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RESUMO
Avaliação do grau de conformidade às normas e recomendações
em gestão da segurança da informação digital em hospitais.
Heitor Gottberg
CONTEXTO:

A

confidencialidade,

integridade

e

disponibilidade

das

informações de pacientes são demandas intrínsecas aos serviços hospitalares
e, atualmente, a informatização vem crescendo no dia a dia operacional destas
instituições. OBJETIVO: O objetivo desta pesquisa é realizar uma avaliação
exploratória sobre o grau de conformidade de um grupo de hospitais aos
requisitos de gestão da segurança da informação digital a partir de normas e
recomendações da literatura quando do uso dos sistemas de registro eletrônico
de saúde (S-RES). MÉTODOS: A partir do estudo de normas internacionais e
da resolução 1821/07 do CFM, desenvolvemos um ―padrão ouro‖ da gestão da
segurança da informação e dos Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde,
elaborando um questionário disponibilizado via Internet onde cada hospital
pode conseguir um grau estimado de conformidade com este padrão e
identificar quais áreas estão mais (ou menos) próximas do nível desejável.
RESULTADOS: A partir das respostas obtidas com um grupo de hospitais,
obtivemos um grau de conformidade médio em processos de gestão de
segurança da informação de 37% (em uma escala de 0% a 100%) e de 38% na
conformidade dos S-RES. CONCLUSÃO: Concluímos demonstrando que o
tema da segurança da informação é incipiente nas preocupações e
investimentos hospitalares e que, apesar de existir material específico, os
gestores ainda não implementaram as soluções que atendam às características
específicas do setor de saúde.
Palavras-chave: Gestão hospitalar; Informática em saúde; Gestão da
informação; Segurança da informação de saúde.

.
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ABSTRACT
Assessment of the level of conformity of hospitals to electronic
information security standards and recommendations.
Heitor Gottberg
CONTEXT: Confidentiality, integrity and availability of patient information are
intrinsic to hospital services and nowadays computerization is growing in day to
day operations of these institutions. OBJECTIVE: This work intends to assess
the level of conformity to the standards and literature recommendations in
Information Security of an exploratory group of hospitals using Electronic Health
Records Systems (EHR-S). METHODS: From the study of international
standards and of resolution 1821/07 of the Federal Council of Medicine (CFM),
we have developed a ―gold standard‖ of information security management and
electronic health record systems, elaborated a questionnaire and released it via
the Internet where each hospital can achieve an ―estimated‖ degree of
compliance with this standard and identify which areas are more (or less)
compliant to this desirable level. RESULTS: From the replies obtained with a
group of hospitals, we have seen an average a degree of compliance of 37% in
information security management processes (on a scale from 0% to 100%) and
38% in compliance of EHR-S. CONCLUSION: We finalize showing that the
issue of information security management (ISM) is incipient on concerns and
investments of hospitals, and that even though specific knowledge and material
is available, managers have not yet implemented solutions that meet the
specific characteristics and information security demands of the healthcare
industry.
Keywords: Hospital Management; Health Informatics; Information
Management; Health Information Security.
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho visa a demonstrar como os hospitais estão gerenciando o
tema da segurança da informação digital em saúde através de uma escala
quantitativa, que compara a condição atual da gestão hospitalar com os
padrões nacionais e internacionais referentes ao tema.
A confidencialidade da informação de saúde é uma preocupação
intrínseca à prática da medicina. O Código de Ética Médica (CFM, 1988)
determina, no artigo 11, que o médico deve manter sigilo quanto às
informações confidenciais de que tiver conhecimento no desempenho de suas
funções, o mesmo se aplicando ao trabalho em empresas, exceto nos casos
em que seu silêncio prejudique ou ponha em risco a saúde do trabalhador ou
da comunidade. Dedica ainda o capítulo IX ao tema do Segredo Médico.
Ao mesmo tempo, a informatização é uma tendência presente na gestão
hospitalar contemporânea. Fomentada pela necessidade das instituições de
conhecerem dados de sua performance e seu funcionamento, a Tecnologia da
Informação (TI) vem ganhando espaço e aumentando sua presença nos
processos de assistência (Vecina, 2007) .
Um dos pilares da evolução da informatização nos hospitais é o tema do
Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), ou mais amplamente, o Registro
Eletrônico em Saúde (RES). O tema demanda tanta análise e debate, que a
cada 2 anos ocorre um congresso exclusivamente dedicado ao tema. O PEP
2009, por exemplo, organizado pela Sociedade Brasileira de Informática em
Saúde (SBIS) com o Instituto de Ensino e Pesquisas do Hospital Sírio Libanês
(IEP), debate com especialistas nacionais e internacionais o seguinte tema: A
Saúde conectada através do Registro Eletrônico em Saúde: sonho ou
necessidade (SBIS, 2009)? Não apenas no Brasil o tema do PEP/RES vem
sendo estudado. Fazendo uma busca no PubMED com as palavras ―Electronic
Health Record‖, encontramos 17.303 artigos, sendo 904 em revisão (NCBI,
2009).
Ao mesmo tempo que os dados eletrônicos podem ser ser facilmente
duplicados e transmitidos, com a utilização das ferramentas corretas os dados
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digitais tendem a ser mais seguros devido a viabilidade de autenticação,
autorização, auditoria e responsabilização (Myers, 2008).
Ao mesmo tempo, não são desconhecidos casos onde o uso de sistemas
informatizados levou a brechas na segurança da informação. Um relatório que
estudou discos rígidos descartados e práticas de ―limpeza‖ dos dados mostrou
que, em agosto/2002, o Centro Médico de Administração dos Veteranos dos
EUA em Indianópolis vendeu ou doou 139 computadores sem remover dados
confidenciais, incluindo nomes de pacientes portadores de HIV e doenças
mentais. Comenta ainda que em maio/2006 um artigo de jornal denunciou que
uma falha nos computadores pode ter levado ao roubo de dados referentes a
60.000 pacientes que visitaram o Centro Médico da Universidade de Ohio.
Devemos lembrar que a informação de saúde pode servir desde a
empregadores que queiram, de maneira antitética, contratar e/ou manter os
profissionais mais saudáveis, até a criminosos que queiram usar as
informações

para

chantagear

pacientes

proeminentes,

ameaçando

a

divulgação de dados médicos privados (Hoffman, 2006).
Não só no Brasil, mas em países mais desenvolvidos que o nosso no que se
refere à informatização dos serviços de saúde, as agências de saúde são
especialmente desafiadas a trabalhar com falta de fundos para a infraestrutura
técnica necessária para garantir a privacidade e a segurança das informações
(Fountain, 2004).
Analisando mais a fundo, com a ampliação do uso de informações clínicas e
administrativas da prestação de serviços de saúde em meio digital, é
imperativo um gerenciamento cuidadoso dos três pilares da segurança da
informação que objetivam garantir: (1) a integridade dos dados, i.e., os dados
devem ser protegidos contra alterações ou perdas; (2) a disponibilidade dos
dados, ou seja, devem poder ser acessados no instante em que se façam
necessários, e (3) a confidencialidade das informações, significando que
somente devem ser acessadas por pessoas ou instituições autorizadas
(Ravera, 2004).
Alguns países despontaram dando maior atenção ao tema. Nos EUA, a
regulamentação da segurança da informação é baseada na lei de 1996
chamada de HIPAA, sigla para ―Health Insurance Portability and Accountability
20

Act‖, a qual determina a padronização nas transações de dados entre
provedores e pagadores dos serviços de saúde. Determina ainda a existência
de políticas formais para proteger e manter o acesso aos dados de pacientes, e
que também forneça aos clientes o direito de ter acesso à informação de como
e por quem seus dados pessoais serão usados, permitindo-lhes inspecionar e
possivelmente adicionar informações (Vogel, 2006).
A HIPAA cobre os planos de saúde e provedores de serviço que
transacionem informações de saúde de modo eletrônico. Para garantir que a
informatização dos dados de pacientes não prejudicasse a confidencialidade e
a privacidade, esta legislação incluiu proteções federais à privacidade da
informação individual identificada em saúde (US-DHSS, 2003). A parte da
HIPAA referente à privacidade e segurança (parte n.º 164) estabelece os
requisitos que a organização em saúde deve implementar. Estes requisitos
envolvem proteções nos âmbitos administrativo, físico e técnico (US-DHSS,
2006).
Uma outra respeitada instituição internacional que está dando atenção
especial ao tema é a International Organization for Standardization (ISO). A
ISO tem por objetivo o desenvolvimento de padrões internacionais nas mais
diferentes áreas. No que se refere à segurança da informação, publicou a
norma ISO/IEC 27.001, traduzida para o português e oficializada no Brasil pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) como a norma ABNT NBR
ISO 27001, que descreve um ciclo de atividades o qual, uma vez seguido, leva
à implementação de um Sistema de Gestão da Segurança da Informação
(SGSI) robusto e com reconhecimento internacional no que se refere à garantia
da segurança da informação dentro de uma organização (ABNT, 2006).
A ISO identificou ainda que o setor da Saúde possui especificidades em seus
processos organizacionais que demandam mais análise das normas publicadas
em várias áreas. Assim, formou um comitê técnico – chamado de TC 215
Health Informatics – para debate das demandas específicas do segmento de
saúde, propondo padrões específicos que atendam às características da
prestação de serviços em saúde. Este comitê finalizou em 2009 o
desenvolvimento do padrão ISO 27799 - Health informatics—Information
security management in health using ISO/IEC 27002 –, que busca prover
21

alguns controles adicionais e uma explicação mais aprofundada dos controles
descritos na ISO 27002, para proteger a confidencialidade, integridade e
disponibilidade da informação quando se trata da prestação de serviços de
saúde (ISO-TC215, 2008).
No Brasil, o Conselho Federal de Medicina (CFM) também está atento ao
tema, através de um convênio com a Sociedade Brasileira de Informática em
Saúde (SBIS). Em novembro de 2007, ocorreu a publicação da Resolução
1821/07 no Diário Oficial, que aprova as normas técnicas concernentes à
digitalização e ao uso dos sistemas informatizados para a guarda e manuseio
de documentos dos prontuários dos pacientes, autorizando a eliminação do
papel e a troca de informação identificada em saúde.
Com esta resolução estabelece-se o amparo para o uso do registro de saúde
em meio exclusivamente digital. A resolução aprova o Manual de Certificação
para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde (S-RES) e autoriza a
eliminação do prontuário do paciente em papel, tornando-o completamente
digital, desde que os S-RES para guarda e manuseio de prontuários de
paciente atendam integralmente aos requisitos do ―Nível de garantia de
segurança 2 (NGS2)‖(CFM, 2007).
Identificamos uma pesquisa americana que identificou que os pacientes já
tendem a aceitar o uso do RES, desde que as preocupações com a segurança
destas informações sejam endereçadas (Chhanabhai, 2007).
Neste cenário é que este trabalho se propõe a identificar o grau de
conformidade dos hospitais com as normas e padrões já publicados
oficialmente sobre o tema da gestão da segurança da informação digital em
saúde.

1.1 Proposta do Trabalho
A idéia deste trabalho nasceu com a publicação da resolução nº 1.821/2007
do Conselho Federal de Medicina, que aprova as normas técnicas
concernentes à digitalização e uso dos sistemas informatizados para a guarda
e manuseio de documentos dos prontuários dos pacientes, autorizando a
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eliminação do papel e a troca de informação identificada em saúde (CFM,
2007).
Com a resolução publicada, abriu-se a porta pra a informatização completa
do atendimento hospitalar. Uma vez que a confidencialidade das informações
do paciente e a necessidade de acesso rápido às informações são temas
intrínsecos à prática médica no ambiente hospitalar (entre outros), surgiu a
idéia de avaliar quanto as instituições estão preparadas para informatização no
que se refere à gestão da segurança da informação.
Levado o tema ao conhecimento do Prof. Dr. Ivan Pisa, este se interessou na
pesquisa, mas sugeriu a co-orientação da Profa. Dra. Beatriz Leão, especialista
da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde no tema de uso de Sistemas
de Registro Eletrônico de Saúde (S-RES), e co-editora do Manual de
Requisitos de Segurança, Conteúdo e Funcionalidades para Sistemas de
Registro Eletrônico em Saúde.
A Profa. Beatriz Leão sugeriu que a avaliação precisaria versar sobre a
gestão da segurança da informação em dois blocos; (1) a gestão da segurança
da informação nos processos organizacionais e (2) nos S-RES.
A idéia inicial foi de buscar as informações apenas para hospitais
paulistanos. Na prática, porém, conseguimos dados de instituições espalhadas
pelo Brasil, de forma que focamos a análise no grupo exploratório de hospitais
dos quais conseguimos as informações.

