
 
 
 
 

 

EXTENSÃO DE CERTIFICADO 
 

A SBIS - Sociedade Brasileira de Informática em Saúde declara que o produto: 

 
TrakCare - versão 2011  

 
da organização: 

 
InterSystems do Brasil Ltda. 

CNPJ 00.233.883/0001-80 
 

apresentou presunção de conformidade[1], através de processo de extensão por 
"pequenos ajustes" à versão 2010 anteriormente certificada sob o número SBIS-CFM-
007, aos requisitos mandatórios definidos no Manual de Certificação para Sistemas de 
Registro Eletrônico em Saúde (S-RES) versão 3.3 - Certificação 2009 , nas categorias: 
 

� NGS2 (Nível de Garantia de Segurança 2) 
� Assistencial Ambulatorial 

 
na seguinte plataforma tecnológica [2]: 

� Arquitetura WEB 
� Sistema operacional do servidor: Windows 2008 Server (64 bits) 
� Sistema operacional da estação: Windows Vista (64 bits) 
� Banco de dados: Caché 2010.1 

 
Número do Certificado: SBIS-CFM-007-A 

Validade inicial: 22/08/2013 [3]  

 
[1] No processo de extensão por "pequenos ajustes", presume-se a conformidade através da avaliação, 

pela SBIS, da lista de alterações promovidas no produto em relação à versão originalmente certificada, 
sem que haja, contudo, uma verificação por auditoria da versão ora declarada. 

[2] A organização fornecedora do produto declarou que os seguintes componentes alternativos (não 
testados em auditoria) produzem os mesmos efeitos de conformidade verificados na plataforma 
tecnológica utilizada durante a auditoria:  � Sistema operacional do servidor: IBM AIX 5L 6.1 for System 
P-64; Red Hat Enterprise Linux v.5.5 Advanced Platform for x86-64; SUSE Linux Enterprise Server 10, 
11 for x86-64; outras 13 plataformas suportadas, indicadas no processo junto à SBIS; � Sistema 
operacional da estação: Windows XP Professional SP2; Windows 7; Linux. 

[3] O prazo de validade poderá ser reduzido (revogado) ou estendido, conforme condições previstas no 
Manual de Certificação. Para verificação da situação ou validade do Certificado, acessar 
www.sbis.org.br/certificacao. 

 
São Paulo, 12 de novembro de 2012. 

 
 

 
___________________________ 
Cláudio Giulliano Alves da Costa 

Presidente da SBIS 

 
___________________________ 

Marcelo Lúcio da Silva 
Gerente de Certificação da SBIS 

 


