avaliação será realizada, realiza a 

alocação da Equipe Técnica e planeja a montagem do ambiente para a avaliação. 

A Figura 12 apresenta o fluxo deste subprocesso. O Quadro 6 apresenta a 

descrição deste subprocesso.  

 

 

Figura 12 - Projetar e Planejar a Avaliação 

 

Quadro 6 - Detalhamento da atividade Projetar e Planejar a Avaliação 

Subprocesso: Projetar e Planejar a Avaliação 

Responsáveis: Avaliador e Equipe Técnica 

Descrição: Subprocesso com atividades que planejam como a avaliação será realizada. Seleção dos 

procedimentos de avaliação e definição de cronograma, equipe envolvida e ambiente para 

execução. 
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3.3.7. ATIVIDADE: ESPECIFICAR AVALIAÇÃO 

Esta atividade tem como referência a norma ISO 25040 e o trabalho de 

Maintinguer. A fase de Especificar Avaliação da norma sugere que os requisitos de 

qualidade selecionados sejam detalhados, decompostos em métricas verificáveis e 

definidos seus métodos de aferição, de modo que a análise das métricas determine 

o atendimento ou não de cada requisito. O trabalho de Maintinguer, que é baseado 

no MEDE-PROS®, sugere a criação de uma Lista de Verificação com questões 

que servem para detalhar cada requisito, auxiliando na sua avaliação. Como o 

trabalho de Maintinguer é um modelo de avaliação especialista, o trabalho sugere 

que sejam criadas questões para avaliação dos requisitos do domínio. 

Este trabalho estendeu os scripts de testes fornecidos pela SBIS no 

Manual Operacional de Ensaios e Análises para Certificação de S-RES a partir de 

duas ações: 

• Criação de scripts referentes aos requisitos classificados como 

recomendados e opcionais para permitir que estes requisitos 

também fossem considerados na avaliação do sistema. 

• Criação de um conjunto de questões de auxílio para cada um dos 

scripts de testes, com o objetivo de facilitar o entendimento de cada 

requisito e subsidiar o avaliador na definição dos resultados dos 

procedimentos de avaliação. 

Com isso, este trabalho oferece um template para Suíte de 

Procedimentos de Avaliação, que contempla tanto os scripts oficiais da 

certificação, quanto novos scripts para os demais requisitos: recomendados e 

opcionais, além das Questões de Auxílio para execução de cada procedimento. 

O Quadro 7 apresenta o detalhamento desta atividade. O template criado 

para Suite de Procedimentos de Avaliação, por se tratar de uma planilha com 

várias abas, linhas e colunas não pode ser anexado a este texto. No entanto 

encontra-se disponível para consulta, no site criado para disponibilização do Quali-

RES, acessível pelo link:  
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• http://www.nutes.ufpe.br/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=77&Itemid=4&lang=pt. 

 

Quadro 7 - Detalhamento da atividade Especificar Avaliação 

Atividade: Especificar Avaliação 

Responsáveis: Avaliador 

Entradas:Modelo de Qualidade  

Saídas:Suíte de Procedimentos de Avaliação 

Descrição: Este passo consiste na seleção dos procedimentos de avaliação correspondentes aos 

requisitos de qualidade que serão alvo da avaliação.  

Para cada requisito selecionado no Modelo de Qualidade o Avaliador deverá selecionar o conjunto 

de procedimentos correspondentes na montagem da Suíte de Procedimentos de Avaliação 

 

Referências:ISO 25040- Especificar Avaliação,Maintinguer 2009, Manual Operacional de Ensaios e 

Análises para Certificação de S-RES. 

 

3.3.8. ATIVIDADE: PLANEJAR ALOCAÇÃO DE RECURSOS 

Esta atividade tem como referência a norma ISO 25040 que define a fase 

de Projetar a Avaliação. Nesta fase, a norma sugere que seja definido um 

cronograma para a avaliação e que seja alocada a equipe que participará da 

execução.  

Com base na norma citada acima, este trabalho sugere a atividade 

Planejar Alocação de Recursos com o objetivo de realizar o planejamento dos 

recursos humanos, de tempo e de hardware e software que serão utilizados na 

execução da avaliação. A atividade marca a conclusão do Plano de Avaliação que 

deve ser aprovado pelo Requisitante. O Quadro 8 apresenta a descrição completa 

desta atividade. 
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Quadro 8 - Detalhamento da atividade Planejar Alocação de Recursos 

Atividade: Planejar Alocação de Recursos 

Responsáveis: Avaliador e Requisitante 

Entradas:Plano de Avaliação 

Saídas:Plano de Avaliação 

Descrição: Esta atividade consiste no planejamento de como a avaliação será de fato executada. 

Envolve a revisão dos pontos já acordados nas atividades anteriores assim como a definição de 

equipe técnica, cronograma da execução, alocação de tarefas, assim como os recursos de hardware 

e software necessários para execução dos procedimentos de avaliação. 

O Requisitante deverá eleger a equipe que será responsável por operar o sistema e executar os 

procedimentos durante a avaliação. O Avaliador não deve fazer parte da equipe como operador do 

sistema, uma vez que sua responsabilidade será observar e registrar os resultados. No entanto, o 

Avaliador poderá discutir com a Equipe Técnica o atendimento ou não de algum requisito. 

É preciso definir quando a avaliação será executada, o que normalmente irá depender do 

cronograma de desenvolvimento das versões. Deve-se então registrar a data prevista para início da 

execução para que seja possível programar a alocação da equipe e a preparação do ambiente de 

testes. 

Esta atividade representa a conclusão do Plano de Avaliação, que deverá ser submetido ao 

Requisitante para aprovação. Caso haja divergências entre algum dos itens o Plano deverá ser 

revisado o que poderá acarretar no ajuste de outros artefatos já produzidos. 

Referências:ISO 25040 - Projetar Avaliação 

3.3.9. SUBPROCESSO: EXECUTAR A AVALIAÇÃO 

O subprocesso de Executar a Avaliação contempla as atividades que 

realizam de fato a avaliação, assim como a revisão e análise dos resultados. São 

as atividades mais dispendiosas do modelo e baseiam-se na norma ISO 25040, no 

MEDE-PROS®, no trabalho de Maintinguer e ainda nos manuais disponibilizados 

pela SBIS como referência da certificação. A Figura 13 apresenta o fluxo de 

atividades do subprocesso. O Quadro 9 apresenta a descrição deste subprocesso. 
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Figura 13 - Executar Avaliação 

 

Quadro 9 - Detalhamento do subprocesso Executar Avaliação 

Subprocesso: Executar Avaliação 

Responsáveis: Avaliador, Equipe Técnica e Requisitante 

Descrição:Contempla as atividades de realização da avaliação efetivamente. Compreende a 

montagem e configuração do ambiente, a execução dos procedimentos de avaliação, registro, 

revisão e análise dos resultados. 

 

3.3.10. ATIVIDADE: PREPARAR AMBIENTE 

A análise do Manual Operacional de Ensaios e Análises para Certificação 

de S-RES revela que, para a avaliação de alguns requisitos, faz-se necessário a 

utilização de alguns softwares como, por exemplo, para monitoramento de tráfego 

da rede, ou ainda acesso ao banco de dados. 

 Desta forma, este trabalho optou por destacar uma atividade para 

preparação do ambiente de testes no qual o software será avaliado com o objetivo 

de evitar que algum procedimento tenha sua execução prejudicada devido a 

indisponibilidade de algum equipamento de hardware ou software necessários. 

O ambiente deve ser preparado de acordo com os recursos de hardware e 

software definidos na atividade de Planejar Alocação de Recursos. O Quadro 10 

apresenta o detalhamento desta atividade. 
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Quadro 10 - Detalhamento da atividade Preparar Ambiente 

Atividade: Preparar Ambiente 

Responsáveis: Avaliador e Equipe Técnica 

Entradas:Plano de Avaliação, Mapa de Objetos da Avaliação 

Saídas:Ambiente de Testes 

Descrição: Esta atividade consiste na montagem e configuração do ambiente de testes, no qual 

será realizada a avaliação. 

Esta atividade deve ser realizada de acordo com o Plano de Avaliação, para que sejam instaladas as 

versões corretas para software e base de dados. Além disso, deve-se conferir se todos os objetos 

mapeados no Mapa de Objetos da Avaliação já estão disponíveis. 

A preparação do ambiente deve ser realizada pela Equipe Técnica, designada no Plano de 

Avaliação. No entanto, é de responsabilidade do Avaliador conferir, junto com a equipe, a 

disponibilidade dos itens necessários à avaliação a partir do Mapa de Objetos da Avaliação. 

Referências: Manual Operacional de Ensaios e Análises para Certificação de S-RES 

 

3.3.11. ATIVIDADE: EXECUTAR PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Esta atividade tem como referência a norma ISO 25040, a Lista de 

Verificação do O MEDE-PROS@ e as questões da Lista de Verificação do trabalho 

de Maintinguer. Em todos esses modelos consta uma atividade para aferição das 

métricas de qualidade definidas, de acordo com os métodos de medição definidos. 

O MEDE-PROS® e o trabalho de Maintinguer sugerem uma Lista de Verificação 

com um conjunto de perguntas de múltipla escolha para cada requisito avaliado. 

Para cada pergunta, há um conjunto de respostas possíveis e, de acordo com as 

respostas selecionadas, calcula-se a pontuação de cada requisito. 

Como já descrito na seção anterior, este trabalho estendeu os scripts de 

testes fornecidos pela SBIS, associando a cada script uma lista de perguntas para 

auxiliar o Avaliador na determinação do resultado de cada script. 

Outro ponto importante é que no processo de certificação executado pela 

SBIS, a operação do sistema durante a auditoria não é realizada pelo avaliador e 

sim por equipe técnica integrante da instituição requisitante.  Desta forma, este 



 

61 
 

trabalho optou pela simulação do mesmo cenário. Deixando ao perfil de avaliador a 

responsabilidade de observar a execução do sistema e emitir um resultado.  

Para cada script de teste, o avaliador precisará registrar o resultado, 

selecionando entre as opções: Passou, Falhou, Não implementado e Avaliação 

Prejudicada. 

• Se todas as perguntas de auxílio do script forem satisfatórias, 

registra-se para o script o resultado "Passou". 

• Se alguma pergunta de auxílio do script for insatisfatória, registra-se 

para o script o resultado "Falhou". 

• Se o requisito não estiver implementado, registra-se o resultado 

"Não implementado". 

• Se por algum problema no ambiente o script não puder ser 

executado, registra-se o resultado "Avaliação prejudicada". 

O Quadro 11 apresenta o detalhamento desta atividade. A  

Tabela 4 apresenta um recorte da Suíte de Procedimentos de Avaliação. A 

suíte completa está disponível junto com a descrição detalhada de todo o modelo 

no site do NUTES-UFPE:  

http://www.nutes.ufpe.br/index.php?option=com_content&view=article&i

d=77&Itemid=4&lang=pt 

Quadro 11 - Detalhamento da atividade Executar Procedimentos de Avaliação 

Atividade: Executar Procedimentos de Avaliação 

Responsáveis: Avaliador e Equipe Técnica 

Entradas:Suitede Procedimentos de Avaliação, Ambiente de Testes, Mapa de Objetos 

Saídas:Resultados dos procedimentos registrados na Suite de Procedimentos de Avaliação 

Descrição: Esta atividade compreende a execução dos cenários e procedimentos de avaliação 

selecionados na Suíte de Procedimentos da Avaliação, assim como o registro dos resultados da 

execução. 

Utilizando o ambiente de testes, já totalmente configurado, a Equipe Técnica deverá executar 

primeiro os procedimentos referentes a preparação dos cenários. Estes procedimentos 

correspondem a cadastro de diferentes perfis de profissionais de saúde, usuários do sistema, que 

estarão aptos a realizar determinados conjuntos de atividades. Realiza-se também o cadastro de 

alguns pacientes de teste e suas respectivas histórias clínicas. Parte dos procedimentos de avaliação 
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utiliza esses dados de usuários e pacientes durante sua execução. 