1.2 Organização da Dissertação
Este documento está dividido nos seguintes capítulos:
 Capítulo 1: aqui apresentado;
 Capítulo 2: são apresentados os objetivos deste trabalho;
 Capítulo 3: são apresentados os materiais utilizados e os métodos para
obtenção dos resultados, bem como as limitações do experimento. Inclui
também o detalhamento do sistema desenvolvido para coleta de
informações das instituições;
 Capítulo 4: são apresentados os resultados da pesquisa com os dados
obtidos como respostas das instituições;
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 Capítulo 5: são apresentadas as discussões levantadas sobre a análise
dos resultados deste trabalho;
 Capítulo 6: é apresentada a conclusão deste trabalho de pesquisa;
 Capítulo 7: são apresentados estudos e trabalhos futuros que podem
decorrer deste trabalho de pesquisa.
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2 OBJETIVOS
O objetivo desta pesquisa é realizar uma avaliação exploratória sobre o grau
de conformidade de um grupo de hospitais aos requisitos de gestão da
segurança da informação digital, a partir de normas e recomendações da
literatura quando do uso dos sistemas de registro eletrônico de saúde (S-RES).
Os objetivos específicos deste trabalho são:
1) Definir requisitos de gestão de segurança da informação digital
aplicáveis a processos hospitalares e a sistemas de registro eletrônico
de saúde, a partir de normas e recomendações da literatura,
estabelecendo um padrão-ouro a ser usado como referência e
disponibilizar a verificação do grau de conformidade por meio de
questionário eletrônico via sistema web.
2) Realizar uma avaliação exploratória, quantitativa, a partir do questionário
construído, sobre o grau de conformidade ao padrão-ouro definido de
um grupo de hospitais participantes do estudo.
3) Identificar, para o grupo de instituições participantes, quais os temas de
gestão de segurança da informação estão mais ou menos avançados
em implementação, tanto na parte de processos de gestão quanto no
que se refere aos S-RES.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS
Este capítulo apresenta os materiais utilizados durante a pesquisa.
A estratégia de pesquisa consistiu em: (1) pesquisar a literatura existente
sobre o tema da gestão da segurança da informação (GSI) para o setor de
saúde; (2) definir um padrão ouro de Sistema de GSI para Hospitais; (3)
desenvolver uma ferramenta informatizada para que as instituições pudessem
identificar seu grau de conformidade com o padrão ouro definido; (4) aplicar a
ferramenta em um grupo exploratório de hospitais, e (5) tabular os resultados
obtidos.

3.1 Comitê de Ética e Conflito de Interesse
Este projeto de pesquisa de mestrado foi submetido ao Comitê de Ética
em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP),
obtendo parecer favorável à sua realização em 30 de novembro de 2007, sob o
código

CEP

1496/07

(
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ANEXO I – Aprovação no Comitê de ÉTICA , pág. 68).
O título da pesquisa à época desta aprovação era: ―Gestão de Segurança da
Informação dos Registros Eletrônicos de Saúde nos Hospitais Paulistanos‖.
Com o encaminhamento da pesquisa, o título foi alterado para o atual, sem
perda relevante para o escopo da pesquisa.
Os autores afirmam não haver qualquer conflito de interesse na condução
desta pesquisa. Este projeto não contou com a participação direta de
pacientes, não apresentou fatores de riscos e está isento de quaisquer fins
econômicos.

3.2 Escopo desta Pesquisa
A pesquisa proporcionou o desenvolvimento de uma ferramenta para
avaliação do grau de conformidade de hospitais com os padrões de Gestão de
Segurança da Informação (GSI), bem como, o mapeamento da condição atual
de um grupo exploratório de hospitais no que se refere a aderência. aos itens
acima citados.

3.3 Materiais
Os materiais utilizados nesta pesquisa foram divididos em duas categorias:
Literatura e Plataforma web.
3.3.1 Literatura
Para o desenvolvimento de um padrão de comparação referente ao tema de
GSI, fizemos uso de uma série de normas e padrões, nacionais e
internacionais, listados a seguir:


NBR ISO/IEC 27.001; Sistemas de Gestão de Segurança da Informação
– Requisitos; publicada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT, 2006).
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Norma ISO/IEC 27799:2008 - Health informatics - Information
security management in health using ISO/IEC 27002. Desenvolvida
pela International Organization for Standartization (ISO)– Technical
Committee 215 – Health Informatics (ISO-TC215, 2008).



HIPAA –Health Insurance Portability and Accountability Act, que é a
legislação americana de regulamentação da segurança da informação, a
qual determina a padronização nas transações de dados entre
provedores e pagadores dos serviços de saúde (US-DHHS, 2006).



Resolução CFM nº 1.821/2007, que aprova as normas técnicas
concernentes à digitalização e uso dos sistemas informatizados para a
guarda e manuseio de documentos dos prontuários dos pacientes,
autorizando a eliminação do papel e a troca de informação identificada
em saúde (CFM, 2007).



Manual de Requisitos de Segurança, Conteúdo e Funcionalidades
para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde V3.0, desenvolvido
pela parceria entre o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a
Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS, 2008).



Report on the Review of Patient-Identifiable Information, publicado
em 1997 pelo Comitê Caldicott do Departamento de Saúde da Inglaterra,
que focaliza o tratamento dos dados com identificação do paciente,
inclusive no que se refere à segurança desta informação.



Data Protection Act, que é a lei inglesa de 1998 que trata da
regulamentação do processamento de informações relacionada aos
indivíduos, incluindo a aquisição, armazenamento, uso e divulgação
destes dados (UK-OPSI, 1998).



Privacy Act; que é a legislação australiana com os princípios de
privacidade das infomações dos indivíduos, incluindo as preocupações
quando se trata de informações de saúde (AG-OPC, 1988).

Além destes materiais, identificamos outros materiais de grupos que vem
estudando temas similares como uma extensa pesquisa em vários estados
americanos focada em identificar práticas, potíticas e leis locais que criam
barreiras de proteção para a informação digital em saúde desenvolvendo
soluções viáveis que tanto preservem as informações como garantam a
privacidade das mesmas (Dimitropoulos, 2007).
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3.3.2 Platafoma web
Para este desenvolvimento foi utilizado o Modelo Cascata, cuja
característica é a sequência de atividades onde cada fase transcorre
completamente e seus produtos são vistos como entrada para uma nova
fase. As fases deste modelo são (Pressman, 2005):
1. Análise
2. Projeto do Sistema
3. Implementação
4. Teste do Sistema

Para sua implementação utilizamos uma plataforma existente na
UNIFESP. O sistema foi desenvolvido com a linguagem de programação
PHP (Sica, 2006), sendo que a respectiva parte gráfica foi desenvolvida com
HTML (Raggett, 1998), CSS (W3C, 2010) e Javascript (Hillier, 1996). O
Sistema Gerenciador de Banco de Dados escolhido foi o MySQL (MySQL,
2010).
A fim de auxiliar no desenvolvimento foi utilizado um arcabouço, do inglês
framework, desenvolvido por um grupo de alunos e docentes do
Departamento de Informática em Saúde da UNIFESP. Um framework
consiste em um conjunto de classes ou métodos que foram previamente
desenvolvidos e são facilmente reutilizáveis em vários contextos de
desenvolvimento.
O sistema foi desenvolvido de forma a acessar o conteúdo das questões
diretamente do banco de dados. Assim, alterações de texto e conteúdo das
perguntas são imediatamente assumidos pelo sistema, sem necessidade de
intervenção.

3.4 Revisão da Literatura
Os textos dos materiais listados no item 3.3.1, bem como outros artigos que
fazem parte da bibliografia desta pesquisa foram revisados, para que fosse
possível um embasamento teórico sobre a relevância do tema estudado para
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as instituições e uma maior compreensão das características e complexidades
relativas ao tema.

3.5 Desenvolvimento do Questionário de Avaliação da Gestão
da Segurança da Informação em Hospitais
Baseados em revisão literária e entrevistas com especialistas no tema,
representantes da SBIS, ABNT, professores universitários de SGSI, definimos
que seria necessário avaliar a conformidade em duas dimensões: (1) a da
gestão da segurança da informação nos processos hospitalares e (2) a
segurança da informação nos S-RES, como vemos na Figura 1.

Figura 1: Partes do questionário e documentos de suporte ao “padrão ouro”

Etapa 1 – Definição do padrão ouro

3.5.1

O primeiro passo foi decidir quais fundamentos definiriam o grau de
conformidade dos hospitais perante o tema da Gestão da Segurança da
Informação (GSI).
Como mostrado na Figura 1, para a identificação do grau máximo de
conformidade em processos de gestão, usamos as normas ISO 27001 e ISO
27799.
A norma ISO 27001 é suportada por uma norma complementar, a ISO
27002, que lista e detalha os controles de processos organizacionais a serem
seguidos para garantia da segurança da informação em 11 capítulos, a saber:
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Cap. 5. Política de Segurança da Informação
Cap 6. Organização da Segurança da Informação
Cap 7. Gerenciamento de Ativos
Cap 8. Segurança em Recursos Humanos
Cap 9. Segurança Física e Ambiental
Cap 10. Comunicação e Gerenciamento das Operações
Cap 11. Controle de Acesso
Cap 12. Aquisição, Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de
Informação
Cap 13. Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação
Cap 14. Gerenciamento da Continuidade dos Negócios
Cap 15. Conformidade
A ISO 27999 adiciona maiores detalhes da atenção necessária no setor
de saúde em quase todos os capítulos da ISO 27002. Alguns exemplos deste
trabalho são os maiores detalhamentos de controles como:
Backup de Informações de Saúde. Nas organizações de saúde os
procedimentos de ―backup‖ não servem somente para liberar espaço de
armazenamento

nos computadores,

mas

devem

atender também

às

regulamentações e legislações quanto à guarda de dados médicos para
consulta futura por períodos muito superiores ao usual em outros setores, e
com muito mais proteção quanto à confidencialidade. A ISO 27799 sugere,
portanto, o armazenamento com o uso de criptografia (ISO-TC215, 2008). A
norma ressalta que os dispositivos que armazenam estes dados podem deixar
o hospital por várias razões como manutenção, troca, furto, entre outras.
Segurança dos serviços de rede de comunicação. Adicionalmente aos
controles da ISO 27002, as instituições que lidam com informações digitais de
saúde devem estar atentas para o fato de que uma parada nos serviços de
rede pode ter um impacto muito mais grave, uma vez que pode restringir a
prática clínica ou outros procedimentos cruciais à saúde do paciente (ISOTC215, 2008). Uma rede parada em uma indústria pode atrasar a produção;
em um hospital digital, pode custar uma vida.
Sincronização de instante de tempo nos sistemas: Em saúde, os
registros eletrônicos devem ser capazes de traçar a ―linha de tempo‖ exata de
cada acontecimento, registro ou procedimento realizado. Isto porque o
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momento exato desses registros pode ser relevante em processos legais,
investigações ou auditorias de falhas na prática médica. Assim, a ISO
recomenda que a infraestrutura de TI deve ser capaz de sincronizar todos os
registros de tempo de todos os sistemas informatizados, algo menos
necessário em outros segmentos (ISO-TC215, 2008).
Além de controles de processo, a norma ISO 27799 ressalta ainda
ameaças adicionais para as quais as organizações de saúde devem atentar,
como a ameaça de ―repudiação‖, ou seja, de um usuário negar ter enviado ou
recebido uma mensagem, fato que pode ser muito relevante com a transmissão
e/ou registro de dados de pacientes entre instituições, ou por profissionais da
saúde para casos de auditorias ou investigações (ISO-TC215, 2008).
Ficamos confortáveis com o uso das normas ISO 27001 e ISO 27799
para fundamentar a análise dos processos organizacionais de GSI, tanto pelo
reconhecimento

nacional

e

internacional

das

normas

quanto

pelo

aprofundamento das demandas específicas do segmento da saúde na última
norma.
Para a conformidade dos S-RES, fomos orientados a nos basear no
manual aprovado na resolução 1871 do CFM, publicado pelo convênio CFM –
SBIS.
O manual estabelece requisitos aos S-RES. Como vemos na

Figura 2, o manual estabelece dois níveis de garantia de segurança (NGS).

