
 

 
 

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 8ª Reunião de 2019 da ABNT/CE-

026.060.001, a ser realizada conforme a programação a seguir: 

Data: 17.09.2019 
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=m039fda8c9673ff277a8b22a11fe441ff 

 
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/FDIS 80601-2-12 (Ed 2) - Medical electrical equipment -- Part 2-12: Particular 
requirements for basic safety and essential performance of critical care ventilators 

02.10.2019 

AS 2020 - ABNT NBR 10335:2015 – Conectores para tubos traqueiais - especificação 27.09.2019 

AS 2020 - ABNT NBR 9258:2015 – Canulas orofaringeas 27.09.2019 

ISO/FDIS 80601-2-12 (Ed 2) - Medical electrical equipment -- Part 2-12: Particular 
requirements for basic safety and essential performance of critical care ventilators 

02.10.2019 

ISO/DIS 80601-2-69 - Medical electrical equipment -- Part 2-69: Particular requirements 
for basic safety and essential performance of oxygen concentrator equipment 

17.10.2019 

ISO/DIS 80601-2-67 (Ed 2) - Medical electrical equipment -- Part 2-67: Particular 
requirements for basic safety and essential performance of oxygen-conserving 

equipment 
17.10.2019 

ISO/NP 80601-2-88 - Medical electrical equipment -- Part 2-88: Part 2-??: Particular 
requirements for basic safety and essential performance of equipment for infant 

cardiorespiratory monitors 
06.11.2019 

ISO 5359:2014 (Ed 4) - Anaesthetic and respiratory equipment -- Low-pressure hose 
assemblies for use with medical gases 

23.11.2019 

 

6. Continuar os trabalhos de revisão do Projeto de norma 026:060.001-014-2-74 

referente a ISO 80601-2-74:2017 — Parte 2-74: Requisitos particulares para 

segurança básica e desempenho essencial de equipamentos de umidificação 

respiratória com vistas a internalização em norma ABNT NBR; 

 

7. Continuar os trabalhos de revisão do Projeto de norma 026:060.001-025/3 

referente a ISO 18562-3:2017 - Avaliação de biocompatibilidade de vias de gás 

respiratório em aplicações de cuidados à saúde-- Parte 3: Ensaios para emissões 

de compostos orgânicos voláteis (COVs) com vistas a internalização em norma 

ABNT NBR; 

https://abimo.webex.com/abimo-pt/j.php?MTID=m039fda8c9673ff277a8b22a11fe441ff


 

 
 

 

8. Continuar os trabalhos de revisão do Projeto de norma 026:060.001-025/4 

referente a ISO 18562-4:2017 - Avaliação de biocompatibilidade de vias de gás 

respiratório em aplicações de cuidados à saúde-- Parte 4: Ensaios para 

percoláveis em condensado com vistas a internalização em norma ABNT NBR; 

 

9. Continuar os trabalhos de revisão do Projeto de norma 26:060.01-014-2-55 

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; 

 

10. Continuar os trabalhos de revisão do Projeto de norma 026:060.001-033 referente 

a ISO 20789:2018 - Equipamentos anestésicos e respiratórios — Umidificadores 

passivos com vistas a internalização em norma ABNT NBR;  

 

11. Continuar trabalhos no projeto de norma da ISO 11195:2018 - Erro! Fonte de 

referência não encontrada.; 

 

12. Considerações finais e outros assuntos a serem propostos; 

 

13. Próxima reunião: Programada para 23/10/2019. 

 

 

 

SOLICITAMOS QUE CONFIRME SUA PRESENÇA OU JUSTIFIQUE AUSÊNCIA 

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

  
Cordialmente, 
Karla D. M. Fogaça 
Chefe de Secretaria – ABNT/CB-026 