A partir do comando do Avaliador, a Equipe Técnica deve executar cada um dos procedimentos da 

suíte de avaliação. Para auxiliar a determinação do resultado, o Avaliador deverá responder às 

Questões Auxiliares, descritas para cada procedimento. As questões funcionam como um checklist 

para aferição do resultado, guiando o Avaliador para determinar se o procedimento: 

• Passou -> todas as questões auxiliares foram satisfatórias. 

• Falhou -> alguma das questões de auxiliares não foi satisfatória. 

• Não Implementado -> o requisito não está implementado. 

• Avaliação Prejudicada-> quando algum problema impede a aferição do resultado. 

Parte da suite de procedimentos diz respeito aos requisitos de estrutura ou documentação do S-

RES e prevêem a inspeção de algum objeto (base de dados, código fonte, documentação etc.). Para 

execução destes procedimentos a Equipe Técnica deve acessar o objeto, que deve está 

devidamente identificado no Mapa de Objetos, e mostrar ao Avaliador a presença dos atributos 

exigidos. 

Para cada procedimento, o avaliador deverá registrar se o resultado esperado foi atingido. Caso 

haja alguma dúvida, o Avaliador poderá solicitar que o procedimento seja reexecutado. Esta 

repetição pode ser realizada imediatamente após a primeira execução, caso seja possível utilizar os 

mesmos dados de testes descritos no procedimento, ou no final de toda a execução, durante a 

revisão dos resultados. 

Referências:25040 - Execute Evaluation,MEDE-PROS® - Lista de Verificação,Maintinguer 2009 - 

Lista de Verificação.Manual Operacional de Ensaios e Análises para Certificação de S-RES 

 

Tabela 4 - Parte da Suíte de Procedimentos de Avaliação 
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3.3.12. ATIVIDADE: REVISAR RESULTADOS 

Esta atividade tem como referência a norma ISO 25040, que recomenda 

que a revisão dos resultados da avaliação seja feita de forma conjunta entre o 

Avaliador e o Requisitante.  

Este trabalho optou por incluir nesta atividade uma revisão anterior, 

realizada em conjunto entre o Avaliador e a Equipe Técnica, com o objetivo de 

revisar os scripts cujos resultados foram registrados como "Avaliação Prejudicada". 

O objetivo é observar se estes scripts podem ser reexecutados e se, para tal, será 

necessária a atualização do ambiente de testes. Observa-se, no entanto que a 

versão do software a ser avaliada não deve ser alterada, uma vez que serão 

reexecutados apenas os scripts que não puderam ser executados no primeiro ciclo 

de avaliações. 

Este trabalho optou por incluir esta atividade, uma vez que entende que a 

montagem do ambiente pode interferir na execução dos scripts e aferição dos 

resultados. Caso verifique-se que há possibilidade de executar algum script 

pendente, o fluxo do processo retorna à atividade de Executar Procedimentos de 

Avaliação. Se for preciso alterar o ambiente de testes, retorna-se à atividade 

Preparar Ambiente. Após a reexecução, realiza-se então uma nova revisão dos 

resultados, agora com o objetivo de demonstrar ao Requisitante o status final dos 

resultados da execução. O Quadro 12 apresenta o detalhamento desta atividade. 

Quadro 12 - Detalhamento da atividade Revisar Resultados 

Atividade: Revisar Resultados 

Responsáveis: Avaliador e Equipe Técnica 

Entradas:Resultado dos Procedimentos 

Saídas:Resultado dos Procedimentos 

Descrição: Esta atividade corresponde à verificação se todos os procedimentos previstos para 

execução foram de fato executados. 

Avaliar se os procedimentos que apresentam o status Avaliação Prejudicada podem ser executados. 

Deve-se verificar se o ambiente de testes pode ser recuperado ao estado inicial previsto para 

execução.   

IMPORTANTE: A configuração do ambiente deve ser exatamente a mesma prevista no início da 



 

64 
 

execução, principalmente no que diz respeito às versões dos softwares e documentos. 

Caso verifique-se que todos os procedimentos possíveis já foram executados, com seus resultados 

devidamente registrados, a avaliação deve ser encerrada. 

Referências:ISO 25040 - Conclude the Evaluation 

3.3.13. ATIVIDADE: CONCLUIR AVALIAÇÃO 

Para a criação desta atividade este trabalho usou como referência a norma 

ISO 25040, o MEDE-PROS® e o trabalho Maintinguer. 

A norma ISO 25040 recomenda que, na fase de Concluir Avaliação, os 

resultados sejam revisados e expostos ao Requisitante da avaliação. A norma 

também sugere que, ao final da avaliação e aferição das métricas, os requisitos 

sejam classificados em níveis de forma a categorizar cada aspecto referente a 

qualidade do software. A Tabela 5mostra um exemplo de escala de classificação 

para o aspecto de segurança de software, sugerido pela norma ISO 25040. 

Tabela 5 - Nível de Classificação para requisito de segurança - sugerido pela norma ISO 25040 

 

Este trabalho optou por criar níveis de classificação para cada subgrupo de 

requisitos. Como já apresentado no Capítulo 2, os requisitos da norma estão 

divididos em grupos e subgrupos. Desta forma, este trabalho decidiu classificar 

cada um dos subgrupos de acordo com a relação entre os requisitos mandatórios, 

recomendados e opcionais atendidos em relação aos requisitos mandatórios, 

recomendados e opcionais presentes em cada subgrupo. 

Assim, a apresentação dos resultados da avaliação é compilada na 

classificação de cada subgrupo de requisitos a partir da escala apresentada na 

Tabela 6. 
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Tabela 6 - Escala de classificação para grupo de requisitos 

Escala de classificação para subgrupo de requisitos 

Classificação 
% Mandatórios  

Atendidos 
% Recomendados e Opcionais 

Atendidos 

Plenamente Atendido 100% > 50% 

Atendido 100% 0% 

Parcialmente Atendido Entre 50% e 100% Indiferente 

Não Atendido < 50% Indiferente 
 

Esta escala visa fornecer ao requisitante uma visão geral dos aspectos que 

são considerados como pontos fortes do S-RES e aqueles que podem ser 

considerados como pontos fracos. Os dados devem constar no Relatório da 

Avaliação com o objetivo de nortear a implementação de melhorias. O Quadro 13 

apresenta o detalhamento desta atividade. O template criado para o Relatório de 

Avaliação encontra-se disponível no Anexo F deste documento. 

Quadro 13 - Detalhamento da atividade Concluir Avaliação 

Atividade: Concluir Avaliação 

Responsáveis: Avaliador e Requisitante 

Entradas: Resultados dos Procedimentos 

Saídas: Relatório de Avaliação 

Descrição: Esta atividade corresponde a análise dos resultados da avaliação, assim como a 

apresentação destes resultados ao Requisitante. Os resultados das análises devem ser registrados 

no Relatório de Avaliação. 

A partir dos registros dos resultados dos procedimentos de avaliação realiza-se a análise para cada 

grupo de requisitos.  

Para cada Grupo de Requisitos, calcula-se: 

• TM = nº total de requisitos mandatórios para obtenção da certificação 

• MA = nº de requisitos mandatórios atendidos pelo S-RES na avaliação 

• TRO = nº total de requisitos recomendados ou opcionais 

• ROA = nº de requisitos recomendados ou opcionais atendidos pelo S-RES na avaliação.  

Aplica-se então a seguinte escala: 

• Se (MA/ TM)*100 < 50% --> Grupo de Requisitos Não Atendido 

• Se 50% < (MA/ TM)*100 <100 % --> Grupo de Requisitos Parcialmente Atendido 

• Se (MA/TM)*100 = 100% e ROA = 0 --> Grupo de Requisitos Atendido 

• Se (MA/TM)*100 = 100% e (ROA/TRO)*100> 50% --> Grupo de Requisitos Plenamente 
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Atendido 

Para atender à Certificação SBIS-CFM, o S-RES avaliado precisa ter todos os grupos de requisitos 

avaliados classificados, pelo menos, como Atendidos. 

Desta forma, além de saber se o software avaliado está em conformidade com a certificação, é 

possível identificar quais grupos de requisitos correspondem a seus pontos fortes e pontos fracos. 

Referências: ISO 25040 - Concluir a Avaliação, MEDE-PROS®, Maintinguer 

 

3.4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Quali-RES, de um modo geral, é baseadono processo de avaliação da 

norma ISO 25040, utilizando como modelo de qualidade os requisitos da 

Certificação SBIS-CFM. Os métodos de avaliação utilizam os scripts da 

Certificação SBIS-CFM, assim como os métodos descritos no MEDE-PROS® e no 

Método de Avaliação Especialista proposto por Maintinguer. Por fim, a utilização de 

uma escala de classificação segue as recomendações tanto da norma ISO 25040, 

como dos demais trabalhos de referência. A visão geral do modelo está 

apresentada na Figura 10. 

As escolhas realizadas para a elaboração do modelo têm como objetivo 

prover um método sistemático de avaliação, que facilite o entendimento dos 

requisitos e scripts da Certificação da SBIS-CFM e permita que os requisitos 

classificados como recomendados e opcionais também sejam avaliados. 

O Relatório de Avaliação oferece às instituições fornecedoras de S-RES 

uma visão geral do nível de conformidade dos seus sistemas em relação aos 

requisitos de qualidade para S-RES, preconizados no mercado brasileiro. Objetiva 

demonstrar a visualização dos pontos fracos e pontos fortes do sistema avaliado, a 

fim de nortear o planejamento e implementação de melhorias. O resultado final da 

avaliação serve como indicador para verificar se o S-RES avaliado está ou não 

apto para se submeter ao processo oficial de certificação. 
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4  ESTUDO DE CASO 

4.1  INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta um estudo de caso realizado para analisar a 

viabilidade do Quali-RES e identificar oportunidades de melhoria em sua estrutura 

em relação aos requisitos preconizados pela Certificação SBIS-CFM.O sistema 

selecionado para o estudo de caso foi o HealthNet, a Plataforma de Telessaúde do 

Núcleo de Telessaúde da Universidade Federal de Pernambuco (NUTES-UFPE, 

2003) (HEALTHNET, 2012). 

O NUTES-UFPE aceitou participar da pesquisa para avaliação do S-RES 

desenvolvido e implantado na instituição utilizando o Quali-RES, conforme Carta 

de Anuência apresentada no Anexo A deste documento. A autora desta 

dissertação teve acesso a todo o ambiente de desenvolvimento, testes e 

implantação, dispondo de total liberdade para observar a realização da avaliação e 

o comportamento da equipe do NUTES-UFPE na utilização do modelo proposto.  

As subseções a seguir apresentam o contexto, a metodologia e o relato da 

execução do estudo de caso. 

4.2  O NUTES UFPE E SUA PLATAFORMA DE TELESSAÚDE 

O NUTES-UFPE é uma unidade da Universidade Federal de Pernambuco 

sediada no Hospital das Clínicas, e se dedica ao ensino e pesquisa de novas 

tecnologias da informação e comunicação aplicadas à saúde. O NUTES-UFPE 

participa do Programa Telessaúde Brasil Redes a partir da oferta de serviços de 

tele-educação e teleassistência para profissionais de saúde do estado de 

Pernambuco, prioritariamente àqueles que trabalham na Atenção Básica do 

Sistema Único de Saúde, o SUS. 

A Plataforma de Telessaúde HealthNet é o S-RES desenvolvido pelo 

NUTES-UFPE como ferramenta de apoio aos serviços de teleassistência 

oferecidos pelo núcleo. O sistema permite o registro dos dados dos pacientes, a 
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discussão de casos clínicos a partir do serviço de teleconsultoria e solicitação de 

telediagnósticos para exames complementares. A plataforma vem sendo 

desenvolvida desde 2003 e tem passado por várias etapas de reengenharia, 

incluindo a reformulação da arquitetura e da camada de interface gráfica. A última 

grande reestruturação culminou no desenvolvimento da versão HealthNet 2.0, em 

utilização no núcleo desde fevereiro de 2012.  