Figura 2: Requisitos para os S-RES segundo a SBIS – CFM. Destaque nos NGS.
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O NGS1 é um grupo de requisitos que o S-RES deve atender de forma a
poder ser utilizado em hospitais e outras instituições prestadoras de serviços
em saúde. Estes requisitos usam como base o modelo funcional do
HealthLevel 7 (HL7), normas ISO de segurança da Informação (por ex., ISO
NBR 27001) e de certificação de software (por ex., ISO 8601), além de normas
definidas pela SBIS/CFM. Estes requisitos estão divididos em 11 categorias,
totalizando 53 itens a serem verificados (SBIS, 2008).
O NGS2 introduz a utilização de certificados digitais, permitindo à
organização eliminar o uso do registro em papel dos dados de saúde e atenção
aos pacientes. Para isso, estabelece requisitos adicionais ao NGS1 que o SRES deve atender, baseados na ICP-Brasil, além de normas baseadas em
resoluções do CFM, SBIS e da Electronic Signatures Infrastructure (ETSI). São
quatro categorias com um total de 25 requisitos.
Estes requisitos, aplicáveis aos S-RES, são enquadrados em três
categorias: (M) Mandatórios, ® Recomendados e (O) Opcionais. Para que um
sistema seja certificado ele precisa atender a todos os requisitos ―mandatórios‖
do Nível de Garantia de Segurança. Vale ressaltar que um S-RES não pode ser
certificado no NGS2 sem ter a certificação no NGS1 (SBIS, 2008).
O fato de este manual ter sido aprovado pelo CFM e ser um material
desenvolvido para a realidade brasileira, fundamentou a decisão de utilizá-lo
com base de conhecimento para os questionamentos a respeito da segurança
da informação no S-RES.
3.5.2

Etapa 2 – Desenvolvimento do questionário
A partir do material coletado e com o padrão ouro definido,

desenvolvemos um questionário com três blocos, conforme Figura 3:
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Figura 3- Blocos do Questionário via WEB.

Bloco 1) Identificação da Instituição Respondente: Visa a identificar
características que viabilizassem a posterior tabulação como:

Esfera

Administrativa, Natureza da Operação, Quantidade de Leitos, Acreditações,
bem como dados do responsável pelas informações prestadas.
Bloco 2) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE): Para
dar ciência à instituição da nossa garantia de confidencialidade das
informações prestadas e dos detalhes da proposta de pesquisa. Ainda no
TCLE é garantido aos respondentes que os dados serão apresentados apenas
de forma consolidada, sem identificação de nenhuma instituição, devido à
relevância e sensibilidade do tema segurança da informação para as
organizações. Somente após o aceite do termo é que se iniciava o
preenchimento do questionário.
Bloco 3) Questões sobre Processos e sobre S-RES: O questionário
foi organizado conforme destacado na Figura 3, com duas partes, uma sobre
processos organizacionais e outra sobre o S-RES. Para cada questão foram
elaboradas alternativas que definissem um grau de conformidade diante do
padrão

ouro

entre

0%

e

100%,

conforme
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Figura 4.

Figura 4: Estrutura de cada questão nas partes 1 e 2.

A parte 1 se refere à segurança da informação nos Processos
Organizacionais. A base da parte 1 foi elaborada de acordo com as normas
ISO 27001 (com os controles citados na ISO 27002) e a norma ISO 27799,
sendo esta última considerada como 100% de conformidade, uma vez que leva
em consideração as especificidades da área hospitalar. Como nem todos os
controles citados na ISO 27001 são complementados na ISO 27799 (por não
terem diferencial mapeado para o setor de saúde), utilizamos apenas controles
citados em ambas as normas.
O questionário completo se encontra no ANEXO 2. Para exemplificar,
segue abaixo uma das 13 questões com suas alternativas, referente ao:
Capítulo 10 da ISO 27799 - Gestão das operações e
comunicações;
Objetivo

(10.5)

disponibilidade

das

Backup:

Manter

informações

a

integridade

das

unidades

e
de

processamento de informações.
Controle

(10.5.1)

O

controle

de

cópias

Backup

de

Informações e de Software deve ser realizado e testado
regularmente

de

acordo

com

a

política

de

Backup

estabelecida:
A questão proposta foi:
7. Em relação às Cópias de Segurança (Backups), qual das afirmações
abaixo mais se aproxima da realidade em sua instituição?
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Alternativa A (0% conforme as normas): O hospital não possui uma
política formal para geração de cópias de segurança dos dados críticos à
continuidade das operações.
Alternativa B (25% conforme): O hospital possui uma política formal para
geração de cópias de segurança dos dados críticos à continuidade das
operações e que define a periodicidade da geração destas cópias.
Alternativa C (50% conforme): “O mesmo exposto na alternativa B,
porém”,além disso, a política também define que testes sejam realizados com
periodicidade definida para verificar se as cópias se mantêm íntegras.
Vale ressaltar que a alternativa C já é 100% conforme com a ISO 27001;
segundo a 27799, a segurança de Backup possui mais exigências.
Alternativa D (75% conforme): “O mesmo exposto na alternativa C,
porém,” além disso, o acesso físico aos equipamentos que armazenam as
informações é permitido apenas a pessoal autorizado.
Alternativa E (100% conforme com a ISO27799): “O mesmo exposto na
alternativa D, porém,” além disso, todas as informações de saúde são
armazenadas de forma criptografada.
Assim, na parte inicial, o respondente avalia seus processos de gestão
dos processos de segurança da informação. Isto pode incluir sistemas
informatizados que o hospital possua, mas que não se trate de um S-RES, uma
vez que não têm o foco no registro eletrônico da assistência à saúde.
O manual do SBIS define, por exemplo, um S-RES AssistencialAmbulatorial como S-RES, voltado para a assistência ambulatorial, tais como:
sistemas de informação ambulatorial, assim como a parte ambulatorial de
sistemas hospitalares ou de sistemas integrados de informação em saúde (SBIS,
2008)

.
Na parte 2 do questionário, o foco é nos S-RES em si e que estejam em

operação

nos

hospitais

respondentes

da

pesquisa.

Esta

parte,

por

consequência, somente foi respondida por instituições que declaravam ter um
S-RES em operação.
Para isso, iniciamos com um mapeamento do sistema (questionando seu
fabricante, data de implantação,...) e passamos às questões de conformidade.
Usamos como base o Manual de Certificação para Sistemas de Registro
Eletrônico em Saúde do CFM-SBIS, na sua versão 3.1 (disponível à época da
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construção do questionário). Elaboramos questões para os requisitos
mandatórios citados tanto para o NGS1 como para o NGS2. Um exemplo de
questão desenvolvida se encontra abaixo:
NGS1.02 do Manual de Certificação - Identificação e
autenticação de usuário.
Questão 15: No que se refere à identificação e autenticação do usuário
quando acessa o S-RES, selecione todas as alternativas que o S-RES
implantado em seu hospital possui.
Alternativa A (20% conforme): Todo usuário deve ser identificado e
autenticado antes de qualquer acesso a dados do S-RES. Não existe
compartilhamento de senhas em departamentos ou grupos.
Alternativa B (20% conforme): As senhas de acesso possuem regras de
qualidade no momento de sua definição pelo usuário, obrigando a utilização de,
no mínimo, 8 caracteres dos quais, no mínimo, 1 caractere deve ser nãoalfabético.
Alternativa C (20% conforme): O S-RES tem a funcionalidade de obrigar
a troca de senhas pelos usuários em um período máximo configurável.
Alternativa D (20% conforme): O S-RES não armazena as senhas,
somente o código hash das senhas do usuário.
Alternativa E (20% conforme): O S-RES possui mecanismos para
bloquear o usuário após um número máximo configurável de tentativas
inválidas de login.
Alternativa F (0% conforme): Nenhuma das anteriores.
Neste caso, o grau de conformidade se consegue com a soma das
alternativas selecionadas. A parte 2 do questionário possui questões que
aceitam a seleção de várias alternativas (como esta acima) e também questões
de resposta única, dependendo de como o requisito é exposto no manual. De
uma forma ou de outra, uma vez respondida a questão, o sistema compõe um
percentual para aquela resposta.
Em ambos os blocos, o respondente não tem acesso ao grau de
conformidade. Somente após a finalização do questionário ele recebe
automaticamente um resumo das suas respostas com o valor resultante de
cada uma delas.
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Com o questionário finalizado no que se referia à informação do grau de
conformidade, consideramos:
3.5.3

Etapa 3 – Implementação do questionário na web
Com as questões definidas e estruturadas para oferecer uma

classificação de 0% a 100% de adesão às normas utilizadas, o questionário foi
implementado na Internet usando as ferramentas citadas no item 3.3.2.
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3.5.4

Etapa 4 – Validação por especialistas
Antes de lançar o questionário para as instituições, nossa metodologia

previu sua validação. Para isto, buscamos especialistas da área para revisar o
questionário

completo,

porquanto

ele

foi

disponibilizado

na

Internet.

Participaram da validação: (1) o editor dos capítulos de segurança (NGS1 e
NGS2) do Manual de Certificação de S-RES que usamos como base para a
parte 2; (2) o diretor de Tecnologia da Informação de um hospital de referência
em São Paulo, e (3) um professor da Pós-Graduação em Gestão e Tecnologia
em Segurança da Informação de uma faculdade especializada em tecnologia, e
também auditor de ISO 27001.
As sugestões indicadas por esses especialistas incluíram, entre outras:
A. Possibilidade de se fazer download completo do questionário para
responder sem estar acessando o sistema.
B. Facilitar a compreensão das alternativas, não repetindo textos e
utilizando uma tabulação diferenciada quando o conteúdo de uma
alternativa fosse similar ao da alternativa anterior.
C. Permitir ao respondente informar seu ―Grau de certeza‖ com a
resposta ao item.
D. Permitir o registro de observações em texto livre.
E. Colocar a fonte / referência para cada questão.
F. Permitir a visualização de todas as perguntas com as respostas já
informadas pelo respondente.
G. Colocar o campo ―Cargo‖ do respondente como campo obrigatório
para avaliar qual o nível hierárquico responsável pelo tema de gestão
da SI dentro da instituição.
H. Ajuste nos tempos informados para respostas da parte 1 e parte 2,
alterando de 45 minutos para 25 minutos.
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Como

vemos

na

Figura 5, as sugestões foram avaliadas e incluídas na versão final do
questionário (disponível no ANEXO II).

Figura 5: Exemplo de questão do formulário.
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Etapa 5 – Liberação para as instituições

3.5.5

O questionário foi liberado para ser utilizado em 1/julho/2009 e segue
disponível

no

link:

http://telemedicina6.unifesp.br/projeto/seguranca

para

instituições que desejem fazer uma avaliação de seu grau de conformidade.
Fizemos contatos e buscamos apoio de uma série de instituições na
divulgação do questionário, a saber:
a) ANAHP: Associação Nacional dos Hospitais Privados
b) ANS: Agência Nacional de Saúde Suplementar
c) Secretaria de Estado da Saúde do Estado de SP
d) Secretaria de Estado da Saúde do Município de SP
e) SBIS: Sociedade Brasileira de Informática em Saúde

Agradecemos mais uma vez o apoio que cada uma das instituições acima
forneceu ao projeto, sendo que todas informaram aos seus membros a
existência da pesquisa.
Foram enviadas cartas de apresentação aos superintendentes dos hospitais
e das operadoras de saúde suplementar, além de uma divulgação na página da
SBIS com o link para a pesquisa.
Através de entrevistas com gestores das insituições parceiras, identificamos
que, a lista da SBIS é acessada por aproximadamente 300 pessoas que
trabalham em instituições hospitalares distintas, a ANAHP possui 40 Hospitais,
a Secretaria de Saúde do Município de São Paulo coordena 18 hospitais e a do
Estado de São Paulo enviou o questionário a uma lista de aproximadamente 40
hospitais. Na Saúde suplementar, a UNIMED possui aproximadamente 80
unidades hospitalares e a AMIL, outras 25. Como estimamos haver uma
sobreposição entre os participantes da lista da SBIS e as demais instituições,
acreditamos ter atingido um universo de aproximadamente 400 hospitais.
3.5.6

Etapa 6 – Tabulação dos resultados

Uma vez liberado o questionário na Internet e enviadas as cartas- convites,
foi dado um prazo para obtenção de respostas.
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Para a tabulação, consideramos os questionários respondidos até a data de
1/11/2009.
A partir desta data iniciamos a tabulação para obtenção dos resultados da
pesquisa.

