
 

 
 

Prezados(as) Senhores(as), 

A ABNT, como único Foro Nacional de Normalização, mediante a demanda de 

normalização no campo Odonto-Médico-Hospitalar, criou a Comissão de Estudo de 

Equipamento Respiratório e de Anestesia (ABNT/CE-026.060.001), para discutir e 

estabelecer, por consenso, regras, diretrizes ou características para o referido 

assunto.  

Desta forma, convidamos V.Sa. a participar da 11ª Reunião de 2019 da ABNT/CE-

026.060.001, a ser realizada conforme a programação a seguir: 

Data: 17.12.2019 
Horário: 13h30 às 17h00  
Local: Av. Paulista, 1337, 7º Andar, Conj. 72, São Paulo/SP 
 
Acesso Remoto Individual: 
https://abimo.webex.com/abimo-pt/j.php?MTID=m67b473bb08efc15a1978645806bab6b1 

 
Pauta: 
 

1. Abertura; 
2. Identificação de membros presentes e justificados; 
3. Aceitação da pauta proposta;  
4. Análise e aprovação da ata da última reunião; 
5. Verificação das ações correntes e votos a serem analisados: 
 

Descrição Data de Encerramento 

ISO/DIS 26825 - Anaesthetic and respiratory equipment — User-applied 

labels for syringes containing drugs used during anaesthesia — Colours, 

design and performance 

23.01.202 

ISO 10651-5:2006 (vers 3)  - Lung ventilators for medical use — Particular 
requirements for basic safety and essential performance — Part 5: Gas-

powered emergency resuscitators 

23.02.2020 

ISO 26782:2009 (vers 2) - Anaesthetic and respiratory equipment — 

Spirometers intended for the measurement of time forced expired volumes in 

humans 

23.02.2020 

ISO 5367:2014 - Anaesthetic and respiratory equipment — Breathing sets 

and connectors 
23.02.2020 

ISO/DIS 4135 (Ed 4) - Anaesthetic and respiratory equipment — Vocabulary 
and semantics 

 
09.02.2020 

 

6. Finalizar os trabalhos de revisão do Projeto de norma 26:060.01-014-2-55, em 
conjunto com o CB26 CE 020.060.01 referente a ISO 80601-2-55:2018 - Equipamento 
eletromédico — Parte 2-55: Requisitos específicos para segurança básica e 
desempenho essencial de monitores de gás respiratório com vistas a internalização 
em norma ABNT NBR. 
 
7. Continuar trabalhos no projeto de norma da ISO 11195:2018 — Erro! Fonte de 
referência não encontrada.. 
 

8. Continuar os trabalhos de revisão do Projeto de norma 26:060.01-014-2-79  

referente a ISO 80601-2-79:2018 - Equipamento eletromédico — Parte 2-79: 
Requisitos particulares para a segurança básica e desempenho essencial de 

https://abimo.webex.com/abimo-pt/j.php?MTID=m67b473bb08efc15a1978645806bab6b1
https://isolutions.iso.org/ballots/part/npos/ballotAction.do?method=doView&id=7307&tenant=ABNT
https://isolutions.iso.org/ballots/part/npos/ballotAction.do?method=doView&id=7310&tenant=ABNT
https://isolutions.iso.org/ballots/part/npos/ballotAction.do?method=doView&id=7165&tenant=ABNT
https://isolutions.iso.org/ballots/part/npos/ballotAction.do?method=doView&id=7750&tenant=ABNT


 

 
 

equipamento de suporte ventilatório para deficiência ventilatória, com vistas a 
internalização em norma ABNT NBR. 
9. Análise de PNS para o ano de 2020. 
 

10. Considerações finais e outros assuntos a serem propostos: 

 
11. Próxima reunião programada para o dia 19.02.2020 
 
 

SOLICITAMOS QUE CONFIRME SUA PRESENÇA OU JUSTIFIQUE AUSÊNCIA 

RESPONDENDO ESTA MENSAGEM PARA O E-MAIL cb-026@abnt.org.br. 

 
 
Cordialmente,  
Secretaria – ABNT/CB-026 