4.3  RELATO DO ESTUDO DE CASO 

Segundo Flick (FLICK, 2009), as abordagens utilizadas em um estudo de 

caso devem observar a ocorrência do fenômeno, uma vez que a observação 

permite ao pesquisador descobrir como algo efetivamente funciona ou ocorre.  

Entretanto a forma de observação pode ser não-participante, ou seja, o 

pesquisador se abstém completamente da intervenção no campo; e participante, 

na qual o pesquisador observa a partir de uma perspectiva de membro, 

influenciando o ponto de vista da observação devido à sua participação(FLICK, 

2009). 

A autora optou pela estratégia de observação participante sua participação 

resumiu-se a inicialmente explicar o modelo proposto e acompanhar a realização 

da avaliação como uma espécie de tutora, tirando eventuais dúvidas que 

surgissem em relação à utilização do Quali-RES. Desta forma, foi possível evitar 

que algum entendimento equivocado com relação ao modelo proposto 

prejudicasse a realização da avaliação. Por outro lado, com esta estratégia, a 

autora pode não apenas observar as ocasiões que levantaram questionamentos e 

divergências de opiniões na equipe de avaliação, como também pode registrar o 

feedback espontâneo através das consultas a ela dirigidas. 

Desta forma, durante a realização do estudo de caso a autora registrou: 

• A duração para realização de cada atividade; 

• A ocorrência de dúvidas por parte de algum membro da equipe de 

avaliação que tenham sido resolvidas pela própria equipe, sem a 

necessidade de consultar a tutora; 
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• A ocorrência de dúvidas por parte de algum membro da equipe de 

avaliação, que não tenham sido dirimidas entre a própria equipe e 

resultaram na realização de consultas à tutora. 

• A utilização das Questões Auxiliares para esclarecimento de 

dúvidas em relação às descrições dos scripts. 

4.3.1. PARTICIPANTES DO ESTUDO DE CASO 

A equipe de avaliação deste estudo de caso foi composta por quatro 

participantes, como descrito a seguir. 

Requisitante: o papel de requisitante coube à vice-coordenadora do 

NUTES-UFPE e que também coordena a equipe de Tecnologia da Informação do 

núcleo. 

Avaliador: o papel do avaliador foi executado por um dos líderes da 

Equipe de Sistemas do núcleo, que também exerce o papel de analista de 

sistemas da Plataforma de Telessaúde HealthNet. 

Equipe Técnica: este papel foi desempenhado por um dos 

desenvolvedores do HealthNet e por um funcionário da equipe de suporte e redes 

do núcleo. 

4.3.2. RELATO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

O estudo de caso teve início com a realização de uma reunião para a 

apresentação do Quali-RES. A autora realizou uma explanação sobre os 

subprocessos, atividades e artefatos do modelo para a equipe da avaliação. A 

equipe demonstrou interesse no modelo e, no primeiro momento, não 

apresentaram dúvidas. 

A etapa seguinte foi o início do subprocesso Definir Escopo da Avaliação. 

A primeira atividade deste subprocesso é Definir Objetivos e Critérios da Avaliação, 

a qual foi realizada a partir de uma reunião entre o Requisitante e o Avaliador. O 

principal objetivo era iniciar a criação do Plano de Avaliação, definindo a versão e 
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os componentes do S-RES que seriam avaliados, as categorias e o nível de 

segurança pretendido assim como os critérios de inclusão de requisitos na 

avaliação. Foi definido que a avaliação seria feita na versão 2.2.1 da Plataforma de 

Telessaúde HealthNet, com foco no componente de Teleconsultoria. A avaliação 

deveria considerar o Nível de Segurança 1 e a categoria de S-RES Assistencial. 

Com relação aos critérios da avaliação, ficou definido que seriam considerados os 

requisitos mandatórios e recomendados da Certificação SBIS-CFM, com o intuito 

de avaliar se há requisitos recomendados já cobertos pela plataforma.  

O Quadro 14 apresenta o resumo da execução da atividade Definir 

Objetivos e Critérios da Avaliação. 

Quadro 14 - Resumo da atividade - Definir Objetivos e Critérios da Avaliação 

Resumo da Atividade – Definir Objetivos e Critérios da Avaliação 

Duração da Atividade 1 hora 

Dúvidas resolvidas entre a equipe de Avaliação 

Divergiram sobre a categoria do S-RES, mas 

resolveram a questão sem precisar consultar a 

tutora 

Dúvidas resolvidas com consulta à tutora 

Houve dúvidas quanto ao correto 

preenchimento de alguns campos no Plano de 

Avaliação. Sugestão de colocar exemplos nas 

instruções de preenchimento no modelo do 

artefato. 

 

A atividade seguinte foi Selecionar Requisitos para Avaliação. O objetivo 

desta atividade era selecionar, dentre os requisitos descritos na Certificação SBIS-

CFM àqueles referentes ao escopo da Avaliação. Como a atividade anterior definiu 

que a avaliação incluiria todos os requisitos mandatórios e recomendados, bastou 

ao avaliador realizar esta seleção no template do Modelo de Qualidade, fornecido 

pelo Quali-RES. A atividade foi realizada sem a ocorrência de dúvidas ou consultas 

à tutora. O Quadro 15 apresenta o resumo da execução da atividade Selecionar 

Requisitos para Avaliação. 

  



 

71 
 

Quadro 15 - Resumo da atividade - Selecionar Requisitos para Avaliação 

Resumo da Atividade – Selecionar Requisitos para Avaliação 

Duração da Atividade 30 min. 

Dúvidas resolvidas entre a equipe de 

Avaliação 

Não houve. 

Dúvidas resolvidas com consulta à 

tutora 

Não houve. 

 

A atividade seguinte foi Identificar Objetos da Avaliação. O objetivo desta 

atividade foi criar o Mapa de Objetos da Avaliação, selecionando o conjunto de 

documentos, hardware e software que seriam executados e/ou inspecionados a 

partir dos procedimentos de avaliação.  Como os requisitos da Certificação SBIS-

CFM referem-se a uma série de documentos como, por exemplo: Manual de 

Instalação, Manual de Práticas de Segurança entre outros, a atividade teve a 

função de identificar, dentre a documentação produzida para o S-RES, os arquivos 

equivalentes àqueles referenciados nos requisitos. Já nesta atividade, identificou-

se que a Plataforma de Telessaúde HealthNet não possuía documentação 

referente ao Manual de Operação e Administração, ao Manual de Mecanismos de 

Segurança e ao Manual de Práticas de Segurança. 

Além do rastreamento da documentação do S-RES a atividade também 

identifica as versões de hardware e softwares apropriadas para montagem do 

ambiente de testes no qual será realizado a avaliação. No caso da Plataforma de 

Telessaúde HealthNet, a equipe NUTES-UFPE já possuía um ambiente de testes e 

homologação montado com a versão do S-RES definida para a avaliação. Desta 

forma, foi preciso apenas instalar uma ferramenta de rastreamento dos dados da 

rede, referenciada no Mapa de Objetos de Avaliação e necessária para a execução 

de alguns dos procedimentos. Esta atividade finalizou o sub-processo de Definir 

Escopo da Avaliação. O Quadro 16 apresenta o resumo da execução da atividade 

Identificar Objetos de Avaliação. 
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Quadro 16 - Resumo da atividade Identificar Objetos de Avaliação 

Resumo da Atividade: Identificar Objetos de Avaliação 

Duração: 1 hora 

Dúvidas sem consulta: Localização de documentos de instalação e 

arquivos de log do S-RES. 

Dúvidas com consulta: Possibilidade de usar o ambiente de testes 

já em utilização no NUTES-UFPE para a 

realização da avaliação, ou se havia a 

necessidade de configurar totalmente um 

outro ambiente. 

 

Seguindo o fluxo do Quali-RES, o próximo subprocesso executado foi 

Planejar e Projetar a Avaliação, que tem como principal objetivo planejar como a 

avaliação será executada, uma vez definido o escopo da avaliação. 

A primeira atividade executada foi Especificar Avaliação, que consistia em 

selecionar os procedimentos de avaliação referentes aos requisitos incluídos no 

escopo. Como no sub-processo anterior ficou definido que seriam avaliados todos 

os requisitos Mandatórios e Recomendados, a simples seleção destes no template 

do Modelo de Qualidade já selecionou automaticamente os procedimentos 

equivalentes no modelo de artefato da Suíte de Procedimentos de Avaliação, 

totalizando 177 procedimentos. O Quadro 17 apresenta o resumo da execução da 

atividade Especificar Avaliação. 

Quadro 17 - Resumo da atividade Especificar Avaliação 

Resumo da Atividade: Especificar Avaliação 

Duração: 30 minutos 

Dúvidas sem consulta: Dúvida em relação à necessidade de 

selecionar ou não os procedimentos um a 

um. 

Dúvidas com consulta: Não houve 

 

A atividade seguinte foi Planejar Alocação de Recursos, onde o principal 

objetivo era definir o cronograma e a equipe técnica que participaria da execução 

dos procedimentos. Esta atividade finaliza o sub-processo e a elaboração do Plano 
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de Avaliação, pelo Avaliador que deve enviá-lo para a aprovação do Requisitante. 

No Caso da Plataforma de Telessaúde HealthNet, o Requisitante questionou 

algumas datas do cronograma e as mesmas foram devidamente ajustadas pelo 

Avaliador. O Quadro 18 apresenta o resumo da execução da atividade Planejar e 

Projetar Avaliação. 

Quadro 18 - Resumo da atividade Planejar e Projetar Avaliação 

Resumo da Atividade: Planejar e Projetar Avaliação 

Duração: 1 hora 

Dúvidas sem consulta: Não houve. 

Dúvidas com consulta: Estimativa para realização da execução 

dos procedimentos de avaliação. A autora 

explicou que a estimativa deveria ser 

realizada a partir de uma breve analise dos 

procedimentos a serem realizados. Foram 

estimados 4 dias de execução.  

 

O subprocesso seguinte Executar Avaliação consiste na execução da 

avaliação em si. Iniciou-se com a atividade Preparar Ambiente, na qual a equipe 

técnica definida foi responsável por ajustar o ambiente de testes e homologação já 

existente de acordo com a configuração descrita no Mapa de Objetos de Avaliação. 

Foi realizada a seleção e instalação de uma ferramenta de rastreamento de tráfego 

de rede, ou um sniffer, como descrito no Mapa de Objetos de Avaliação. 

Documentação, código-fonte e base de dados também foram verificados de forma 

que Avaliador e Equipe Técnica pudessem rapidamente acessá-los durante a 

execução dos procedimentos. Como já citado, alguns dos documentos requisitados 

no Mapa de Objetos de Avaliação não tiveram documentos correspondentes na 

Plataforma de Telessaúde HealthNet. O Quadro 19 apresenta o resumo da 

atividade Preparar Ambiente. 
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Quadro 19 - Resumo da atividade Preparar Ambiente 

Resumo da Atividade: Preparar Ambiente 

Duração: 3 horas 

Dúvidas sem consulta: Qual ferramenta de rastreamento de rede, 

sniffer, serviria para execução dos 

procedimentos. 

Dúvidas com consulta: Necessidade de se criar outro ambiente de 

testes, ou a possibilidade de se adaptar o 

ambiente de testes já configurado na 

instituição. 

 

A atividade seguinte foi Executar Procedimentos de Avaliação. A atividade 

corresponde a execução dos scripts, ou procedimentos de avaliação referentes aos 

requisitos a serem avaliados. O avaliador utilizou o template da Suite de 

Procedimentos de Avaliação NGS1 - Assistencial, fornecida pelo Quali-RES. 

Durante esta atividade, além do tempo de duração e da ocorrência de dúvidas, a 

autora observou se o Avaliador e Equipe Técnica fizeram uso das Questões 

Auxiliares como recurso para um melhor entendimento dos procedimentos 

descritos no script e principalmente para decidir se o S-RES em avaliação cumpria 

ou não os resultados esperados.  