3.6 Limitações do Experimento
Na parte do questionário relacionado a processos, usamos apenas os
controles da ISO 27001 com alguns diferenciais na ISO 27799, indicando que
há alguma demanda adicional na GSI para a saúde. Quanto aos sistemas de
informação, foram utilizados apenas os requisitos obrigatórios para a
elaboração do questionário pela necessidade de torná-lo sucinto, e assim
facilitar a obtenção das respostas..
Ademais, existem controles adicionais na GSI e requisitos para os S-RES
que não foram contemplados na avaliação.

3.7 Linha do Tempo da Pesquisa
A Figura 6 apresenta a linha do tempo da pesquisa x.
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Figura 6: Linha do tempo da pesquisa.

3.8 Parcerias e Colaboradores
O trabalho contou com o apoio do Departamento de Informática em Saúde,
por meio do aluno de pós-graduação Thiago Martini da Costa: desenvolvedor
da ferramenta da web e colaborador na informatização e revisão do
questionário, além da infraestrutura computacional para a sua implantação.
Colaboraram ainda no desenho e validação desta pesquisa:
- Prof. Hélio Cordeiro - bacharel em Administração de Empresas, pósgraduado (lato sensu) em Gestão de Negócios pela FGV e MBA em Tecnologia
da Informação pela Mauá.
- Sr. Luiz Kiatake – coordenador do GT 4 (Segurança da Informação) da
Comissão Especial de Estudos da ABNT Informática em Saúde.
- Sr. Sérgio Arai – diretor de Tecnologia da Informação do Hospital Israelita
Albert Einstein.
Contou ainda com as organizações listadas no item 3.5.5, que apoiaram a
divulgação do questionário para os hospitais afiliados.
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4 RESULTADOS
Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa.

4.1 Questionário Implementado na Web
A partir do ―padrão ouro‖ para a gestão da Segurança da Informação definido
(conforme metodologia exposta no item 3.5.1) tanto para os processos
hospitalares quanto para os S-RES, implementamos o questionário na Internet
com a estrutura que vemos na Tabela 1.
Página

Descrição da etapa

Página 1

Descrição do projeto e do questionário

Página 2

Identificação da instituição e do respondente

Página 3

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Páginas 4-16

Questionário: Parte 1 – Treze (13) perguntas sobre processos
de gestão da segurança da informação

Página 17

Identificação do S-RES instalado no hospital

Página 18-29

Questionário: Parte 2 – Doze (12) perguntas sobre recursos de
segurança da informação no S-RES implantado.

Página 30

Resumo de todas as perguntas respondidas (com respostas) e
não respondidas, além do botão de submissão do questionário.

Página 31

Página com resumo e ―Grau de Conformidade‖: o participante
recebe seu grau estimado de conformidade para cada resposta
fornecida e a classificação geral por parte (Processos e S-RES)
Tabela 1: Estrutura do questionário na web.

A ferramenta desenvolvida considerou uma série de premissas:
Premissa 1) O usuário deveria ser informado da estrutura do
questionário e do tempo estimado para responder às questões (implementado
conforme Figura 7).
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Figura 7: Página de entrada da pesquisa na web.

Premissa 2) O usuário deveria poder responder parte do questionário e
depois retornar a ele. Para isto, a página 2 solicita dados da instituição
hospitalar e do respondente, o qual cria um usuário de senha próprio para que
possa retornar ao preenchimento ou rever seus resultados (implementado
conforme Figura 8).
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Figura 8: Página de Identificação.

Premissa 3) O usuário somente poderia responder a qualquer questão
após aceitar o TCLE (implementado conforme Figura 9).
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Figura 9: Página do TCLE.

Premissa 4) Somente instituições com um S-RES implantado deveriam
ter acesso à parte 2 do questionário. Para isto, após a última questão da parte
1, solicitamos algumas informações sobre o sistema implantado no hospital,
como vemos na Figura 10.

47

Figura 10: Tela de Identificação do S-RES implantado no hospital.

Para os respondentes que informassem não possuir um S-RES
implantado, perguntamos em qual fase de implantação estaria ou se não
haveria planos para a implantação de um sistema.
Premissa 5) O usuário deveria receber algo em retorno pela sua
participação. No caso, recebeu o grau de conformidade relativo às suas
respostas para cada questão em comparação ao padrão ouro definido. Como
vemos na Figura 11, onde usamos um usuário de teste, o hospital recebe um
resumo com sua identificação, o grau médio de conformidade de cada parte i.e., processos e sistemas - e a sua resposta para cada pergunta com o
respectivo grau de aderência ao padrão ouro definido.
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Figura 11: Exemplo de relatório final após a submissão das respostas.

Todas as respostas e graus de conformidades foram armazenadas em
um banco de dados SQL para permitir futuras consolidações e comparações
das diferentes instituições.

4.2 Respostas Obtidas
Obtivemos respostas de 11 hospitais entre 80 e 692 leitos, com uma
média de 241. Tivemos 1 instituição que respondeu parcialmente o
questionário e, por consequencia, não submeteu suas respostas finais.
Para fins desta pesquisa, adotamos como critério de inclusão, apenas
questionários completamente respondidos. Assim, excluímos da análise sobre
as respostas, a instituição que nao respondeu completamente.
Quanto à ―esfera administrativa‖ (com base no cadastro no CNES)
tivemos 1 de instituição pública e 10 instituições privadas. 3 respondentes sem
nenhuma acreditação de processos; 6 com uma e 2 com duas ou mais
acreditações, sendo que as mais recorrentes foram ISO9001, CQH e Joint
Commision. As respostas obtidas constam da Tabela 2. Nesta estão
destacados hospitais com 1 acreditação (em fundo cinza) e hospitais com mais
de 1 acreditação (em fundo preto).
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Bloco 1 (Processos): Respostas obtidas dos hospitais
#

Capt

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

Média

1

5

0,75

1,00

0,25

0,75

0,00

0,75

0,75

0,75

0,00

0,50

0,00

50,0%

2

6

0,50

1,00

0,00

1,00

0,00

0,25

1,00

1,00

0,00

0,75

0,25

52,3%

3

6

0,00

1,00

0,25

0,25

0,00

0,25

0,00

0,50

0,25

1,00

0,00

31,8%

4

7

0,00

0,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

9,1%

5

8

0,00

0,25

0,00

1,00

0,00

0,50

0,25

1,00

0,00

0,50

0,00

31,8%

6

9

0,50

0,50

1,00

0,50

0,00

1,00

1,00

0,50

0,25

0,50

0,25

54,5%

7

10

0,25

0,75

0,75

0,75

0,50

0,75

0,75

0,75

0,25

0,75

0,75

63,6%

8

10

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,50

0,50

0,25

0,25

0,75

0,25

34,1%

9

10

0,75

0,50

0,25

0,25

0,00

0,25

0,50

0,50

0,25

0,75

0,25

38,6%

10

11

0,50

0,50

0,00

1,00

0,00

0,00

0,75

0,50

0,00

0,50

0,00

34,1%

11

13

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,50

0,00

13,6%

12

14

0,00

0,50

0,00

0,75

0,50

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,00

27,3%

13

15

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,50

0,50

0,50

0,00

1,00

0,00

40,9%

Media

0,27

0,65

0,21

0,58

0,10

0,38

0,50

0,54

0,12

0,60

0,13

37,1%

Tabela 2: Respostas dos 11 hospitais (H) no Bloco 1 (processos), com destaque para
hospitais acreditados.

Com estes dados, podemos desenhar um ―radar‖ da conformidade
média deste grupo de hospitais no que se refere a processos. Vemos este
―radar‖ no Gráfico 1, onde destacamos o grau de conformidade obtido para
cada questão (em preto).

Gráfico 1: Radar da conformidade média dos hospitais em processos de GSI.
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Quanto ao uso de algum S-RES, 7 (sete) hospitais informaram possuir
um sistema e, portanto, responderam ao bloco 2 de questões. Entre os que
informaram não possuir um S-RES, 3 (três) informaram que devem implantá-lo
em até 1 ano, e 1 (um) declararou não possuir planos para tal. As respostas
obtidas constam da Tabela 3. Nesta estão destacados hospitais com uma
acreditação (em fundo cinza) e hospitais com mais de uma acreditação (em
fundo preto).

Bloco 2 (Sistemas) ; Respostas obtidas dos Hospitais
#

NGS

H1

H3

H4

H6

H8

H9

H11

Média

14

NGS1

0,00

1,00

0,50

1,00

0,00

1,00

1,00

64,3%

15

NGS1

0,80

0,40

1,00

0,60

0,20

0,20

0,20

48,6%

16

NGS1

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

57,1%

17

NGS1

0,00

0,33

0,33

0,00

0,33

0,00

0,33

18,9%

18

NGS1

0,66

1,00

0,00

1,00

0,66

0,34

0,34

57,1%

19

NGS1

0,50

1,00

0,50

1,00

0,50

0,50

0,50

64,3%

20

NGS1

0,50

1,00

0,50

0,50

1,00

0,25

1,00

67,9%

21

NGS1

0,00

0,20

0,20

0,00

0,00

0,20

0,40

14,3%

22

NGS1

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,00

1,00

50,0%

23

NGS2

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,3%

24

NGS2

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

3,6%

25

NGS2

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

7,1%

à quantos anos usa S-RES

2

3

3

5

11

0

3

à quantos anos atualizou

0

0

1

0

0

0

0

Media

25%

54%

52%

38%

35%

29%

40%

39,0%

Tabela 3: Respostas dos 7 hospitais (H) no Bloco 2 (S-RES), com destaque para
hospitais acreditados.

Na Tabela 3, mostramos ainda à quanto tempo os hospitais já usam um
S-RES e à quantos anos o sistema passou por uma atualização. Destes dados
destacamos duas informações que achamos ser relevantes. (1) Podemos notar
que todos os hospitais respondetes passaram por atualizações de sistemas
entre 2008 e 2009 e (2) não há uma relação direta entre tempo de uso do SRES e o grau de conformidade do mesmo uma vez que temos hospitais que já
usam sistemas à mais tempo com graus médios de conformidade menores que
outros que iniciaram o uso mais recentemente.
Em debate conjunto com a banca de defesa desta dissertação foi nos
chamado à atenção de uma possível incongruência nas respostas das
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questões 23, 24 e 25 uma vez que um hospital se diz 100% aderente ao
padrão, usando certificado ICP Brasil, mas 25% aderente em assinatura digital
e 50% em uso do certificado no sistema. Verificando os ―graus de
conformidade‖ de cada questão , disponível no ANEXO III, vemos que a
questão 23 é escalar (alternativa a= 0% e c = 100%) enquanto nas questões 24
e 25 as alternativas são acumulativa (cada alternativa corresponte a um
compliance de 25% ou 50% que se somam). Neste caso específico, as
respostas foram:
23

24

25

No que se refere ao uso de certificados digitais pelo S-RES, qual das afirmações abaixo mais se
aproxima da realidade no hospital?



O S-RES utiliza um certificado digital emitido por uma Autoridade Certificadora (AC)
credenciada à ICP-Brasil para processos de autenticação de profissionais e para
assinatura digital de documentos.



Grau de Conformidade: 100%

Quanto ao uso de assinatura digital quais das funcionalidades abaixo estão presentes no S-RES
implantado no hospital?



O S-RES realiza a validação da assinatura digital após sua realização.



Grau de Conformidade: 25%

Quanto ao uso de certificado digital para autenticação de usuário, quais das funcionalidades abaixo
estão presentes no S-RES implantado no hospital?



O S-RES garante a irretratabilidade de uma autenticação realizada através de
certificado digital gerando um "Elemento de prova". Este "Elemento de prova" é
armazenado em registros de segurança do sistema.



Grau de Conformidade: 50%

Assim sendo, entendemos como um conjunto válido de respostas.
Vale destacar que, apesar de termos enviado as cartas-convites aos
dirigentes dos hospitais, todos os questionários respondidos foram preenchidos
por profissionais (diretores, gerentes,entre outros) da área de Tecnologia da
Informação (TI).
Da mesma forma que na parte de processos, podemos desenhar um
―radar‖ da conformidade média deste grupo de hospitais no que se refere ao SRES. Vemos este ―radar‖ no Gráfico 12, onde destacamos o grau de
conformidade obtido para cada questão (em preto).
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Gráfico 2- Radar da conformidade média dos hospitais com S-RES implementados.

Em relação ao grau médio de conformidade em comparação com a
quantidade de acreditações da instituição (por ex.: ONA, JCI...), consolidamos
as médias das instituições e as comparamos com as acreditações, como
vemos nos resultados apresentados nos Gráfico 3 e Gráfico 4.

