
                                                                         

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PARA ELABORAÇÃO 

DE DOCUMENTO TÉCNICO DE REVISÃO DE POLÍTICAS NACIONAIS DE PRIVACIDADE 

E CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO IDENTIFICADA EM SAÚDE 

1. Objetivo 

Este Termo de Referência (TR) tem por objetivo definir o escopo de trabalho para contratação de 

consultor para elaboração de documento técnico de revisão de Políticas Nacionais de Privacidade 

e Confidencialidade da Informação Identificada em Saúde, incluindo o inventário da legislação 

brasileira a respeito. 

2. Escopo do Trabalho 

O consultor contratado deverá elaborar um documento técnico a partir da revisão dos 

documentos de referência da Inglaterra elencados no item 5 abaixo.  

O documento final deverá seguir a estrutura do documento “Confidentiality: NHS Code of 

Practice” e, sempre que pertinente, acrescentar um parágrafo comparativo com as legislações dos 

Estados Unidos, do Canadá, do Brasil e de outros países que considerar relevantes. 

3. Requisitos 

O consultor deverá apresentar obrigatoriamente: 

• Experiência mínima de 5 anos de atuação na área de Informática em Saúde; 

• Bom domínio do idioma Inglês para leitura. 

 

Adicionalmente, são desejáveis: 

• Certificação cpTICS pela SBIS; 

• Experiência com padrões de privacidade e confidencialidade. 

 



                                                                         

 

4. Apresentação da Proposta 

O candidato deverá apresentar proposta de honorários para elaboração deste documento, 

enviando-a para o e-mail sbis@sbis.org.br até as 23:59h do dia 25/05/2017.  

O prazo máximo para a entrega do documento final será de noventa dias a partir da data da 

contratação, com entregas parciais de acompanhamento a cada trinta dias. 

A proposta deverá apontar a quantidade total de horas previstas para o trabalho e o valor unitário 

da hora trabalhada. A contratação se dará por preço fechado da atividade, sendo a quantidade de 

horas prevista e o valor da hora usados apenas como base para o cálculo do preço total da 

contratação. 

5. Documentos de Referência 

a) Inglaterra 

• Documento: Patient health records and confidentiality 

Link: http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN07103/SN07103.pdf  

Descrição: Documento que relata a história da legislação na Inglaterra com os links para o 

Privacy Act e Princípios Caldicott.  

Observação: Deve-se iniciar a leitura por este documento. 

 

• Documento: Confidentiality: NHS Code of Practice 

Link: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/200146/

Confidentiality_-_NHS_Code_of_Practice.pdf  

Descrição: Documento com a descrição dos requisitos e boas práticas.  

Observação: O documento final a ser produzido pelo consultor contratado deve ser 

estruturado de forma semelhante a este documento.  

 

• Documento:  The Caldicott Guardian Manual 2010 

Link: https://www.wessexlmcs.com/websitefiles/download/703  
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• Documento: Codes of practice for handling information in health and care 

Link: https://digital.nhs.uk/media/1156/Code-of-practice-on-confidential-

information/pdf/COPconfidentialinformation 

 

• Documento:  Records Management Code of Practice for Health and Social Care 2016  

Link: https://digital.nhs.uk/media/1158/Records-Management-Code-of-Practice-for-

Health-and-Social-Care-2016/pdf/Records-management-COP-HSC-2016  

 

• Documento: Data Protection Act 1988 –UK 

Link: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29/contents?view=plain  

 

b) Estados Unidos 

• Documento: Health Information Portability and Accountability Act (HIPPA) 

Link: https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/privacy/laws-regulations/index.html   

Link: https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/privacy/guidance/index.html  

Link: http://bok.ahima.org/doc?oid=300245  

 

c) Canadá 

• Documento: Personal Information Protection and Electronic Documents Act 

(S.C. 2000, c.5) 

Link: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-8.6/  

6. Outras referências relevantes 

• Documento: Summarise data privacy laws for personal health information for the 

following 5 regions; US, UK, Singapore, Australia, Latin America  

Link: https://askwonder.com/q/summarise-data-privacy-laws-for-personal-health-

information-for-the-following-5-regions-us-uk-56c430fc06f27f1a004a1ce8  
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