Do total dos 177 procedimentos executados, 86 eram referentes a 

requisitos mandatórios e são de autoria da SBIS, presentes no Manual Operacional 

de Ensaios para a Certificação. Os outros 91são referentes aos requisitos 

recomendados, e foram criados como parte do modelo proposto neste trabalho 

para possibilitar a avaliação dos S-RES também em relação ao cumprimento 

destes requisitos. Durante a realização desta atividade, observou-se que as 

Questões Auxiliares foram utilizadas não apenas como um suporte para decisão do 

avaliador, como também para dirimir eventuais dúvidas sobre os requisitos sem 

que a equipe precisasse consultar a autora. A autora registrou as oportunidades 

em que tanto o Avaliador como a Equipe Técnica utilizaram as Questões Auxiliares 

para confirmar o entendimento dos procedimentos solicitados nos scripts. A Tabela 

7resume a utilização das Questões Auxiliares na execução destes procedimentos. 
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Tabela 7 - Utilização das Questões Auxiliares 

 Total de scripts 
Utilização das Questões 

Auxiliares 

Scripts para Requisitos 

Mandatórios 
86 Em 37(43%)do total de scripts 

Scripts para Requisitos 

Recomendados 
91 Em 32 (35%)do total de scripts 

 

Durante a realização da atividade a grande maioria das dúvidas que 

surgiram tinham relação ao entendimento do requisito. Ambiguidades no texto, ou 

a presença de conceitos muito gerais que dificultaram execução dos 

procedimentos pela equipe. Abaixo, seguem exemplos de texto que geraram 

dúvidas na equipe de avaliação.  

Quadro 20 - Exemplo de dúvidas da equipe de avaliação 

Trecho de script  Dúvida da Equipe de Avaliação 

Trecho do script ECFA.S030: "Verificar se 

o sistema permite gerenciar os processos e 

episódios de atenção do paciente." 

Dúvida: Quais são os processos? Quais 

são os episódios? O que se precisa fazer 

para considerar que o processo é 

gerenciado? 

Trecho do script ECFA.S034: "Atestar a 

existência as funcionalidades relacionadas 

às demandas da vigilância epidemiológica 

e vigilância sanitária ... De acordo com o 

segmento de atuação do S-RES, atestar 

outras funcionalidades relacionadas" 

Dúvida: Como ter certeza quais são as 

outras funcionalidades relacionadas à 

vigilância epidemiológica que estariam 

relacionadas à telessaúde? Não há um 

consenso sobre isso. E desta forma não há 

como saber o que os auditores da SBIS 

considerariam como exigência. 

 

Quadro 21 - Exemplo de dúvidas da equipe de avaliação 

Trecho de script  Dúvida 

Trecho do script ECFA.S034: "Atestar a 

existência as funcionalidades relacionadas 

às demandas da vigilância epidemiológica 

e vigilância sanitária ... De acordo com o 

segmento de atuação do S-RES, atestar 

Dúvida:Quais são as outras 

funcionalidades relacionadas à vigilância 

epidemiológica relacionadas à telessaúde? 

Não há um consenso sobre isso. E desta 

forma não há como saber o que os 
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outras funcionalidades relacionadas" auditores da SBIS considerariam como 

exigência. 

Trecho do script ECFA.RO.S033: "... 

Registrar no cadastro de algum paciente, 

um evento clínico de um tipo ainda não 

registrado no S-RES. ... O S-RES permite 

que se registre o evento clínico" 

Dúvida:Como saber qual a lista exaustiva 

de eventos clínicos que poderiam ser 

registrados? Qual lista serviria de 

referência? 

 

Outro ponto discutido durante a execução dos scripts foi a real aplicação 

de alguns requisitos ao cenário de um S-RES para as atividades de telessaúde. A 

Equipe Técnica questionou se alguns requisitos realmente seriam obrigatórios em 

um S-RES utilizado para teleassistência. Abaixo, seguem alguns exemplos dos 

scripts referentes a estes requisitos. 

Quadro 22 - Dúvidas sobre a aplicabilidade de alguns requisitos para sistemas de Telessaúde 

Trecho de script  Dúvida da Equipe de Avaliação 

Texto extraído do script ECFA.S030: "... 

Verificar se o sistema permite gerenciar os 

processos e episódios de atenção do 

paciente ... Verificar se o sistema notificou 

que determinado exame solicitado 

anteriormente não foi realizado (estruturado 

ou não). ... Acesso completo ao histórico 

dos diversos atendimentos do paciente 

"José Silva", inclusive os registros de 

enfermagem, laudos e resultados de 

exames. 

Dúvida: Cabe a um sistema de 

teleconsultoria a obrigatoriedade de 

gerenciar todos os processos e episódios 

clínicos de atenção ao paciente?  Todo S-

RES para registro de teleconsultoria tem 

obrigação de permitir o registro de 

solicitação de exames complementares? 

 

Trecho do script ECFA.RO.S043: 

"...Registrar no S-RES do paciente: 

Registrar consulta com clínico geral do 

ambulatório,  Registrar consulta com o 

cardiologista, Registrar consulta com o 

nutricionista, Registrar atendimento de 

emergência,  Registrar internação 

hospitalar, Registrar atendimento realizado 

em residência..." 

Dúvida: Cabe a um S-RES para registro de 

teleconsultorias o registro de todos esses 

atendimentos ou outros relativos ao registro 

de Assistência integral para o paciente?Ou 

apenas de todos os registros de 

teleconsultorias associado a um 

determinado paciente? 
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Outro ponto importante observado durante o estudo de caso é que, 

dependendo do perfil técnico do Avaliador, este pode acumular também a função 

da Equipe técnica. Esta possibilidade torna-se viável se o Avaliador for, por 

exemplo, um membro da equipe já acostumado a realizar testes no sistema ou 

ainda membro da equipe de testes da instituição, caso esta exista. Durante a 

atividade de Executar Procedimentos de Avaliação foi possível perceber que o 

Avaliador e a Equipe técnica trabalharam juntos na execução dos scripts, 

discutindo as possibilidades de execução das tarefas na Plataforma de Telessaúde 

HealthNet. Isto se deu pelo fato do Avaliador também ser Analista de Sistemas do 

software em questão. Como este modelo é sob o ponto de vista de uma instituição 

que desenvolva software, configurando uma auto-avaliação, acredita-se que esta 

prática não comprometeu a avaliação uma vez que os scripts foram executados e 

avaliados de acordo com os procedimentos descritos. 

Quadro 23 - Resumo da atividade Executar Procedimentos de Avaliação 

Resumo da Atividade: Executar Procedimentos de Avaliação 

Duração: 8 horas 

Dúvidas sem consulta: Dúvidas sobre o entendimento dos 

procedimentos e requisitos durante a 

execução, resolvidas através da discussão 

entre Equipe Técnica e Avaliador, e a partir 

das Questões Auxiliares de cada script. 

Dúvidas com consulta: Dúvidas sobre quando utilizar as opções de 

"Não Executado"  e "Avaliação Prejudicada" 

no registro de resultados dos scripts.  

Dúvidas sobre o entendimento de alguns 

termos nos textos dos scripts. 

Utilização de Questões Auxiliares Em 69 scripts as Questões Auxiliares foram 

utilizadas para um melhor entendimento 

dos scripts de avaliação. 

 

Seguindo o fluxo do processo, a atividade seguinte foi Revisar Resultados. 

O objetivo da atividade é tentar executar scripts de avaliação que tiveram a 

execução registrada como Avaliação Prejudicada por algum motivo durante a 

atividade Executar Procedimentos de Avaliação. No caso da avaliação da 
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Plataforma de Telessaúde HealthNet, três scripts não puderam ser executados na 

atividade de Executar Procedimentos de Avaliação porque,excepcionalmente, o 

profissional da equipe técnica habilitado a operar o rastreador de tráfego de rede 

não estava presente no momento de utilização desta ferramenta durante a 

execução. Desta forma, com a revisão dos resultados, os três scripts que estavam 

com a avaliação pendentes puderam ser executados durante a atividade Revisar 

Resultados. 

Quadro 24 - Resumo da atividade - Revisar Resultados 

Resumo da Atividade: Revisar Resultados 

Duração: 2 horas 

Dúvidas sem consulta: Como executar a ferramenta de 

rastreamento do tráfego da rede.  

Dúvidas com consulta: Não houve. 

Utilização de Questões Auxiliares Utilização das Questões Auxiliares na 

execução dos três scripts pendentes. 

 

A atividade seguinte foi Concluir Avaliação, na qual o objetivo era 

apresentar ao Requisitante os resultados obtidos na avaliação. A atividade 

aconteceu através de uma reunião na qual foi entregue ao Requisitante o Relatório 

de Avaliação, contendo os resultados relacionados à conformidade em relação ao 

nível pretendido e categoria da certificação, assim como a classificação de todos 

os grupos de requisitos que foram escopo da avaliação. Os resultados foram 

discutidos e serviram para demonstrar os pontos fracos e os pontos fortes da 

Plataforma de Telessaúde HealthNet. 

A avaliação demonstrou que o S-RES em questão atende a 31% dos 

requisitos exigidos para a Certificação SBIS-CFM, como é possível visualizar na 

Figura 14. Com o Quali-RES foi possível identificar também que, apesar de não 

atender a todos os requisitos mandatórios, o S-RES avaliado atende a 18% dos 

requisitos recomendados. Ver Figura 15. 
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Figura 14 - Porcentagem de requisitos mandatórios atendidos pelo S-RES. 

 

 

Figura 15 - Porcentagem de requisitos recomendados atendidos pelo S-RES. 

 

Dentre os requisitos mandatórios não atendidos, a maioria foram requisitos 

pertencentes aos grupos de requisitos do Nível de Segurança 1, ou NGS1. Dos 38 

requisitos mandatórios pertencentes aos grupos de requisitos NGS1, apenas 8 

foram atendidos, representando apenas 21% do total de requisitos mandatórios 

deste grupo. O maior percentual de requisitos mandatórios atendidos refere-se a 

requisitos do grupo de Estrutura e Conteúdo para S-RES Assistencial. Dos 

31%

69%

Conformidade  Certificação
Requisitos Mandatórios

Passou Falhou

18%

82%

Requisitos Recomendados

Passou Falhou
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21requisitos mandatórios deste grupo, 11 foram avaliados como atendidos, 

representado 52% dos requisitos mandatórios deste grupo. Já para o grupo de 

requisitos referentes a Funcionalidades para S-RES Assistencial a avaliação 

apontou que apenas 5 dos 18 requisitos mandatórios deste grupo foram atendidos, 

representando 28% do total. 

Em relação aos requisitos recomendados, o maior percentual de 

atendimento foi constatado nos requisitos de Funcionalidade para S-RES 

Assistencial. Como é possível visualizar na Figura 21, dos 42 requisitos 

recomendados deste grupo, 11 foram considerados como atendidos, o que 

representa 26% do total.  

 

Figura 16 - Conformidade dos requisitos mandatórios para o Nível de Segurança 1 

21%

79%

Conformidade dos Requisitos Mandatórios para 
o Nível de Segurança 1

Atendidos Não Atendidos
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Figura 17 - Conformidade dos requisitos recomendados para o Nível de Segurança 1 

 

 

Figura 18 - Conformidade dos requisitos mandatórios de estrutura e conteúdo para S-RES assistencial 

 

13%

87%
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Atendidos Não atendidos

48%

52%

Conformidade dos Requisitos de Estrutura e 
Conteudo Mandatórios para S-RES Assitencial

Não Atendidos Atendidos



 

82 
 

 

Figura 19 - Conformidade dos requisitos recomendados de estrutura e conteúdo para S-RES 
assistencial 

 

 

Figura 20 - Conformidade dos requisitos de funcionalidade mandatórios para S-RES assistencial 

91%

9%

Conformidade dos Requisitos de Estrutura e 
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Não Atendidos Atendidos

28%
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Figura 21 - Conformidade dos requisitos de funcionalidade recomendados para S-RES assistencial 

 

De um modo geral, considerando-se o total de grupos de requisitos (NGS1, 

ESTR e FUNC), de acordo com a escala de classificação proposta no modelo, 20% 

dos grupos de requisitos foram classificados como "Plenamente Atendidos", 7% 

foram classificados como "Atendidos" e 11% como "Parcialmente Atendidos".  62% 

do total de grupos de requisitos apresentaram menos de 50% de requisitos em 

conformidade e por isso foram classificados como "Não Atendidos". 