Gráfico 3- Grau médio de conformidade dos hospitais x acreditações das instituições
respondentes (Parte 1 – Processos).
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Gráfico 4- Grau de conformidade médio dos hospitais x acreditações das instituições
respondentes (Parte 2 – Sistemas).

Destes resultados, destacamos que na parte de processos de gestão
encontramos médias mais altas nos hospitais com uma ou mais acreditações.
A média geral de conformidade em processos ficou em 37% (em uma escala
de 0%-100%) enquanto, se usarmos apenas hospitais com pelo menos uma
acreditação, a média sobre para 41%. Além disso, notamos que somente
hospitais acreditados conseguiram médias acima de 50%, que equivalem à
conformidade com a ISO 27001. Ambos os dados nos parecem razoáveis, uma
vez que o processo de acreditação exige uma melhor gestão dos processos.
Encontramos, porém, extremos de conformidade em processos. Temos
hospitais com 65% de conformidade e outros com 10%. Isto nos chama a
atenção para o fato de que se encontramos uma excelência comparativa neste
tema por parte de uns, temos outros hospitais que dão atenção mínima ao
tema.
Quanto aos S-RES, a média de conformidade ficou em 38%. Vemos que a
maioria (86%) dos respondentes que possuem um sistema possui pelo menos
uma acreditação, mas que a acreditação não garante que o S-RES tenha uma
alta conformidade, visto que o maior grau foi encontrado em um hospital não
acreditado. Isto também nos parece coerente, pois a conformidade do S-RES
depende mais do sistema adquirido ou desenvolvido atender à lista de

54

requisitos propostos do que dos processos de gestão que são verificados nos
processos de acreditação.
Vale notar que, apesar de termos colocado um campo para cometários livres
no questionário, este não foi utilizado por nenhum dos respondentes.

4.3 Radar de Conformidade de GSI e Segurança de S-RES do
Hospital
Com a ferramenta desenvolvida e disponibilizada na web, qualquer hospital
pode obter um gráfico de seus percentuais de conformidade como
exemplificamos no Gráfico 5 (para Processos) e no Gráfico 6 (para Sistemas),
onde utilizamos as notas recebidas por um dos hospitais escolhidos ao acaso,
permitindo aos gestores hospitalares verificar como está sendo gerenciado o
tema da segurança da informação em sua instituição.

Gráfico 5: Radar da conformidade de um hospital – Parte 1 : Processos.
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Gráfico 6 : Radar da conformidade de um hospital – Parte 2 : S-RES.

Com estes gráficos o gestor identifica claramente em quais áreas a
instituição está mais distante do padrão ouro (100% em todas as respostas), e
ainda, para a parte de processos, em quais já atingiu o nível equivalente à
norma ISO 27001 (50% ou mais).

4.4 Identificação dos Temas de GSI e Segurança de S-RES de
Maior Atenção nos Hospitais Pesquisados
Além de avaliar a conformidade da instituição como um todo, nossa pesquisa
permitiu tabular quais dos requisitos têm maior (ou menor) grau de
conformidade, separados por tema. Mostramos na Tabela 4 os resultados
médios do bloco referente aos processos de GSI entre as várias instituições
respondentes, com a identificação do tema ao qual a questão se refere, com
destaque para os itens de maior (em cinza) e menor conformidade (em preto).
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Bloco 1: Processos
#

Cap.

Tema

Média

Min

Max

1

5

Política Corporativa de Seg. Informação

50,0%

0%

100%

2

6

Contratos de confidencialidade com funcionários

52,3%

0%

100%

3

6

Contratos de confidencialidade com terceiros

31,8%

0%

100%

4

7

Informação do grau de confidencialidade dos 9,1%

0%

75%

documentos
5

8

Acesso a informações por funcionários desligados

31,8%

0%

100%

6

9

Equipamentos usados fora do hospital e acesso 54,5%

0%

100%

remoto
7

10

Procedimentos de backup de dados

63,6%

25%

75%

8

10

Segurança de correios eletrônicos

34,1%

25%

75%

9

10

Garantia de data/hora dos registros

38,6%

0%

75%

10 11

Liberação de acesso a informações

34,1%

0%

100%

11 13

Procedimentos em caso de falhas de Seg. 13,6%

0%

50%

0%

75%

0%

100%

Informação
12 14

Plano de continuidade das operações em caso de 27,3%
falhas

13 15

Garantia da proteção aos dados e informações 40,9%
pessoais

Tabela 4: Conformidade média com identificação do tema – Processos de GSI – com
destaque para as médias maiores (cinza) e menores (preto).

Na parte de processos estão destacados - em preto - os itens que não
alcançaram 25% de conformidade, significando que se encontram em um grau
bastante incipiente de atenção e - em cinza-claro - os temas que tiveram
conformidade superior a 50%, denotando que estão conformes com a ISO
27001 ou já se aproximando da ISO 27799.
Chama a atenção que os procedimentos para backup de dados sejam o item
de maior conformidade, denotando a percepção da sua relevância

no

atendimento aos pacientes no caso de queda de um sistema ou da rede de
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comunicações. Vemos neste item que nenhum hospital se mostrou 0%
conforme.
Ao mesmo tempo, a gestão do hospital parece não se importar com a
informação do grau de confidencialidade dos documentos, i.e, informar em
cada documento se este é de característica confidencial, restrita, semirrestrita
ou pública, uma vez que na questão 7 tivemos a menor média e nenhum
hospital com 100% de aderência.
No que se refere aos S-RES, vemos os resultados na Tabela 5, na qual
destacamos – em preto – as 4 médias mais baixas e – em cinza – as 4 médias
mais altas, focalizando assim quais funcionalidades os sistemas já vêm
implantando para se aproximarem dos requisitos do manual do CFM-SBIS, e
quais ainda não estão sendo aplicadas.
Bloco 2: S-RES
Média

Min

Max

14 NGS1 Controle de versão do software

64,3%

0%

100%

15 NGS1 Identificação e autenticação de usuário

48,6%

20%

100%

16 NGS1 Controle de duração da sessão de usuário

57,1%

0%

100%

17 NGS1 Autorização e controle de acesso

18,9%

0%

33%

18 NGS1 Geração e recuperação de cópia de segurança pelo 57,1%

0%

100%

#

NGS

Tema

S-RES
19 NGS1 Exclusão ou alteração de dados existentes no S-RES

64,3%

50%

100%

20 NGS1 Funcionalidades de auditoria

67,9%

25%

100%

21 NGS1 Documentação do S-RES

14,3%

0%

40%

22 NGS1 Representação de instante de tempo no S-RES

50,0%

0%

100%

23 NGS2 Uso do certificado digital no S-RES

14,3%

0%

100%

24 NGS2 Uso de assinatura digital no S-RES

3,6%

0%

25%

25 NGS2 Uso de certificado digital para autenticação de 7,1%

0%

50%

usuário
Tabela 5- Conformidade média com identificação do tema S-RES, com destaque para as
médias maiores (cinza) e menores (preto).
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O item de maior conformidade referiu-se às funcionalidades de auditoria. De
fato, se o sistema não é seguro o suficiente, tais ferramentas são fundamentais
para identificar quem acessou quais dados e em que instante, de forma a
permitir o rastreamento das atividades em caso de falhas. Os itens de menor
conformidade referem-se ao uso de assinatura digital e de uso de certificado
digital para autenticação (i.e., acesso do usuário) ao sistema; dois temas estão
ligados ao uso de certificado digital e/ou assinatura digital pelos profissionais
de saúde, diretamente ligados à atenção ao paciente, algo ainda distante do
dia-a-dia hospitalar, porém este é o requisito para a eliminação completa do
prontuário em papel, segundo a resolução do CFM (NGS2).
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5 DISCUSSÃO
Uma vez que a quantidade de questionários respondidos durante a
pesquisa foi aquém do esperado, não pretendemos extrapolar os resultados
para todos os hospitais do Brasil, e sim considerá-los como resultados
exploratórios da realidade da gestão da segurança da informação. É importante
ressaltar que estas respostas foram obtidas de instituições de todo o país, e
não somente da cidade de São Paulo, como previsto no início da pesquisa.
Achamos, contudo, que os resultados conseguidos levantam pontos
importantes para discussão e reflexão, que poderão orientar futuras análises,
como:

5.1 A Baixa Média Geral de Conformidade
Para um tema tão crítico como a segurança da informação em saúde,
nas suas dimensões de confiabilidade, disponibilidade e confidencialidade,
achamos que, tanto em processos como em sistemas, a média (37,1% em
processos e 39% em sistemas) ficou muito aquém do desejável. Vale lembrar
que dos hospitais respondentes, a maioria já utiliza um sistema informatizado
nas atividades de assistência (S-RES) e os demais possuem sistemas
diversos, mas que também guardam informações preciosas sobre os
pacientes.
Encontrar uma média geral baixa nos mostra que viabilizar uma
informatização ampla demandará muito esforço e investimento nos processos e
nos sistemas, pelo menos neste grupo de hospitais analisados.
Vale reforçar que as respostas foram obtidas através de autodeclaração. Se considerarmos que os respondentes tenham uma tendência a
querer mostrar uma realidade mais confortável ou avançada em sua instituição,
poderiamos considerar um viés de alta e assim, de fato, a realidade nestas
instituições seria ainda pior do que a denotada. A pesquisa porém não tinha o
objetivo de avaliar a existência ou não deste viés.
Da mesma forma, nos chamou a atenção o fato de nenhum respondente
ter feito uso do campo livre. Em debate do time de pesquisa, acreditamos que
isso se deve a uma série de fatores como : (1) baixa familiaridade dos
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respondentes com o tema de forma a ousar expressar-se em texto livre, (2)
pouco tempo para resposta ao questionário concomitante às ações do dia a
dia, (3) compreensão da questão no formato apresentado nas alternativas, (4)
desatenção à existência desta possibilidade, entre outras.

5.2 Diferencial

das

Demandas

da

Saúde

Ainda

Pouco

Percebido
A baixa quantidade de respostas com grau médio de conformidade
acima de 50% na parte de processos - apenas 4 de 13 questões - nos indica
que as instituições respondentes, mesmo que possuam processos de gestão
de segurança da informação, ainda não alteraram seus processos para atender
às especificidades do setor. Isto pode ser um forte fator de retardo na
implantação de sistemas informatizados, visto que estas características
especiais dos serviços de saúde são fundamentais para a segurança dos
pacientes e das instituições e, acreditamos, não poderão ser desconsideradas
para a operação informatizada.
Apesar disso, o fato de os dirigentes hospitalares terem direcionado o
tema do questionário aos profissionais da área de TI, nos indica que
provavelmente esta área terá papel de coordenação na implantação da Gestão
da Segurança da Informação dos hospitais.

5.3 Existência de Materiais e Diretrizes Específicas para o
Segmento de Saúde
Mesmo identificando uma baixa conformidade e percepção dos desafios
da GSI em saúde, constatamos a existência de uma norma específica sobre as
demandas de um sistema de gestão da segurança da informação para o setor
de saúde, i.e.,a ISO 27799, a qual serve de uma ótima base para as
instituições que quiserem se ater ao tema, porquanto foi desenvolvida por
profissionais do mundo todo, especialistas na área de informática para a saúde.
Da mesma forma, o processo de certificação de S-RES, aprovado
formalmente pelo CFM e que hoje (julho/2010) já certifica quatro S-RES de
mercado (nas suas versões específicas submetidas ao processo), permitindo a
instituições eliminarem os prontuários em papel, sendo que atendem a ambos
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os níveis de gestão de segurança (NGS1 e NGS2) e talvez sirvam de base
para uma melhoria geral nas garantias que estes sistemas possam dar às
instituições que os implementam.
Com isso, abre-se espaço para que os gestores que desejarem se
aprofundar no tema possam partir de um material desenvolvido por
especialistas, tanto nos processos hospitalares quanto nos S-RES.