Foram classificados como "Plenamente Atendidos" os grupos de requisitos: 

Controle de sessão de usuário, Notificação de Ocorrências, Representação de 

texto, Raciocínio Clínico, Escalabilidade e performance, Competência e 

governança clínica, Fé Pública, Permanência e Evolução. Estes grupos 

representam os pontos fortes da qualidade da Plataforma de Telessaúde 

HealthNet. 

Foram classificados como "Atendidos" os grupos de requisitos: Dados 

contextuais, Representação de conceitos em saúde e Captura de dados. 

Foram classificados como "Parcialmente Atendidos" os grupos de 

requisitos: Controle de versão do software, Identificação e autenticação de usuário, 

Tempo, Dados estruturados, Prescrição e processamento de exames, Preservação 

de contexto. 

74%

26%

Conformidade dos Requisitos Recomendados de 
Funcionalidade para S-RES Assistencial

Não Atendidos Atendidos
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Como é possível visualizar no gráfico da Figura 22, 62% dos grupos de 

requisitos foram classificados como “Não Atendidos”. Destes podemos destacar 

aqueles que possuem requisitos mandatórios não atendidos, os quais de acordo 

com o modelo foram considerados os pontos fracos da avaliação da qualidade 

do sistema: Autorização e controle de acesso, Disponibilidade do RES, Segurança 

de Dados, Auditoria, Documentação, Estrutura do RES, Dados Administrativos, 

Dados clínicos, Tipos de dados, Suporte aos processos clínicos, Problemas / 

condições de saúde e outras questões, Suporte à decisão, protocolos clínicos e 

alertas, Planejamento Terapêutico, Recuperação/ consultas e visões, Médico legal, 

Atores e Direitos do paciente. O resultado completo referente a todos os grupos de 

requisitos está exposto na Tabela 8. 

 

Figura 22 - Classificação dos grupos de requisitos a partir da escala proposta no modelo 
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Tabela 8 - Resultado da Avaliação de Qualidade - Plataforma de Telessaúde HealthNet 

 Grupos de Requisitos Avaliados Avaliação 

Requisitos do Nível de Garantia de Segurança 1 
NGS1.01 Controle de versão do software Parcialmente Atendido 

NGS1.02 Identificação e autenticação de usuário Parcialmente Atendido 
NGS1.03 Controle de sessão de usuário Plenamente Atendido 

NGS1.04 Autorização e controle de acesso Não Atendido 

NGS1.05 Disponibilidade do RES Não Atendido 
NGS1.06 Comunicação remota  Não Atendido 

NGS1.07  Segurança de Dados Não Atendido 
NGS1.08 Auditoria Não Atendido 

NGS1.09 Documentação Não Atendido 

NGS1.10 Tempo Parcialmente Atendido 

NGS1.11 Notificação de Ocorrências Plenamente Atendido 

Requisitos de Estrutura e Conteúdo para S-RES Assistencial 
ESTR.01 Estrutura do RES Não Atendido 

ESTR.02 Dados estruturados Parcialmente Atendido 
ESTR.03  Dados Administrativos Não Atendido 

ESTR.04 Dados clínicos Não Atendido 

ESTR.05 Tipos de dados Não Atendido 
ESTR.06 Dados de referência Não Atendido 

ESTR.07 Dados contextuais Atendido 
ESTR.08 Associações Não Atendido 

ESTR.09 Representação de conceitos em saúde Atendido 

ESTR.10 Representação de texto Plenamente Atendido 

Requisitos de Funcionalidade para S-RES Assistencial  
FUNC.01 Suporte aos processos clínicos Não Atendido 
FUNC.02 Problemas / condições de saúde e outras questões Não Atendido 

FUNC.03 Raciocínio Clínico Plenamente Atendido 
FUNC.04  Suporte à decisão, protocolos clínicos e alertas Não Atendido 

FUNC.05 Planejamento Terapêutico Não Atendido 

FUNC.06  Prescrição e processamento de exames Parcialmente Atendido 
FUNC.07 Assistência integral Não Atendido 

FUNC.08 Garantia de qualidade Não Atendido 
FUNC.09 Captura de dados Atendido 

FUNC.10 Recuperação/ consultas e visões Não Atendido 

FUNC.11 Apresentação dos dados Não Atendido 

FUNC.12 Escalabilidade e performance Plenamente Atendido 

FUNC.13 Protocolos de mensagens Não Atendido 
FUNC.14 Troca de registros Não Atendido 

FUNC.16 Consentimento Não Atendido 
FUNC.17 Médico-legal Não Atendido 
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FUNC.18  Atores Não Atendido 
FUNC.19 Competência e governança clínica Plenamente Atendido 

FUNC.20 Fé Pública Plenamente Atendido 
FUNC.21 Preservação de contexto Parcialmente Atendido 

FUNC.22 Permanência Plenamente Atendido 

FUNC.23 Controle de versão Não Atendido 
FUNC.24 Ética Não Atendido 

FUNC.25 Direitos do paciente  Não Atendido 
FUNC.26 Questões culturais Não Atendido 

FUNC.27 Evolução Plenamente Atendido 

 

Quadro 25 - Resumo da atividade: Concluir Avaliação 

Resumo da Atividade: Concluir Avaliação 

Duração: 3 horas 

Dúvidas sem consulta: O Requisitante questionou os resultados de 

alguns requisitos que imagina que o S-RES 

já cumpria. As dúvidas foram sanadas pelo 

Avaliador, explicando os pontos de não 

conformidade.  

Dúvidas com consulta: Dúvidas com o preenchimento das seções 

do Relatório de Avaliação 

 

Ao total, a avaliação foi realizada durante 4 dias, gastando-se efetivamente 

20 horas para a realização de todas as atividades, incluindo planejamento, 

execução e apresentação dos resultados. 

Ao final do estudo de caso, os quatro participantes foram convidados a 

responder um questionário que pretendia identificar: a experiência da equipe na 

área de informática em saúde, seu conhecimento prévio sobre os requisitos da 

Certificação SBIS-CFM e sua avaliação sobre a experiência de utilização do Quali-

RES. O questionário foi composto de 10 questões das quais 9 eram de múltipla 

escolha e 1 de texto livre. O questionário completo pode ser visualizado no ANEXO 

G. 

Com relação ao perfil dos atores participantes do estudo de caso, todos 

afirmaram trabalhar no desenvolvimento e/ou utilização de S-RES e possuir mais 

de dois anos de experiência na área de Informática em saúde. Todos os atores 
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concordaram total ou parcialmente já conhecerem os requisitos da Certificação 

SBIS-CFM, no entanto nenhum deles havia participado de alguma avaliação de S-

RES em relação à Certificação. 

Com relação à utilização do Quali-RES, todos afirmaram concordar 

totalmente que o mesmo facilitou a avaliação do S-RES em relação à Certificação.  

Com relação à importância da avaliação dos requisitos recomendados, 

todos concordaram totalmente de que a inclusão destes requisitos no escopo 

contribui para a avaliação da qualidade do S-RES. 

Com relação à utilização das Questões Auxiliares, todos os atores 

afirmaram concordar totalmente que este instrumento auxilia ao Avaliador a decidir 

quanto aos resultados dos scripts de avaliação. 

Com relação ao entendimento dos procedimentos de avaliação, apenas 1 

participante discordou totalmente da presença de dificuldades com o entendimento 

dos requisitos. 

Quanto ao Relatório Final da Avaliação todos os participantes concordaram 

total ou parcialmente que estes instrumentos contribuíram para a demonstração da 

qualidade do S-RES avaliado, assim como sua conformidade em relação à 

Certificação SBIS-CFM. 

Na ocasião da aplicação do questionário, nenhum dos participantes 

realizou novos comentários ou sugestões relacionadas ao modelo proposto.   

4.4  ANÁLISE CRÍTICA DO ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso permitiu demonstrar que o Quali-RES - Modelo de 

Avaliação Especialista para Sistemas de Registro Eletrônico de Saúde pode ser 

executado em sua totalidade em um ambiente real de desenvolvimento de 

sistemas para esta finalidade. Desta forma é possível afirmar que os resultados do 

estudo de caso contribuíram para a avaliação positiva da viabilidade técnica do 

Quali-RES. 
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Mesmo com a autora colocando-se no papel de tutora durante a avaliação, 

a equipe não precisou realizar muitas consultas para entender o fluxo de execução 

do modelo e os objetivos de seus subprocessos e atividades. Entretanto, tanto as 

consultas realizadas à tutora como as ocorrências de eventuais dúvidas resolvidas 

pela própria equipe foram muito importantes para a identificação de oportunidades 

de melhoria no modelo. 

Dentre as oportunidades de melhorias identificadas destacam-se: 

1. Inclusão de mais exemplos nas instruções de preenchimento nas 

seções dos modelos de artefatos: Plano de Avaliação, Mapa de 

Objetos e Relatório de Avaliação.  

2. Inclusão de mais exemplos nas Questões Auxiliares, servindo de 

apoio para exemplificar conceitos gerais citados nos scripts e que 

geraram entendimento dúbio na equipe. 

3. Inclusão de um glossário, com link rápido para definição de alguns 

termos e conceitos utilizados nos scripts. 

4. Inclusão da opção "Passou com restrições", dentre as possibilidade 

de resultados que podem ser atribuído aos scripts. Esta melhoria 

permitiria que um script que avalia mais de um requisito pudesse 

registrar que parte das verificações foi atendida, cumprindo-se 

algum dos requisitos referenciados. No entanto, para que seja 

incorporada, será necessário alterar também o método final para 

atribuição da escala de classificação dos grupos de requisitos. 

Dentre as oportunidades de melhoria identificadas acima, apenas os itens 

1 e 2 puderam ser incorporados ao modelo, devido ao prazo para conclusão do 

trabalho. Os itens 3 e 4 ficarão listados como sugestões para trabalhos futuros. 

Após a realização dos ajustes identificados, seria importante a realização 

de um novo estudo de caso, com a estratégia de observação não participante, para 

ratificar a viabilidade do modelo. Devido ao prazo para conclusão do trabalho, este 

novo estudo de caso ficará como sugestão para trabalhos futuros. 

Outro ponto importante, observado pela autora é que o perfil da equipe de 

avaliação e o seu conhecimento prévio dos conceitos da área de Informática em 
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Saúde interferem diretamente na realização da avaliação. A equipe que participou 

do estudo de caso trabalha com o desenvolvimento de S-RES há pelo menos dois 

anos, e desta forma conseguiram discutir as dúvidas que surgiram em relação a 

alguns conceitos mais gerais. Entretanto, esta tarefa poderia não conseguir ser 

realizada caso a equipe de avaliação não tivesse já alguma experiência na área.  

4.5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização do estudo de caso contribuiu para análise da utilização do 

Quali-RES como instrumento para avaliação de sistemas de registro eletrônico de 

saúde.  

Permitiu a execução do fluxo descrito no modelo em um ambiente real de 

desenvolvimento de S-RES, assim como a utilização dos artefatos sugeridos como 

suporte às atividades realizadas. 

Observando a utilização do Quali-RES na prática, no contexto de 

desenvolvimento de um sistema para telessaúde, foi possível identificar algumas 

limitações e oportunidades de melhoria que orientaram a realização de alguns 

ajustes antes da conclusão do trabalho. 

As incorporações de todas as possíveis melhorias identificadas e a 

realização de outros estudos de caso em trabalhos futuros serão importantes para 

ratificar sua viabilidade em outros contextos de desenvolvimento de sistemas de 

registro eletrônico de saúde. 
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5  CONCLUSÃO 

Este capítulo apresenta as conclusões do trabalho realizado edescreve as 

principais contribuições frente aos objetivos determinados, as dificuldades 

encontradas ao longo de sua realização, assim como as perspectivas de trabalhos 

futuros. 

5.1  PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 

A principal contribuição do trabalho é fornecer às instituições 

desenvolvedoras de sistemas de registro eletrônico de saúde um modelo para que 

realizem uma avaliação prévia de seus produtos em relação à Certificação SBIS-

CFM. O Quali-RES baseou-se em diferentes normas e processos para avaliação 

de produtos de software, e foi projetado para oferecer uma estrutura de atividades 

e artefatos que orientem a realização da avaliação. 

Assim como outros modelos de avaliação de qualidade, o Quali-RES 

utilizou como referência de Modelo de Qualidade os requisitos descritos na 

Certificação SBIS-CFM, inclusive aqueles classificados na certificação como 

recomendados e opcionais. Desta forma, para que todos os requisitos pudessem 

ser avaliados, o modelo proposto estendeu o conjunto de scripts de avaliação 

oficiais, fornecidos pela SBIS, criando scripts de avaliação para os requisitos 

recomendados e opcionais. 

Também com base nos processos de avaliação de referência, foi 

incorporada ao modelo, a técnica de estruturar os requisitos em atributos menores, 

objetivando facilitar sua avaliação. Desta forma, cada script de avaliação foi 

decomposto em questões menores, descritas no modelo como Questões 

Auxiliares. 

Por fim, para facilitar a análise de resultados de conformidade do S-RES 

em relação aos requisitos preconizados na Certificação SBIS-CFM, o modelo 

oferece uma escala de classificação para cada grupo de requisitos. Mais do que 

saber se o S-RES avaliado atende ou não aos requisitos mandatórios da 
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certificação, com a aplicação da escala é possível identificar quais grupos de 

requisitos já atendem a todas as exigências e recomendações, quais estão 

parcialmente atendidos e quais estão mais deficientes em relação à certificação. 

A análise da contribuição do modelo a partir da realização de um estudo de 

caso demonstrou que o Quali-RES foi um instrumento facilitador da avaliação, uma 

vez que favoreceu a resolução de dúvidas a cerca dos scripts oficiais da 

Certificação SBIS-CFM e permitiu fornecer uma visão ampla a cerca da qualidade 

do S-RES avaliado, tendo como referência os requisitos exigidos e recomendados 

na Certificação SBIS-CFM. 

A Tabela 9 apresenta um quadro comparativo entre os modelos de 

avaliação de produtos de software descritos no referencial teórico e o Modelo de 

Avaliação Especialista para Sistemas de Registro Eletrônico de Saúde, proposto 

neste trabalho. 

Tabela 9 - Comparativo entre o Quali-RES e os demais modelos descritos no trabalho 

Modelo Aplicação Principais características Domínio 

ISO/IEC 25040 Genérico 
• Plano de Avaliação 

• Modelo de Qualidade 

• Relatório de Avaliação 

Não é para um 
domínio 
específico 

MEDE-PROS® Genérico 

• Lista de Verificação 

• Manual do Avaliador 

• Relatório de Avaliação 

Não é para um 
domínio 
específico 

LAPS - Laboratório de 
Avaliação de Produtos de 
Software 

Genérico e 
Especialista 

• Módulos de avaliação 

• Módulo de avaliação especialista 

• Prevê a criação de checklist para 
avaliação por especialistas 

Não é para um 
domínio 
específico 

Modelo de Avaliação 
Especialista para Produtos 
de Software 

Especialista 

• Lista de Verificação 

• Manual do Avaliador 

• Relatório de Avaliação 

• Prevê que a Lista de Verificação seja 
criada para atender a um conjunto de 
requisitos 

Não é para um 
domínio 
específico 

Quali-RES: Modelo de 
Avaliação Especialista para 
Sistemas de Registro 
Eletrônico de Saúde 

Especialista 

• Plano de Avaliação 

• Modelo de Qualidade 

• Mapa de Objetos da Avaliação 

• Suite de Procedimentos de Avaliação 
(Mandatórios, Recomendados e 
Opcionais) 

• Atividade de preparação do ambiente 

• Questões Auxiliares 

• Relatório de Avaliação 

• Escala de Classificação 

Sistemas de 
Registro 
eletrônico de 
saúde 
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A estratégia de utilizar o processo de avaliação de produtos de software da 

norma ISO 2504 como referência para avaliação de sistemas de registro eletrônico 

de saúde foi submetido como pôster e aceito no congresso MedInfo 2013. O 

trabalho, incluído no Anexo B deste documento, será apresentado no referido 

evento que ocorrerá na Dinamarca em agosto de 2013.  

5.2  DIFICULDADES ENCONTRADAS 

Dentre as dificuldades encontradas no trabalho é possível destacar a 

carência de outros trabalhos científicos que versem sobre a utilização da 

Certificação SBIS-CFM.  As referências encontradas descrevem experiências com 

a utilização de outros programas de certificação internacionais.  

Outra dificuldade foi buscar o correto entendimento de cada um dos 

requisitos da Certificação SBIS-CFM, mandatórios, recomendados e opcionais. O 

entendimento correto dos requisitos era necessário para que as questões 

auxiliares e os novos scripts criados fossem coerentes com a descrição dos 

requisitos. Foram realizadas pesquisas nos documentos de referência do Manual 

de Certificação, o que também não foi uma tarefa fácil, uma vez que foi preciso 

rastrear os requisitos do manual com os requisitos descritos nos documentos de 

referência e a relação entre eles nem sempre era direta. 

5.3  TRABALHOS FUTUROS 

A partir da realização deste trabalho foi possível identificar as seguintes 

oportunidades para trabalhos futuros: 

• Construir um glossário para alguns termos e conceitos presentes 

nos scripts de avaliação, a fim de subsidiar o correto entendimento 

de cada procedimento; 

• Estender as opções de resultados para os scripts de avaliação, 

incluindo a opção "Passou com restrições", e consequentemente, 

adaptar a escala de classificação dos grupos de requisitos para que 

a mesma possa considerar scripts avaliados com este resultado; 



 

93 
 

• Estender o Quali-RES para cobertura dos requisitos do nível de 

segurança 2 e das demais categorias de S-RES, presentes na 

Certificação SBIS-CFM. 

• Executar novos estudos de caso, na avaliação de outros S-RES, 

em diferentes contextos, ou ainda, na avaliação de outras versões 

da Plataforma de Telessaúde HealthNet e de outras plataformas de 

telessaúde existentes; 

• Executar um experimento, na avaliação de um S-RES realizada por 

duas equipes: na qual uma realize a avaliação sem qualquer 

intervenção e a outra utilize o Quali-RES no trabalho. O 

experimento permitiria comparar os resultados de conformidade, as 

dificuldades encontradas, o tempo gasto para a realização da 

avaliação e a organização dos resultados obtidos;   

• Utilizar uma ferramenta de testes, de código aberto, para gerenciar 

os scripts de avaliação e, além disso, estender a ferramenta para 

geração automática dos relatórios finais para visualização dos 

requisitos atendidos e aplicação da escala; 

• Estender o Modelo de Avaliação Especialista para S-RES de forma 

que o mesmo seja um modelo de avaliação continuada da 

qualidade dos sistemas de registro eletrônico de saúde. Permitindo 

que ao final da avaliação, com a identificação dos pontos fracos do 

S-RES, seja possível montar um plano de ação com a análise e 

priorização das alterações necessárias, retroalimentando o 

processo de desenvolvimento do software. 

5.4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como motivação a necessidade de se avaliar a 

qualidade de sistemas de registro eletrônico de saúde e as dificuldades 

encontradas na realização desta tarefa, sob o ponto de vista das instituições que 

desenvolvem esse tipo de sistema. Tendo em vista que definir o que é um software 

de qualidade no desenvolvimento de software em geral já não é uma tarefa trivial, 

a definição do que seria qualidade para os sistemas de registro eletrônico de saúde 
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é ainda mais desafiadora. Para suprir esta necessidade, organizações em diversos 

países vêm desenvolvendo normas técnicas e programas de certificação definindo 

quais seriam os requisitos mínimos e recomendados para sistemas desta natureza. 

Com o surgimento no Brasil da Certificação Brasileira para Sistemas de 

Registro Eletrônico de Saúde– SBIS-CFM, o mercado que desenvolve esse tipo de 

software vem se movimentando na iniciativa de certificar os seus produtos. 

Entretanto, as instituições precisam realizar uma auto-avaliaçãode seus S-RES 

antes de se submeterem ao programa oficial de certificação visando otimizar 

custos operacionais e financeiros. 

Desta forma, a partir da análise de diferentes normas e processos para 

avaliação de produtos de software, este trabalho desenvolveu um Modelo de 

Avaliação Especialista para Sistemas de Registro Eletrônico de Saúde, no intuito 

de criar um instrumento facilitador para esta auto-avaliação pré-submissão à 

certificação. 

A realização de um estudo de caso demonstrou a viabilidade do Quali-RES 

a partir da sua utilização em um ambiente real de desenvolvimento de S-RES, 

permitindo que alguns pontos observados orientassem a incorporação de 

melhorias em sua estrutura. 

Com crescimento do mercado de softwares para registro eletrônico de 

saúde, um modelo para avaliação destes sistemas em relação a certificação 

nacional oferece uma potencial contribuição para a melhor qualificação dos 

sistemas deste domínio. Considerando a magnitude do SUS e da grande 

quantidade de softwares nacionais, tanto o governo brasileiro como as empresas 

privadas buscarão cada vez mais soluções com maior qualidade e confiabilidade 

para tratar informações em saúde e produzir conhecimento para melhoria do 

cuidado à saúde da população.  
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Abstract and Objective 

Quality of electronic health record systems (EHR-S) is one of 

the key points in the discussion about the safe use of this kind 

of system. It stimulates creation of technical standards and 

certifications in order to establish the minimum requirements 

expected for these systems. [1] In other side, EHR-S suppliers 

need to invest in evaluation of their products to provide 

systems according to these requirements.  This work presents 

a proposal of use ISO 25040 standard, which focuses on the 

evaluation of software products, for define a model of 

evaluation of EHR-S in relation to Brazilian Certification for 

Electronic Health Record Systems – SBIS-CFM Certification. 

Proposal instantiates the process described in ISO 25040 

standard using the set of requirements that is scope of the 

Brazilian certification. As first results, this research has 

produced an evaluation model and a scale for classify an 

EHR-S about its compliance level in relation to certification. 
This work in progress is part for the acquisition of the degree 

of master in Computer Science at the Federal University of 

Pernambuco. 

 

Keywords: 

Software Validation, Electronic Health Records,  ISO 25040. 

Methods 

According to ISO 25040 (replaces ISO 14598), standard, 
evaluation process of software product should be executed in 
four phases: establishing evaluation requirements, specifying 
the evaluation, designing the evaluation and executing the 
evaluation. [2] This proposal instantiates each one of these to 
define an evaluation model for electronic health records 
systems. 

Establishing evaluation requirements: at this phase, it’s 
need identify which type of EHR-S will be target of 
evaluation. Brazilian certification considers three types: 
assistance, electronic document management and ex-change of 
information of supplementary health. [3] Next step is to select 
in certification requirements the set that corresponds to this 
type. They will be mapped according to the characteristics of 
quality, resulting in the quality model that will be the 
reference for the evaluation 

Specify the evaluation: at this phase, model use the brazilian 
certification criteria to evaluating EHR-S – all mandatory 
requirements must be presents in system under testing. 
Beyond this, model defines a scale to final classification about 
EHR-S and its compliance level in relation to brazilian 
certification. 

Design the evaluation: model suggest that in this phase, it 
should use official certification test scripts to evaluating 

mandatory requirements of certification. For other 
requirements, for which there are no official scripts, the model 
provides a set of supplementary test cases to evaluate them. 