Entendemos com a pesquisa que o tema da ampla informatização hospitalar
está se iniciando no país, e concluímos que o tema da segurança da
informação é ainda incipiente nas preocupações dos gestores de processos e
nos desenvolvedores de sistemas. Acreditamos, porém, que graças à
relevância da confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações
para a prestação de serviços de saúde, teremos uma atenção cada vez maior
à gestão da segurança da informação, e para isto esperamos que esta
pesquisa tenha contribuído.
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6 CONCLUSÃO
Neste trabalho foi identificado o grau de conformidade de um grupo
exploratório de hospitais às normas nacionais e internacionais de gestão de
segurança da informação em saúde.
1) Definimos um padrão ouro baseado em normas ISO - ISO 27001 (ABNT,
2006) e ISO 27799 (ISO-TC215, 2008) para a gestão da segurança da
informação em processos operacionais, e no manual do SBIS-CFM
(SBIS,

2008)

para

a

segurança

da

informação

nos

sistemas

informatizados de registro eletrônico em saúde.
A partir deste padrão de referência, construímos um questionário
disponível via web que permitiu a um grupo de hospitais verificar seu grau de
conformidade em segurança da informação.
2) Divulgamos o acesso à ferramenta, recebendo respostas de 11 (onze)
instituições para a parte de processos hospitalares e, destas, 7 (sete)
forneceram dados sobre a existência de um S-RES implementado.
Avaliamos as respostas obtidas identificando uma média de conformidade
de 37,1% em processos (variando entre 9,6% e 65,4%) e 39% nos S-RES
implementados (variando entre 24,7% e 53,6%).
A média de conformidade em processos nos hospitais entre os que
possuem pelo menos uma acreditação foi 20,8% maior, ou seja, 44,8%
conformes (variando entre 11,5% e 65,4%). Em S-RES, apenas um hospital
não possuía nenhuma acreditação. A média dos S-RES, considerando
apenas os hospitais acreditados, foi de 36,2% (variando entre 24,7% e
50,3%).
3) Identificamos que no grupo de hospitais pesquisados, os temas de
processos de GSI nos quais as instituições estão mais avançadas são:
Política Corporativa de Segurança da Informação, Contratos de
confidencialidade com funcionários, Uso de equipamentos fora do
hospital e Acesso remoto e procedimentos de backup de dados.
Comprovamos que no grupo de hospitais pesquisados, os temas de
processos de GSI nos quais as instituições estão menos avançadas são:
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Informação do grau de confidencialidade dos documentos e Procedimentos
em caso de falhas de segurança de informação.
Confirmamos que no grupo de hospitais pesquisados, os itens de
segurança dos S-RES nos quais as instituições estão mais avançadas são:
Controle de versão do software, Controle de duração da sessão de usuário,
Geração e Recuperação de cópia de segurança pelo S-RES, Exclusão ou
alteração de dados existentes no S-RES e Funcionalidades de auditoria.
Acentuamos que no grupo de hospitais pesquisados, os itens de
segurança dos S-RES nos quais as instituições estão menos avançadas
são: Documentação do S-RES, Uso do certificado digital no S-RES, Uso de
assinatura digital no S-RES e Uso de certificado digital para autenticação de
usuário.
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7 TRABALHOS FUTUROS
Com a realização deste trabalho de pesquisa identificamos trabalhos
futuros importantes a serem realizados. São eles:
1) Expansão do mapeamento para um grupo estatisticamente
relevante de hospitais.
Neste sentido, decidimos fazer pequenos ajustes sugeridos por
especialistas do setor e manter o questionário disponível para as
insitiuições que desejarem fazer uso desta ferramenta.
2) Definição dos critérios que levam as instituições a investir em
segurança da informação.

65

8 REFERÊNCIAS

Conselho Federal de Medicina (CFM). Resolução nº 1.246/88, 1988.
Vecina Neto G, Malik AM. Tendências na assistência hospitalar. Rev.
Ciênc. Saúde Coletiva, Ago 2007, vol.12, nº.4, p. 825-839.
Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS). Congresso PEP
2009. Disponível em http://www.sbis.com.br/ 2009.
Myers J, Frieden T, Bherwani K, Henning K. Privacy and Public Health at
Risk: Public Health Confidentiality in the Digital Age, American Journal of Public
Health Vol 98, No. 5, 2008.
National Center of Biologic Information (NCBI). Disponível em:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez. Acesso em 28/11/2009.
Hoffman S, Podgurski A. In Sickness, Health, and Cyberspace:
Protecting the Security of Electronic Private Health Information; Set/06;
Disponível em: http://ssrn.com/abstract=931069.
Fountain JE. Digital government and public health. Centers for Disease
Control and Prevention, 2004.
Ravera L, Colombo I, Tedeschi M, Ravera A. Security and privacy at the
private multispecialty hospital istituto clinico humanitas: strategy and reality.
International Journal of Medical Informatics (2004) 73, 321—324.
Vogel L, Perreault L. Management of Information in Healthcare
Organizations. In: Shortliffe E, Cimino J, organizadores. Biomedical Informatics:
Computer Applications in Health Care and Biomedicine, 3 rd ed. 2006, p. 476510.
United States Dept. of Health and Human Services (US-DHHS). General
overview of standards for privacy of individually identifiable health information.
2003. Disponível em: http://www.hhs.gov/ocr/hipaa/guidelines/overview.pdf.

66

United States Dept. of Health and Human Services (US-DHHS). HIPAA
Administrative

Simplification

Regulation

Text.

2006.

Disponível

em:

http://www.hhs.gov/ocr/AdminSimpRegText.pdf.
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). NBR ISO/IEC
27.001; Sistemas de Gestão de Segurança da Informação – Requisitos. 2006.
International Organization for Standartization – Technical Committee 215
– Health Informatics (ISO-TC215). ISO/IEC 27799:2008 - Health informatics Information security management in health using ISO/IEC 27002. 2008.
Conselho Federal de Medicina (CFM). Resolução CFM nº 1.821/2007.
Disponível em:
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2007/1821_2007.htm. 2007.
Chhanabhai P, Holt A. Consumers Are Ready to Accept the Transition to
Online and Electronic Records If They Can Be Assured of the Security
Measures. Medscape General Medicine. 2007
Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS), Conselho Federal
de Medicina (CFM); Leão, BF, Costa CGA, Silva ML, Galvão SC (ed). Manual
de Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde versão 3.0.
2008.
United Kingdom Office of Public Sector information (UK-OPSI), Data
Protection

Act

–

Chapter

29.

Disponível

em:

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1998/ukpga_19980029_en_1,1988.
Australian Government Office of the Privacy commissioner (AG-OPC),
Privacy Act. Disponível em http://www.privacy.gov.au/law/act ,,1988.
Dimitropoulos L. Privacy and Security Solutions for Interoperable Health
Information Exchange. USA Office of Policy and Research. 2007.
Pressman, R. S. Software engineering: A practitioner’s approach.
McGraw-Hill, 2005, p. 880.
Sica, C., PHP Orientado a Objetos: Fale a Linguagem da Internet. Rio
de Janeiro - RJ: Ciência Moderna, 2006, p.216.
Raggett, D., Raggett on HTML 4. Addison-Wesley’s, 1998, chap. 2.

67

World Wide

web

Consortium

(W3C),

CSS

-

Cascading

Style

Sheets.,Disponível em: http://www.w3.org/Style/CSS/, 2010.
Hillier S, Inside Microsoft Visual Basic, Scripting Edition, Microsoft Press,
1996.
MySQL.

Disponível

em:

http://www.mysql.com/?bydis_dis_index=1,

2010.

68

ANEXO I – APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA
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ANEXO II – QUESTIONÁRIO DESENVOLVIDO
Projeto Segurança da Informação em Saúde
Questionário - Parte 1: Processos de Segurança da Informação
1) Em relação a um documento que declare a posição da instituição no que se
refere à Política de SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, qual das
afirmações abaixo mais se aproxima da realidade em sua
instituição?
a) O tema da política da Segurança da Informação não é tratado em nenhum
documento formal.
b) Existem procedimentos formais descritos em manuais de procedimentos
de determinados departamentos, que tratam, entre outros assuntos, do
tema da Segurança da Informação, mas sem um foco específico.
c) O mesmo exposto no item anterior, porém os manuais destes
determinados departamentos têm foco específico no tema da Segurança
da Informação.
d) Existe um documento formal publicado para toda instituição, aprovado
pela alta gerência, que declara as diretivas referentes à política de
Segurança da Informação.
e) O mesmo exposto no item anterior, porém este documento inclui,
textualmente, a demanda e as metas da segurança da Informação para a
atenção à saúde e as preocupações com as informações de saúde dos
pacientes.
2) Em relação à manutenção da confidencialidade das informações dentro da
instituição, qual das afirmações abaixo mais se aproxima da sua realidade?
a) Não há um documento formal - assinado por quem trabalha na instituição
- que trate da confidencialidade das informações.
b) A organização trata do tema da confidencialidade das informações
formalmente no contrato de trabalho assinado por cada colaborador.
c) A organização possui acordos de confidencialidade formais e assinados
pelos colaboradores da instituição, que ressaltam quais informações
devem

ser

protegidas,

sem

declaração

explícita

das

potenciais

penalidades.
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d) O mesmo exposto no item anterior, porém somente em parte dos acordos
estão explícitas as penalidades em caso de publicação indevida de
informações.
e) O mesmo exposto no item anterior, porém em todos os acordos estão
explícitas quais informações devem ser protegidas, bem como as
penalidades em caso de publicação indevida de informações.
3) Em relação aos contratos com terceiros que trabalham dentro da instituição
com acesso a informações da organização, qual das afirmações abaixo
mais se aproxima da realidade no hospital?
a) Os contratos com terceiros não tratam formalmente do tema da
confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações com
asquais os profissionais terceirizados têm contato.
b) Os

contratos

com

terceiros

tratam

formalmente

do

tema

da

confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações com as
quais estes têm contato, declarando textualmente as responsabilidades
dos contratados em relação à segurança da informação. Os contratos
NÃO possuem uma parte específica sobre as informações dos pacientes
ou da atenção à saúde, e também NÃO incluem as penalidades às quais
o contratado está sujeito em caso de falha.
c) O mesmo exposto no item anterior, porém os contratos incluem as
penalidades às quais o contratado está sujeito em caso de falha.
d) Os

contratos

com

terceiros

tratam

formalmente

do

tema

da

confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações com as
quais os contratados têm contato, declarando textualmente a natureza
confidencial das informações de saúde dos pacientes ou da atenção à
saúde. Os contratos não incluem as penalidades às quais o contratado
está sujeito em caso de falha.
e) O mesmo exposto no item anterior, porém os contratos incluem as
penalidades às quais o contratado está sujeito em caso de falha.
4) Em relação à identificação da informação, no que se refere ao seu grau de
confidencialidade, qual das alternativas abaixo mais se aproxima da
realidade em sua organização?
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a) A organização não possui um código formal de classificação das
informações no que se refere à sua confidencialidade (por exemplo:
Extremamente confidencial, Confidencial, Semiconfidencial, Público).
b) A organização possui um código formal de classificação das informações
no que se refere à sua confidencialidade (por exemplo: Extremamente
confidencial, Confidencial, Semiconfidencial, Público), porém nem todos
os documentos possuem esta classificação identificada.
c) O mesmo exposto no item anterior, porém todos os documentos têm esta
classificação identificada, seja em meio digital ou em meio físico.
d) O mesmo exposto no item anterior, porém, no que se refere a
informações pessoais de saúde, todas são claramente identificadas como
CONFIDENCIAIS. No entanto, não há uma mensagem específica nos
sistemas que acessam estas informações.
e) O mesmo exposto no item anterior, porém os usuários de sistemas que
acessam

informações pessoais de

saúde

são notificados desta

confidencialidade ao acessá-las (por ex.: Mensagem ao iniciar o sistema).
5) Quando da alteração da função ou desligamento de um colaborador, próprio
ou terceirizado, qual das afirmações abaixo melhor representa a realidade
de sua corporação no que se refere aos direitos de acesso a sistemas
de informação?
a) Não há um processo formal de retirada de acesso a sistemas quando do
desligamento ou alteração de função de colaboradores próprios ou
terceirizados.
b) Todos os funcionários próprios e terceiros contratados pelo hospital,
quando desligados da corporação, passam por um processo onde
informam todas as senhas e sistemas aos quais têm acesso e estes
acessos são retirados.
c) O mesmo exposto no item anterior, porém os acessos de grupo (onde
vários funcionários usam a mesma senha) aos quais este colaborador tem
acesso, não tem sua senha alterada como parte deste processo.
d) O mesmo exposto no item anterior, porém os acessos de grupo aos quais
este colaborador tem acesso, tem sua senha alterada e informada aos
demais usuários.
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e) O mesmo exposto no item anterior, porém, além disso, os acessos do
corpo clínico aberto (médicos que não são contratados da instituição),
residentes e temporários, são revisados com periodicidade definida.
6) Como é que a organização trata o uso de equipamentos fora do hospital e o
acesso a informações de forma remota?
a) Não há um procedimento formal que autorize a saída de equipamentos
das dependências do hospital, seja para prestação de serviços ou para
manutenção. Também não há um controle formal sobre os usuários que
acessam informações de forma remota.
b) O mesmo exposto no item anterior, porém o acesso remoto a informações
dos sistemas de informação é controlado de forma que nenhuma
informação confidencial seja liberada a pessoal sem autorização de
acesso.
c) Qualquer equipamento utilizado para atenção à saúde ou que necessite
de manutenção, somente deixa as dependências do hospital com uma
autorização formal e o acesso remoto a informações dos sistemas de
informação é controlado de forma que nenhuma informação confidencial
seja liberada a pessoal sem autorização de acesso.
d) O mesmo exposto no item anterior, porém os equipamentos que
armazenam dados de pacientes somente deixam a instituição com estes
dados criptografados.
e) O mesmo exposto no item anterior, porém, além disso, ferramentas são
usadas para que nenhum dado de paciente fique gravado em
computadores que acessam dados remotamente.
7) Em relação a cópias de segurança (backup), qual das afirmações abaixo
mais se aproxima da realidade em sua instituição?
a) O hospital não possui uma política formal para geração de cópias de
segurança dos dados críticos à continuidade das operações.
b) O hospital possui uma política formal para geração de cópias de
segurança dos dados críticos à continuidade das operações e que define
a periodicidade da geração destas cópias.
c) O mesmo exposto no item anterior, porém, além disso, a política também
define que testes sejam realizados com periodicidade definida para
verificar se as cópias se mantêm íntegras.
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d) O mesmo exposto no item anterior, porém, além disso, o acesso físico
aos equipamentos que armazenam as informações é permitido apenas a
pessoal autorizado.
e) O mesmo exposto no item anterior, porém, além disso, todas as
informações de saúde são armazenadas de forma criptografada.
8) No que se refere à Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade na troca
de informações utilizando sistemas de correio eletrônico (e-mail), qual
afirmação abaixo mais se aproxima da realidade em seu hospital?
a) O acesso ao sistema de correio eletrônico é público, sendo que a
instituição não mantém um cadastro dos usuários autorizados a utilizá-lo.
b) O acesso ao sistema de correio eletrônico, tanto para o envio como para o
recebimento de mensagens eletrônicas, permite a identificação de cada
usuário e protege as informações através de senhas individuais. Não há
ferramentas implantadas para assinatura digital e/ou criptografia das
mensagens.
c) O mesmo exposto no item anterior, porém, para determinados tipos de
mensagens, é usada a assinatura digital da mensagem.
d) O mesmo exposto no item anterior, porém, além disso, existe a
possibilidade de criptografia de determinadas mensagens.
e) O mesmo exposto no item anterior, porém, além disso, todas as
mensagens (internas e externas) entre profissionais de saúde contendo
dados de pacientes são criptografadas.
9) No que se refere ao registro de data e hora das informações existentes nas
aplicações que acessam ou armazenam informações de saúde, qual das
afirmações abaixo mais se aproxima de sua realidade no hospital?
a) Cada computador ou dispositivo que acessa tais aplicações possui seu
próprio registro de data e hora.
b) Os relógios de todos computadores e os servidores das aplicações
buscam a informação de data e hora em um único servidor da rede. Não
existe um procedimento formal para revisão periódica do horário
registrado neste servidor central.
c) O mesmo exposto no item anterior, porém existe um procedimento formal
para revisão periódica do horário registrado neste servidor central e nos
servidores de aplicação que o acessam.
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d) Os relógios de todos os computadores e os servidores das aplicações
buscam a informação de data e hora em um único servidor da rede. Este
servidor central de informações de data e hora sincroniza automática e
periodicamente suas informações com um provedor externo.
e) O mesmo exposto no item anterior, porém existe um contrato com um
provedor externo de serviço de carimbo de tempo (conforme ICP Brasil)
que garante que todos os registros nas aplicações tenham a identificação
precisa de data e hora de acordo com o horário oficial do país.
10)

Em relação à política de liberação de acesso aos sistemas e às

informações neles contidas, qual das afirmações abaixo mais se aproxima
da realidade em seu hospital?
a) Não existe um processo formal que dê ciência ao usuário de suas
obrigações e responsabilidades ao receber acesso aos sistemas.
b) Existe uma política formal para liberação de acesso aos sistemas de
informação e à rede, onde é dada ao usuário ciência formal das suas
obrigações ao usar os sistemas aos quais recebe acesso. A liberação é
genérica, sem relação com a função desempenhada pelo usuário.
c) O mesmo exposto no item anterior, porém a liberação do acesso aos
sistemas é relacionada à função que o usuário desempenha (médico,
enfermeiro...).
d) O mesmo exposto no item anterior, porém, além disso, esta liberação de
acesso é revisada com uma periodicidade definida.
e) O mesmo exposto no item anterior, porém, além disso, para a equipe de
atenção médica (médicos e enfermeiros) é utilizado acesso através de
smartcards ou tokens.
11)

No que se refere a falhas na segurança da informação em seu hospital

(falhas

na

Confidencialidade,

Integridade

e/ou

Disponibilidade

das

informações), qual das frases abaixo melhor retrata a realidade em sua
instituição?
a) Não existe um procedimento formal para relatar eventos (falhas) na
segurança da informação.
b) Existe um procedimento formal para relatar eventos (falhas) de segurança
da informação. Este procedimento exige a correção da falha, mas não
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exige uma definição formal de uma ação preventiva para que o evento
não volte a ocorrer.
c) O mesmo exposto no item anterior, porém este procedimento exige a
análise da falha e uma definição formal de uma ação corretiva e
preventiva para que o evento não volte a ocorrer. Cada departamento é
responsável pelos eventos de segurança da informação que gera.
d) O mesmo exposto no item anterior, porém, além disso, todos os eventos
de segurança de informação são informados a um ponto de contato
central na organização.
e) O mesmo exposto no item anterior, porém, além disso, os pacientes são
formalmente informados de que uma falha de segurança ocorreu, seja na
quebra

da

confidencialidade

de

seus

dados,

seja

quando

a

indisponibilidade de informações possa ter afetado seu tratamento.
12)

No que se refere à continuidade das operações/atividades do hospital,

qual das afirmações abaixo mais se aproxima da realidade em sua
instituição, no que se refere à Segurança da Informação na área de
Tecnologia da Informação(TI)?
a) Não existe um plano formal de continuidade de negócios para a área de
Segurança da Informação de TI.
b) A área de TI possui um plano formal de continuidade de negócios que
assegura o retorno da disponibilidade das informações e dos sistemas em
tempo hábil para que as atividades do hospital continuem a ocorrer. Não
há um planejamento de testes práticos da eficiência deste plano.
c) O mesmo exposto no item anterior, porém, além disso, este plano é
testado na prática em períodos planejados para melhoria contínua.
d) O mesmo exposto no item anterior, porém, além disso, este plano da área
de TI está integrado aos planos de continuidade das demais áreas do
hospital (por ex.: emergência, área de controle de infecções).
e) O mesmo exposto no item anterior, porém, além disso, o plano prevê
ações de reação no caso de crises de saúde pública (por ex.: epidemia de
DENGUE).
13)

No que se refere à garantia da proteção aos dados e informações

pessoais, qual das afirmações abaixo melhor expressa a realidade em sua
organização?
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a) Não existem políticas formais sobre a privacidade e proteção das
informações pessoais.
b) Cada departamento possui uma política formal sobre a privacidade e
proteção das informações pessoais.
c) Existe um política formal sobre a privacidade e proteção das informações
pessoais, que é comunicada a todo o hospital. Esta política é gerenciada
por um responsável central na organização.
d) O mesmo exposto no item anterior, porém são realizadas auditorias
regulares para testar a conformidade com esta política e para sugerir
melhorias ao Sistema de Gestão da Segurança da Informação (SGSI).
e) O mesmo exposto no item anterior, porém, além disso, a política exige o
consentimento formal do paciente sempre que sua informação pessoal
tiver de ser transmitida de alguma forma para fora da instituição.

Questionário - Parte 2: Conformidade dos Sistemas/Softwares de Registro
Eletrônico de Saúde (S-RES)
O hospital possui um S-RES do tipo Assistencial Ambulatorial
implantado? (S-RES tipo Assistencial Ambulatorial são aqueles
voltados para a assistência ambulatorial, tais como: sistemas de
automação de consultórios clínicos, sistemas de informação
ambulatorial, etc., e também a parte ambulatorial de sistemas
hospitalares ou de sistemas integrados de informação em saúde.)
a) Sim.
b) Não, mas está em fase de implantação.
c) Não,mas planeja adquirir ou desenvolver entre 6 meses a 1 ano.
d) Não, mas planeja adquirir ou desenvolver em mais de 1 ano.
e) Não, e não tem planos de adquirir ou desenvolver.
Em relação ao S-RES tipo Assistencial Ambulatorial que a
instituição tem implantado:
a) O S-RES está Implementado em algumas áreas do hospital.
b) O S-RES está Implementado em todo o hospital.
Em relação ao desenvolvimento do S-RES tipo Assistencial
Ambulatorial que a instituição tem implantado:
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a) Desenvolvimento próprio.
b) Adquirido de empresa no mercado. Por favor, indique o nome do software
adquirido:
Quando foi implantado este S-RES na instituição?
a) 2009
b) 2008
c) 2007
d) 2006
e) Antes de 2006. Favor indicar o ano:
Quando foi a última atualização da versão do S-RES?
a) 2009
b) 2008
c) 2007
d) 2006
e) Antes de 2006. Favor indicar o ano:
14)

O S-RES permite a exibição da versão de seus componentes de

software para todos os usuários?
a) Não, o usuário não tem acesso à informação de versão dos componentes
do software.
b) Apenas em alguns módulos o usuário consegue acessar a informação de
versão do componente do software.
c) Sim, em todos os módulos o usuário consegue acessar a informação de
versão do componente do software.
15)

No que se refere à identificação e autenticação do usuário quando

acessa o S-RES, selecione todas as alternativas que o S-RES implantado
em seu hospital possui.
a) Todo usuário deve ser identificado e autenticado antes de qualquer
acesso a dados do S-RES. Não existe compartilhamento de senhas em
departamentos ou grupos.
b) As senhas de acesso possuem regras de qualidade no momento de sua
definição pelo usuário, obrigando a utilização de, no mínimo, 8 caracteres
dos quais, no mínimo, um caractere deve ser não-alfabético.
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c) O S-RES tem a funcionalidade de obrigar a troca de senhas pelos
usuários em um período máximo configurável.
d) O S-RES não armazena as senhas, somente o código hash das senhas
do usuário.
e) O S-RES possui mecanismos para bloquear o usuário após um número
máximo configurável de tentativas inválidas de login.
f) Nenhuma destas.
16)

No S-RES de seu hospital, a sessão de usuário é encerrada

automaticamente após um período definido de inatividade?
a) Não.
b) Sim.
17)

No que se refere ao acesso do paciente aos dados registrados no S-

RES, qual das afirmações abaixo mais se aproxima da realidade do S-RES
implantado em seu hospital?
a) O paciente não tem acesso às suas informações pessoais e clínicas
armazenadas no S-RES do hospital.
b) O paciente tem acesso às suas informações pessoais e clínicas
armazenadas no S-RES do hospital através de um profissional do hospital
que as acessa e entrega os dados ao paciente de forma impressa ou
digital. Para este acesso, o profissional do hospital utiliza seu próprio
usuário e autenticação.
c) O paciente tem acesso às suas informações pessoais e clínicas
armazenadas no S-RES do hospital através de um profissional do hospital
que as acessa e entrega os dados ao paciente de forma impressa ou
digital. Para este acesso, o profissional do hospital utiliza um usuário
temporário criado para o paciente.
d) O paciente tem acesso direto às suas informações pessoais e clínicas
armazenadas no S-RES do hospital através de um nome de usuário e
senha próprios para o paciente. O paciente tem a possibilidade de levar
consigo estas informações em meio impresso ou eletrônico.
18)

No que se refere à Geração e Recuperação de cópia de segurança pelo

S-RES, quais das funcionalidades abaixo o S-RES de sua unidade possui?
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a) O S-RES exporta os atributos de segurança (por ex.: usuários com
permissão de acesso àqueles dados) em conjunto com os dados quando
da salvaguarda e/ou arquivamento dos dados.
b) Quando da restauração de uma ―Cópia de segurança e arquivamento‖, os
atributos de segurança e suas associações (por ex.: usuários com
permissão de acesso) são automaticamente recuperados sem a
intervenção do operador.
c) Somente o usuário com papel de operador de backup é capaz de exportar
e restaurar uma cópia de segurança e arquivamento.
d) Nenhuma destas.
19)