Executing the evaluation: at this phase, model uses a 
software test tool, the Testlink, to register the quality reference 
model, test scripts specifications and results of their execution. 
Testlink has adapted to provide a result view of evaluation 
according to compliance level reached in the proposed scale. 

Results 

The first results of the research is the evaluation model 
designed in a test case tool including: the quality reference 
model,  a set of test scripts and a scale to classify compliance 
level of EHR-S under the test in relation to SBIS-CFM 
Certification. 

Conclusions 

Functionality characteristic is related to the great majority of 
the requirements present in the SBIS-CFM certification. 
Specially sub-characteristics of security and suitability. Other 
point is additional test scripts are needed to evaluate all
requirements listed in certification and it’s believed a scale 
may help demonstrate the real situation of EHR-S in relation 
to certification.  Finally, the next step of this research, the 
quasi-experiment, will be very important for verify its 
applicability. 
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ANEXO C - MODELO DO PLANO DE AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PLANO DE AVALIAÇÃO 

 

Software:<Nome do S-RES> 

Versão do S-RES:<identificador da versão do S-RES> 

Versão do documento: <identificador da versão do documento> 

 

 

 

 

 

 

<Cidade / ano> 
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 Histórico de Alterações  

Descrição da Alteração Responsável Data da 

Alteração 
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Introdução 

Este documento refere-se ao planejamento a avaliação do <Nome do S-RES>, 

em relação a Certificação Brasileira para Sistemas de Registro Eletrônico de 

Saúde. O presente documento servirá como guia de orientação para execução das 

atividades, definição do escopo da avaliação, profissionais envolvidos e do 

cronograma da avaliação. 

Alterações neste documento devem ser devidamente registradas no 

Histórico de Alterações. 

Objetivos 

Instrução de Preenchimento:<Esta seção deve listar os objetivos da avaliação. Como por 

exemplo, descrever a motivação em realizar a avaliação do S-RES em relação à certificação. Quais 

componentes do S-RES deverão ser avaliados e se há intenção de submeter o S-RES ao processo oficial de 

certificação SBIS-CFM e qual a previsão para que isso ocorra.> 

Escopo da Avaliação 

Instrução de Preenchimento: <Esta seção deve apresentar, de forma objetiva, o escopo da 

avaliação. Deve-se preencher o quadro abaixo indicando: a(s) categoria(s) pretendida(s) para a avaliação, 

a versão de cada componente a ser avaliada, e o escopo negativo, caso já se conheça o conjunto de 

requisitos ainda não implementados.> 

Escopo da Avaliação 

Nome do Componente do S-RES <Repetir esta linha caso haja mais de 

um componente a ser avaliado no S-RES> 

Versão do S-RES <Repetir esta linha caso haja mais de 

um componente a ser avaliado no S-RES> 

Categoria(s) pretendida(s)  <Repetir esta linha caso deseje-se 

avaliar mais de uma categoria> 

Escopo Positivo <Indicar se a avaliação irá cobrir 

apenas os requisitos mandatórios da certificação, 

ou se também serão avaliados os requisitos 

recomendados e opcionais.> 

Escopo Negativo <Esta linha é opcional e objetiva já 

indicar a lista de requisitos da certificação que 

não foram implementados> 
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Equipe 

Esta seção identifica os profissionais que serão envolvidos no processo de 

avaliação.  

• Requisitante: profissional responsável por representar os interesses e 
objetivos da instituição. É a pessoa de referência para as definições do 
escopo da avaliação. 

• Avaliador: profissionais responsáveis pela realização da avaliação e toda 
organização das atividades. 

• Equipe técnica: profissionais responsáveis pela configuração do ambiente 
e execução dos procedimentos para avaliação do S-RES. 

 

Equipe de Avaliação 

Nome do Profissional Perfil Contato 

 <Requisitante>  

 <Avaliador>  

 <Avaliador>  

 <Equipe Técnica>  

 <Equipe Técnica>  

 

Cronograma da Avaliação 

Esta seção apresenta o cronograma das atividades que serão realizadas 

na avaliação. 

Atividade Data Alvo 

Aprovar Plano de Avaliação <dd/mm/aaaa> 

Selecionar Suíte de Avaliação <dd/mm/aaaa> 

Elaborar Mapa de Objetos <dd/mm/aaaa> 

Preparar Ambiente <dd/mm/aaaa> a <dd/mm/aaaa> 

Executar Procedimentos de Avaliação <dd/mm/aaaa> a <dd/mm/aaaa> 

Concluir Avaliação <dd/mm/aaaa> 
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ANEXO D - MODELO DE QUALIDADE 

Seleção de Requisitos para 
Avaliação:   

Requisitos do Nível de Garantia de Segurança 1 
NGS1.01 Controle de versão do software 

NGS1.01.01 Versão Software M 

NGS1.01.02 Código fonte  R 

NGS1.01.03 Histórico de alteração R 

NGS1.01.04 Repositório de versões  R 

NGS1.01.05 Dependências dos componentes R 
NGS1.02 Identificação e autenticação de usuário 

NGS1.02.01 Identificação e autenticação do usuário  M 

NGS1.02.02 Método de autenticação  M 

NGS1.02.03 Proteção dos parâmetros de autenticação  M 

NGS1.02.04 Segurança de senhas M 

NGS1.02.05 Controle de tentativas de logiN M 
NGS1.03 Controle de sessão de usuário 

NGS1.03.01 Encerramento por Inatividade M 

NGS1.03.02 Segurança contra roubo de sessão de usuário M 
NGS1.04 Autorização e controle de acesso 

NGS1.04.01 Impedir acesso por entidades não autorizadas M 

NGS1.04.02 Mecanismo de controle de acesso ao RES M 

NGS1.04.03 Gerenciamento de usuários M 

NGS1.04.04 Papéis relacionados à TI  M 

NGS1.04.05 Configuração de controle de acesso M 

NGS1.04.06 Concessão de autorizações M 

NGS1.04.07 Delegação de poder M 

NGS1.04.08 Acesso ao RES pelo paciente M 

NGS1.04.09 
Restrições de acesso ao RES adicionadas pelo 
paciente O 

NGS1.05 Disponibilidade do RES 

NGS1.05.01 Cópia de Segurança M 

NGS1.05.02  Verificação de integridade na recuperação de dados  M 
NGS1.06 Comunicação remota  

NGS1.06.01 Segurança da comunicação entre cliente e servidor M 

NGS1.06.02 Controle de acesso do cliente ao servidor R 

NGS1.06.03 Restrição de dados transmitidos  M 

NGS1.06.04 Segurança da comunicação entre componentes M 

NGS1.06.05 Controle de acesso entre componentes M 

NGS1.06.06 Comunicação entre S-RES.  M 
NGS1.07  Segurança de Dados 

NGS1.07.01 Importação de dados M 
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NGS1.07.02 
Restrições para transmissão e exportação de 
RES M 

NGS1.07.03 Impedir exclusão e alteração M 

NGS1.07.04 Verificação de integridade dos dados  R 

NGS1.07.05 Utilização de SGBD M 

NGS1.07.06 Impedir acesso direto ao SGBD  M 

NGS1.07.07 
Dados de identificação do paciente 
criptografados R 

NGS1.07.08 Confirmação de entrega M 
NGS1.08 Auditoria 

NGS1.08.01 Auditoria de acesso  M 

NGS1.08.02 Integridade das trilhas de auditoria M 

NGS1.08.03  Acesso às trilhas de auditoria M 

NGS1.08.04 Trilha de auditoria M 
NGS1.09 Documentação 

NGS1.09.01 Documentação M 

NGS1.09.02 
Referência à versão do software na 
documentação M 

NGS1.09.03 Alteração Documentação O 

NGS1.09.04 Operador de backup R 

NGS1.09.05 
Restrição de acesso a entidades não 
autenticadas e autorizadas R 

NGS1.09.06 Verificação da integridade dos dados R 

NGS1.09.07 
Configuração da Segurança da comunicação 
entre componentes M 

NGS1.09.08 Sincronização de relógio R 
NGS1.10 Tempo 

NGS1.10.01 
Uniformidade da representação de tempo para 
controle e auditoria M 

NGS1.10.02 
Formato da representação de tempo para 
controle e auditoria em registros exportado O 

NGS1.10.03 Fonte temporal M 
NGS1.11 Notificação de Ocorrências 

NGS1.11.01   R 
Requisitos de Estrutura e Conteúdo para S-RES Assistencial 

ESTR.01 Estrutura do RES 

ESTR.01.01 Navegação e consultas M 

ESTR.01.02 Estrutura mínima M 

ESTR.01.03 Independência R 

ESTR.01.04 Recuperação de dados  R 

ESTR.01.05 Armazenamento do RES M 

ESTR.02.01 Armazenamento em listas M 

ESTR.02.02 Preservação de relacionamento de dados M 

ESTR.02.03 Hierarquia de nodos M 

ESTR.02.04 Associação do nome e valor dado M 
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ESTR.02.05 Armazenamento de múltiplos valores M 

ESTR.02.06 Texto livre M 

ESTR.02.07 Busca e inclusão M 

ESTR.02.08 Inclusão de comentários  R 

ESTR.02.09 Ênfase nos comentários e dados R 
ESTR.02 Dados estruturados 

ESTR.02.01 Armazenamento em listas M 

ESTR.02.02 Preservação de relacionamento de dados M 

ESTR.02.03 Hierarquia de nodos M 

ESTR.02.04 Associação do nome e valor dado M 

ESTR.02.05 Armazenamento de múltiplos valores M 

ESTR.02.06 Texto livre M 

ESTR.02.07 Busca e inclusão M 

ESTR.02.08 Inclusão de comentários R 

ESTR.02.09 Ênfase nos comentários e dados R 
ESTR.03  Dados Administrativos 

ESTR.03.01 Registro de identificação do paciente M 

ESTR.03.02 Padrões do CNS, CNES, CNPJ R 

ESTR.03.03 Episódios de atenção M 

ESTR.03.04 Informações financeiras e comerciais R 

ESTR.03.05 Situação legal  R 

ESTR.03.06 Vigilância M 
ESTR.04 Dados clínicos 

ESTR.04.01 Dados estruturados ou não M 

ESTR.04.02 Laudos e resultados de exames R 

ESTR.04.03 Envio eletrônico de dados R 
ESTR.05 Tipos de dados 

ESTR.05.01 Dados numéricos e quantificáveis M 

ESTR.05.02 Precisão da medida R 

ESTR.05.03 Percentagem e valor absoluto  R 

ESTR.05.04 Limites M 

ESTR.05.05 Lógica dos valores fracionados R 

ESTR.05.06 Lógica de data e hora M 

ESTR.05.07 Definições incompletas R 

ESTR.05.08 Eventos e ações futuras R 

ESTR.05.09 Linha de tempo   R 

ESTR.05.10 Fuso horário R 

ESTR.05.11 Precisão de milissegundos R 

ESTR.05.12 DICOM, MIME e ECG  R 
ESTR.06 Dados de referência 

ESTR.06.01 Dados de referência  R 
ESTR.07 Dados contextuais 
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ESTR.07.01 Eventos já ocorridos  M 

ESTR.07.02 Contexto e tempo M 

ESTR.07.03 Contexto e assunto R 

ESTR.07.04 Contexto e responsável R 

ESTR.07.05 Contexto e ambiente físico R 

ESTR.07.06 Contexto e localização R 

ESTR.07.07 Contexto e razão R 

ESTR.07.08 Contexto e protocolo R 
ESTR.08 Associações 

ESTR.08.01 Associação semântica R 

ESTR.08.02 Dados referenciados externamente R 
ESTR.09 Representação de conceitos em saúde 

ESTR.09.01 Múltiplos sistemas de codificação R 

ESTR.09.02 Captura de código  M 

ESTR.09.03 Vocabulário padrão e de origem M 

ESTR.09.04 Ambiguidade R 

ESTR.09.05 Mapeamentos  R 

ESTR.09.06 Serviços de terminologia R 
ESTR.10 Representação de texto 

ESTR.10.01 Texto original R 
Requisitos de Funcionalidade para S-RES Assistencial 