Quanto à exclusão ou alteração de dados já existentes no S-RES, qual

das afirmações abaixo mais se aproxima da funcionalidade do S-RES do
seu hospital?
a) O S-RES permite a alteração de dados cadastrais e clínicos por qualquer
usuário com acesso ao sistema. Os dados anteriores são apagados.
b) O S-RES permite a alteração apenas de dados cadastrais e somente por
usuários administradores do sistema ou por gestores qualificados. Os
dados cadastrais anteriores são apagados. Os dados clínicos não podem
ser excluídos ou apagados.
c) O S-RES não permite a alteração nem de dados cadastrais nem clínicos
por qualquer usuário com acesso ao sistema. Ações de correção
preservam os dados anteriores.
20)

Quanto às funcionalidades de Auditoria, o S-RES implantado em sua

instituição possui quais das funcionalidades abaixo?
a) O S-RES gera dados para auditoria de ACESSO à dados por qualquer
usuário. Isto é, cada vez que um usuário acessa algum dado é gerada
uma informação de auditoria.
b) O S-RES gera dados para auditoria de ALTERAÇÃO à dados por
qualquer usuário. Isto é, cada vez que um usuário altera algum dado é
gerada uma informação de auditoria.
c) Os recursos e informações de registros (log) são protegidos contra
falsificação e acesso não autorizado. Trilhas de auditoria não podem ser
modificadas por nenhum usuário.
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d) O acesso às trilhas de auditoria é permitido apenas aos usuários com
papel de auditor. Trilhas de auditoria não podem ser modificadas.
e) Nenhuma das anteriores.
21)

Quais das documentações abaixo o S-RES implantado no hospital

possui?
a) Manual de instalação e requisitos de sistemas.
b) Manual do usuário.
c) Manual do administrador e operador.
d) Manual de mecanismos de segurança;
e) Manual de práticas de segurança.
f) Nenhuma das anteriores.
22)

No que se refere à representação de instante de tempo (dos eventos,

acessos, registros,...) no S-RES, qual das afirmações abaixo mais se
aproxima das funcionalidades que o sistema implantado no hospital
possui?
a) Não há um formato definido para a representação do instante de tempo,
sendo que para certos acessos se usa uma representação, e para outros
acessos ou armazenamento o sistema pode usar uma representação
distinta.
b) Tanto o armazenamento da informação de tempo quanto a apresentação
do instante de tempo ao usuário são representados pelo horário LOCAL.
c) O armazenamento da informação de tempo é realizado usando como
referência o UTC (Coordinated Universal Time) com indicação do fuso
horário local, enquanto a apresentação do instante de tempo ao usuário
usa o formato de horário LOCAL.
23)

No que se refere ao uso de certificados digitais pelo S-RES, qual das

afirmações abaixo mais se aproxima da realidade no hospital?
a) O S-RES não utiliza certificados digitais para processos de autenticação
de profissionais nem para assinatura digital de documentos.
b) O S-RES utiliza um certificado digital próprio, não emitido por uma
Autoridade Certificadora (AC) credenciada à ICP-Brasil para processos de
autenticação de profissionais e para assinatura digital de documentos.
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c) O S-RES utiliza um certificado digital emitido por uma Autoridade
Certificadora

(AC)

credenciada

à

ICP-Brasil

para

processos

de

autenticação de profissionais e para assinatura digital de documentos.
24)

Quanto ao uso de assinatura digital, quais das funcionalidades abaixo

estão presentes no S-RES implantado no hospital?
a) O S-RES não tem a funcionalidade do uso de assinatura digital.
b) O S-RES verifica, antes da realização de uma assinatura digital, o
certificado digital a ser utilizado e a adequação de seu propósito
registrado para a assinatura digital sendo realizada.
c) O S-RES realiza a validação da assinatura digital após sua realização.
d) O S-RES inclui, em toda assinatura digital realizada, o propósito da
assinatura (tipo de comprometimento que o signatário assume no
momento de firmar a assinatura digital) e o papel do signatário no S-RES.
e) O S-RES permite a visualização da informação a ser assinada e garante
que

seja

realizada

exatamente

sobre

as

mesmas

informações

visualizadas.
25)

Quanto ao uso de certificado digital para autenticação de usuário, quais

das funcionalidades abaixo estão presentes no S-RES implantado no
hospital?
a) O S-RES não tem a funcionalidade do uso de certificados digitais para
autenticação de usuários.
b) Antes da realização de uma assinatura digital, o S-RES verifica o certificado
digital a ser utilizado e a adequação de seu propósito de uso para a
autenticação do usuário.
c) O S-RES garante a irretratabilidade de uma autenticação realizada através
de certificado digital, gerando um ―elemento de prova‖. Este ―elemento de
prova‖ é armazenado em registros de segurança do sistema.
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ANEXO III – Grau de conformidade por alternativa e fonte de referência
Parte 1 - Questões relativas à Conformidade em Processos de GSI
Questões referentes à Política de Segurança
A.5.1 Information security policy Objective: To provide management direction and support for
information security in accordance with business requirements and relevant laws and regulations.
5.1.1 Control An information security policy document shall be approved by management, and
published and communicated to all employees and relevant external parties
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Grau de conformidade
0%
25%
50%
75%
100%

Questões referentes à Organização da Segurança da Informação
A.6.1 Internal organization Objective: To manage information security within the organization
6.1.5 Control Requirements for confidentiality or non-disclosure agreements reflecting the
organization’s needs for the protection of information shall be identified and regularly reviewed.
2
a)
b)
c)
d)
e)

Grau de conformidade
0%
25%
50%
75%
100%

A.6.2 External parties Objective: To maintain the security of the organization’s information and
information processing facilities that are accessed, processed, communicated to, or managed by
external parties
6.2.3 Control Agreements with third parties involving accessing, processing, communicating or
managing the organization’s information or information processing facilities, or adding products or
services to information processing facilities shall cover all relevant security requirements.
3
a)
b)
c)
d)
e)

Grau de conformidade
0%
25%
50%
75%
100%

Questões referentes à Gestão de Ativos
A.7.2 Information classification Objective: To ensure that information receives an appropriate level of
protection.
7.2.2 Control An appropriate set of procedures for information labeling and handling shall be developed
and implemented in accordance with the classification scheme adopted by the organization
4
a)
b)
c)
d)
e)

Grau de conformidade
0%
25%
50%
75%
100%

Questões referentes à

Gestão de Recursos Humanos
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A.8.3 Termination or change of employment Objective: To ensure that employees, contractors and third
party users exit an organization or change employment in an orderly manner.
8.3.3 Control The access rights of all employees, contractors and third party users to information and
information processing facilities shall be removed upon termination of their employment, contract or
agreement, or adjusted upon change.
5
a)
b)
c)
d)
e)

Grau de conformidade
0%
25%
50%
75%
100%

Questões referentes à Segurança Física e do Ambiente
A.9.2 Equipment security Objective: To prevent loss, damage, theft or compromise of assets and
interruption to the organization’s activities.
9.2.5 Control Security shall be applied to off-site equipment taking into account the different risks of
working outside the organization’s premises.
6
a)
b)
c)
d)
e)

Grau de conformidade
0%
25%
50%
75%
100%

Questões referentes à Gestão das operações e comunicações
A.10.5 Back-up Objective: To maintain the integrity and availability of information and information
processing facilities.
10.5.1 Control Back-up copies of information and software shall be taken and tested regularly in
accordance with the agreed backup policy.
7
a)
b)
c)
d)
e)

Grau de conformidade
0%
25%
50%
75%
100%

A.10.8 Exchange of information Objective: To maintain the security of information and software
exchanged within an organization and with any external entity.
10.8.4 Control Information involved in electronic messaging shall be appropriately protected.
8
a)
b)
c)
d)
e)

Grau de conformidade
0%
25%
50%
75%
100%

A.10.10 Monitoring Objective: To detect unauthorized information processing activities.
A.10.10.6 Control The clocks of all relevant information processing systems within an organization or
security domain shall be synchronized with an agreed accurate time source.
9
a)

Grau de conformidade
0%
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b)
c)
d)
e)

25%
50%
75%
100%

Questões referentes à Controle de Acesso
A.11.1 Business requirement for access control Objective: To control access to information.
11.1.1 Control An access control policy shall be established, documented, and reviewed based on
business and security requirements for access.
10
a)
b)
c)
d)
e)

Grau de conformidade
0%
25%
50%
75%
100%

Questões referentes à Aquisição, Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas
ESTE BLOCO FOI TRATADO NO QUESTIONARIO SOBRE O S-RES (parte 2)
Questões referentes à Gestão dos Incidentes de Segurança da Informação
A.13.1 Reporting information security events and weaknesses Objective: To ensure information
security events and weaknesses associated with information systems are communicated in a manner
allowing timely corrective action to be taken.
13.1.1 Control Information security events shall be reported through appropriate management channels
as quickly as possible.
11
a)
b)
c)
d)
e)

Grau de conformidade
0%
25%
50%
75%
100%

Questões referentes à Gestão da Continuidade do Negócio
A.14.1 Information security aspects of business continuity management Objective: To counteract
interruptions to business activities and to protect critical business processes from the effects of major
failures of information systems or disasters and to ensure their timely resumption.
14.1.1 Including information security in the business continuity management process.
12
a)
b)
c)
d)
e)

Grau de conformidade
0%
25%
50%
75%
100%

Questões referentes à Conformidade
A.15.1 Compliance with legal requirements Objective: To avoid breaches of any law, statutory,
regulatory or contractual obligations, and of any security requirements.
15.1.4 Control Data protection and privacy shall be ensured as required in relevant legislation,
regulations, and, if applicable, contractual clauses.
13
a)
b)

Grau de conformidade
0%
25%
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c)
d)
e)

50%
75%
100%

Parte 2 - Questões relativas à Segurança da Informação nos S-RES
NGS1.01.01
14
a)
b)
c)

NGS1.01 - Controle de versão do software
Grau de conformidade
0%
50%
100%

NGS1.02.01/04/05
15
a)
b)
c)
d)
e)
f)

NGS1.02 - Identificação e autenticação de usuário
Grau de conformidade
20%
20%
20%
20%
20%
0%
Atenção : "Rank" de compliance dado pela soma das alternativas

NGS1.03.01
16
a)
b)

NGS1.03 - Controle de sessão de usuário
Grau de conformidade
0%
100%

NGS1.04.08
17
a)
b)
c)
d)

NGS1.04 - Autorização e controle de acesso
Grau de conformidade
0%
33%
66%
100%

NGS1.05.01
18
a)
b)
c)
d)

NGS1.05 - Disponibilidade do RES
Grau de conformidade
33%
33%
34%
0%
Atenção : "Rank" de compliance dado pela soma das alternativas

NGS1.07.03
19
a)
b)
c)

NGS1.07 - Segurança de Dados
Grau de conformidade
0%
50%
100%
Atenção : Este nível intermediário (50%) não é aceito pelo Manual do SBIS
como conformidade parcial. Fica no questionário para fins de análise da
evolução do uso desta funcionalidade

NGS1.08.01/02/03
20
a)

NGS1.08 – Auditoria
Grau de conformidade
25%
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b)
c)
d)
e)

25%
25%
25%
0%
Atenção : "Rank" de compliance dado pela soma das alternativas

NGS1.09.01
21
a)
b)
c)
d)
e)
f)

NGS1.09 - Documentação
Grau de conformidade
20%
20%
20%
20%
20%
0%
Atenção : "Rank" de compliance dado pela soma das alternativas

NGS1.10.01
22
a)
b)
c)

NGS1.10 - Tempo
Grau de conformidade
0%
50%
100%

NGS2.01.01
NGS2.01 – Certificação Digital
23
Grau de conformidade
a)
0%
b)
50%
c)
100%
Atenção : Este nível intermediário (50%) não é aceito pelo Manual do SBIS como conformidade
parcial. Fica no questionário para fins de análise da evolução do uso desta funcionalidade
NGS2.02.02/04/06/07
24
a)
b)
c)
d)
e)

NGS2.02 – Assinatura Digital
Grau de conformidade
0%
25%
25%
25%
25%
Atenção : "Rank" de compliance dado pela soma das alternativas

NGS2.03.01./02
25
a)
b)
c)

NGS2.03 – Autenticação de usuário utilizando certificado digital
Grau de conformidade
0%
50%
50%
Atenção : "Rank" de compliance dado pela soma das alternativas
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