FUNC.01 Suporte aos processos clínicos 

FUNC.01.01 Evento clínico R 

FUNC.01.02 Processos de apoio clínico M 

FUNC.01.03 Continuidade de processos clínicos M 

FUNC.01.04 Processos clínicos incompletos M 
FUNC.02 Problemas / condições de saúde e outras questões 

FUNC.02.01 Condição holística do paciente R 

FUNC.02.02 Estrutura de dados orientada por problemas R 

FUNC.02.03 Período de vida do paciente M 

FUNC.03 
Raciocínio Clínico 

FUNC.03.01 Raciocínio clínico R 
FUNC.04  Suporte à decisão, protocolos clínicos e alertas 

FUNC.04.01 Alertas e lembretes R 

FUNC.04.02 Alertas e lembretes em vigilância R 

FUNC.04.03 Notificação de agravos  M 

FUNC.04.04 Diretrizes e protocolos  R 

FUNC.04.05 Restrição e obrigatoriedade R 
FUNC.05 Planejamento Terapêutico 

FUNC.05.01  Planejamento terapêutico  M 
FUNC.06  Prescrição e processamento de exames 

FUNC.06.01 Registro e acompanha-mento R 

FUNC.06.02 Associação R 
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FUNC.07 Assistência integral 

FUNC.07.01 Assistência integral R 
FUNC.08 Garantia de qualidade 

FUNC.08.01  Performance clínica e operacional R 
FUNC.09  Captura de dados 

FUNC.09.01 Entrada e acréscimo de dados M 

FUNC.09.02 Validação de dados M 

FUNC.09.03 Pesquisa com filtros R 
FUNC.10 Recuperação/ consultas e visões 

FUNC.10.01 Visões M 
FUNC.11 Apresentação dos dados 

FUNC.11.01 Sumário clínico  R 

FUNC.11.02 Resolução para interpretação clínica R 

FUNC.11.03 Resolução para interpretação clínica R 
FUNC.12 Escalabilidade e performance 

FUNC.12.01  Eficiência de processamento R 
FUNC.13 Protocolos de mensagens 

FUNC.13.01 Exportação e importação de dados R 
FUNC.14 Troca de registros 

FUNC.14.01 Serialização R 

FUNC.14.02 Regras de troca  R 

FUNC.14.03 Interoperabilida de semântica R 
FUNC.16 Consentimento 

FUNC.16.01 Consentimento informado R 

FUNC.16.02 Situação do consentimento informado R 

FUNC.16.03 Propósito do consentimento informado R 

FUNC.16.04 Instante do consentimento informado R 
FUNC.17 Médico-legal 

FUNC.17.01 Cronologia de eventos M 

FUNC.17.02 Precisão de visão cronológica M 
FUNC.18  Atores 

FUNC.18.02 Atributos clínicos relevantes  M 

FUNC.18.03 Identificação de fornecedor de informação R 

FUNC.18.04 Identificação de usuário M 

FUNC.18.05 Identificação dos profissionais de saúde M 

FUNC.18.06 Registro do papel dos profissionais de saúde R 

FUNC.18.07 Data do registro  M 

FUNC.18.08 
Identificação de responsável pela informação 
no RES R 

FUNC.18.09 
Responsabilidade sobre contribuição aos 
registros R 

FUNC.18.10 Responsabilidade sobre emendas e adições M 
FUNC.19 Competência e governança clínica 
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FUNC.19.01  Competência técnica e responsabilidade R 
FUNC.20 Fé Pública 

FUNC.20.01  Substituição de dados M 

FUNC.20.02  Situação de registro R 
FUNC.21 Preservação de contexto 

FUNC.21.01 Preservação da linguagem original do registro R 

FUNC.21.02 Associação da informação do contexto clínico R 
FUNC.22 Permanência 

FUNC.22.01 Permanência R 
FUNC.23 Controle de versão 

FUNC.23.01 Controle de versões R 

FUNC.23.02  Medidas de discernimento R 
FUNC.24 Ética 

FUNC.24.01 Registro de justificativa ética  R 
FUNC.25 Direitos do paciente  

FUNC.25.01 Visão orientada para o paciente R 

FUNC.25.02  Direito de acesso M 

FUNC.25.03 Informações dos pacientes R 
FUNC.26 Questões culturais 

FUNC.26.01 Interoperabilidade R 
FUNC.27 Evolução 

FUNC.27.01 Compatibilidade retroativa R 

FUNC.27.03 Novos conhecimentos R 
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ANEXO E - MODELO DO MAPA DE OBJETOS DA AVALIAÇÃO 

MAPA DE OBJETOS 

Este documento apresenta o mapeamento entre os documentos 

referenciados nos scripts oficias da Certificação SBIS-CFM e os arquivos 

produzidos durante o desenvolvimento do S-RES. 

• Manual de Instalação - documento com as instruções para instalação do S-
RES e seus componentes. 

• Manual do Usuário e de Requisitos - manual com as descrições dos 
requisitos do S-RES, assim como do passo a passo para sua utilização. 

• Manual de Operação e Administração - manual com orientações e 
descrição de procedimentos para gerenciamento das entidades e 
configurações do S-RES, como usuários, perfis de usuário e outras 
configurações. 

• Manual de Mecanismos de Segurança - manual que descreve como 
realizar as configurações de segurança necessárias para preservação da 
privacidade dos dados do S-RES. 

• Manual de Mecanismos de Práticas de Segurança - manual que descreve 
as práticas de segurança que devem ser observadas na utilização do S-
RES. 

• Arquivos de log - arquivos com os registros das operações realizadas , 
erros de execução. São os logs gerados tanto automaticamente, por 
exemplo pelo servidor web onde o S-RES está instalado. 

• Base de dados - a base de dados do S-RES. 
 

Documento de Referência Documento Equivalente para o S-RES 

Manual de Instalação  

Manual do Usuário e de Requisitos  

Manual de Operação e Administração  

Manual de Mecanismos de Segurança  

Manual de Práticas de Segurança  

Arquivos de log  

Base de dados  
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Ambiente para instalação e montagem do S-RES 

 

  

Arquitetura do Sistema 
<Cliente/Servidor, Sistema em Plataforma 

Web ou Desktop> 

Sistema Operacional no Servidor 
<Sistema operacional que deve ter o 

computador que servirá de servidor> 

Sistema Operacional Cliente 

<Sistema operacional que deve ter o 

computador que será utilizado para 

operar o sistema> 

Linguagem de Programação 
<Linguagem de programação na qual 

está escrito o código-fonte> 

Servidor de Aplicação 
<No caso de sistemas em plataformas 

web: Microsoft IIS, Tomcat, JBoss etc..> 

SGBD 

<O SGBD que deve ser instalado no 

ambiente de avaliação para instalação da 

base de dados> 

Repositório e controle de versões 

<Software e localização da ferramenta 

utilizada para o controle de versões e 

código-fonte do S-RES.> 

Cliente SGBD <ferramenta para acesso ao SGBD> 

Software Sniffer 
<indicar qual ferramenta será utilizada 

como o sniffer> 
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ANEXO F - MODELO PARA REALATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 

 

Software:<Nome do S-RES> 

Versão do S-RES:<identificador da versão do S-RES> 

Versão do documento: <identificador da versão do documento> 

 

 

 

 

 

 

<Cidade / ano> 
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 Histórico de Alterações  

Descrição da Alteração Responsável Data da 

Alteração 
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Introdução 

Este documento apresenta os resultados da avaliação do sistema <Nome do 

S-RES>, em relação a Certificação Brasileira para Sistemas de Registro Eletrônico de 

Saúde. O presente documento apresenta o resultado de conformidade em relação 

a certificação para o <Nível de Segurança Avaliado> e para a(s) categoria(s) <categorias 

avaliadas: Assistencial, GED e/ou TISS >. 

Alterações neste documento devem ser devidamente registrada no 

Histórico de Alterações. 

Conformidade à Certificação 

Instrução de Preenchimento: <Esta seção deve listar os objetivos da 

avaliação. Como por exemplo, descrever a motivação em realizar a avaliação do S-

RES em relação à certificação.  

Requisitos Mandatórios Atendidos x Não Atendidos 

Instrução de Preenchimento: <Esta seção deve listar os objetivos da 

avaliação. Como por exemplo, descrever a motivação em realizar a avaliação do S-

RES em relação à certificação.  

Requisitos Recomendados e Opcionais Atendidos x Não 

Atendidos 

Instrução de Preenchimento: <Esta seção deve listar os objetivos da 

avaliação. Como por exemplo, descrever a motivação em realizar a avaliação do S-

RES em relação à certificação. 

Classificação dos Grupos de Requisitos 

Instrução de Preenchimento: <Esta seção deve listar os objetivos da 

avaliação. Como por exemplo, descrever a motivação em realizar a avaliação do S-

RES em relação à certificação. 
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Pontos fortes e pontos fracos 

Instrução de Preenchimento: <Esta seção deve listar os objetivos da 

avaliação. Como por exemplo, descrever a motivação em realizar a avaliação do S-

RES em relação à certificação. 

 

 

ANEXO G - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PARTICIPANTES DO 

ESTUDO DE CASO 

* Required 

1 - Quantos anos você têm de experiência na área de Informática e 

Saúde? * 

o Mais de 5 anos 

o  Entre 5 e 2 anos 

o  1 ano 

o  Menos de 1 ano 

o  Não tenho experiência 
 
2 - Você trabalha desenvolvendo ou utilizando sistemas de registro eletrônico 
de saúde? * 

o  Concordo Totalmente 

o  Concordo Parcialmente 

o  Não sei 

o  Discordo parcialmente 

o  Discordo Totalmente 
 
3 - Você já conhecia os requisitos Certificação Brasileira para Registros 
Eletrônicos de Saúde * 

o  Concordo totalmente 

o  Concordo parcialmente 

o  Não sei 

o  Discordo parcialmente 

o  Discordo totalmente 
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4 - Você já havia avaliado algum S-RES em relação à Certificação Brasileira 
para Sistemas de Registro Eletrônico de Saúde? * 

o  Concordo totalmente 

o  Concordo parcialmente 

o  Não sei 

o  Discordo parcialmente 

o  Discordo totalmente 

5 - Você acredita que a utilização do Modelo de Avaliação Especialista para 
Sistemas de Registro Eletrônico de Saúde facilitou a avaliação do S-RES em 
relação à Certificação SBIS-CFM? * 

o  Concordo totalmente 

o  Concordo parcialmente 

o  Não sei 

o  Discordo parcialmente 

o  Discordo totalmente 

6 - Você acredita que avaliar o S-RES também em relação aos requisitos 
recomendados da Certificação SBIS-CFM é importante para avaliação da 
qualidade do S-RES? * 

o  Concordo totalmente 

o  Concordo parcialmente 

o  Não sei 

o  Discordo parcialmente 

o  Discordo totalmente 

7 - Você acredita que as Questões Auxiliares propostas no Modelo 
Especialista para Sistemas de Registro Eletrônico de Saúde contribuem para 
a decisão do Avaliador em relação aos resultados dos scripts de avaliação? * 

o  Concordo totalmente 

o  Concordo parcialmente 

o  Não sei 

o  Discordo parcialmente 

o  Discordo totalmente 

8 - Você teve dificuldade para entender os procedimentos descritos nos 
scripts de avaliação? * 

o  Concordo totalmente 

o  Concordo parcialmente 

o  Não sei 
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o  Discordo parcialmente 

o  Discordo totalmente 

9 - O Relatório Final da Avaliação e a Escala de Classificação contribuíram 
para a demonstração da qualidade do S-RES avaliado, assim como sua 
conformidade em relação à Certificação SBIS-CFM? * 

o  Concordo totalmente 

o  Concordo parcialmente 

o  Não sei 

o  Discordo parcialmente 

o  Discordo totalmente 

10 - Você tem algum comentário ou sugestão sobre o Modelo de Avaliação 
Especialista para Sistemas de Registro Eletrônico de Saúde? 


