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Relação de Normas COVID 19 e setores prioritários do Sebrae 

ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e 

desempenho essencial 

ABNT NBR IEC 60601-1:2010  Emenda 1:2016 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para 

segurança básica e desempenho essencial 

ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança 

básica e desempenho essencial - Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas - Requisitos e ensaios 

ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 Versão Corrigida 2013 - Equipamento eletromédico - Parte 1-6: Requisitos 

gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Usabilidade 

ABNT NBR IEC 60601-1-8: 2014 Versão Corrigida:2015- Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos 

gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e 

diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos  

ABNT NBR IEC 60601-1-10:2010  Versão Corrigida 2013 - Equipamento eletromédico - Parte 1-10: Requisitos 

gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos para o desenvolvimento 

de controladores fisiológicos em malha fechada 

ABNT NBR IEC 60601-1-10:2010  Emenda 1:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-10: Requisitos gerais 

para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos para o desenvolvimento de 

controladores fisiológicos em malha fechada 

ABNT NBR ISO 80601-2-12:2014  - Equipamento eletromédico - Parte 2-12: Requisitos particulares para a 

segurança básica e o desempenho essencial de ventiladores para cuidados críticos 

ABNT NBR ISO 14971:2020 - Produtos para a saúde — Aplicação de gerenciamento de risco a produtos para a 

saúde 

ABNT NBR ISO TR 24971:2014 - Produtos para a saúde - Orientações para a aplicação da ABNT NBR ISO 14971 

ABNT NBR IEC 62366: 2016 - Produtos para a saúde — Aplicação da engenharia de usabilidade a produtos 

para a saúde 

ABNT NBR ISO 18562-1:2020 - Avaliação de biocompatibilidade de vias de gás de respiração em aplicações de 

cuidados à saúde - Parte 1: Avaliação e ensaio dentro de um processo de gerenciamento de risco  
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ABNT NBR ISO18562-2:2020 - Avaliação de biocompatibilidade de vias de gases respiratórios em aplicações 

de cuidados à saúde - Parte 2: Ensaios para emissões de matéria particulada 

ABNT NBR ISO 10651-3:2014 - Ventiladores pulmonares para uso médico - Parte 3: Requisitos particulares 

para ventiladores de transporte e emergência 

ABNT NBR ISO 10651-4:2011 - Ventiladores pulmonares - Parte 4: Requisitos particulares para reanimadores 

operados manualmente 

ABNT NBR ISO 10651-5:2017 - Ventiladores pulmonares para uso médico — Requisitos particulares de 

segurança e de desempenho essencial - Parte 5: Reanimadores de emergência a gás  

ABNT NBR ISO 10651-6:2015 - Ventiladores pulmonares para uso médico — Requisitos particulares para 

segurança e desempenho essencial - Parte 6: Equipamento de suporte ventilatório para uso domiciliar  

ABNT NBR 15052:2004  - Artigos de nãotecido de uso odonto-médico-hospitalar - Máscaras cirúrgicas - 

Requisitos 

ABNT NBR 14873:2002  - Nãotecido para artigos de uso odonto-médico-hospitalar - Determinação da 

eficiência da filtração bacteriológica 

ABNT NBR 16360:2015  - Proteção ocular pessoal — Protetor ocular e facial tipo tela — Requisitos 

ABNT NBR 13698:2011  - Equipamento de proteção respiratória — Peça semifacial filtrante para partículas 

ABNT NBR 13697:2010  - Equipamento de proteção respiratória — Filtros para partículas 

ABNT NBR ISO 13688:2017  - Vestimentas de proteção - Requisitos gerais 

ABNT NBR 16064:2016 Versão Corrigida:2020 - Produtos têxteis para saúde - Campos cirúrgicos, aventais e 

roupas para sala limpa, utilizados por pacientes e profissionais de saúde e para equipamento - Requisitos e 

métodos de ensaio 

ABNT NBR 14614:2017 - Nãotecido para artigo de uso odonto-médico-hospitalar - Determinação da barreira 

úmida na jarra Mason 
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ABNT NBR 15622:2008 - Nãotecido para artigo de uso odonto-médico-hospitalar - Determinação da 

resistência à penetração bacteriológica a úmido  

ABNT NBR 14920:2008 - Nãotecido para artigo de uso odonto-médico-hospitalar - Determinação da 

resistência à penetração bacteriológica a seco  

ABNT NBR 14858:2010  - Artigos de nãotecidos de uso odonto-médico-hospitalar - Terminologia 

ABNT NBR 16693:2018 - Produtos têxteis para saúde - Aventais e roupas privativas para procedimento não 

cirurgico utilizados por profissionais de saúde e pacientes - Requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR ISO 11193-1:2015 - Luvas para exame médico de uso único - Parte 1: Especificação para luvas 

produzidas de látex de borracha ou solução de borracha  

ABNT NBR ISO 11193-2:2013 - Luvas para exame médico de uso único - Parte 2: Especifi cação para luvas 

produzidas de policloreto de vinila 

ABNT NBR ISO 22000:2019 - Sistemas de gestão de segurança de alimentos - Requisitos para qualquer 

organização na cadeia produtiva de alimentos 

ABNT NBR ISO 50001: 2018 - Sistemas de Gestão da Energia  

ABNT ISO/TS 22002-4:2018 - Programa de pré-requisitos na segurança de alimentos 

Parte 4: Processamento industrial de embalagem para alimentos 

ABNT NBR 16383:2015 - Salão de beleza — Requisitos de boas práticas na prestação de serviços 

ABNT NBR 16283:2015 - Salão de beleza - Terminologia  

ABNT NBR ISO 21101:2014 – Turismo de aventura – Sistemas de gestão da segurança – Requisitos 

ABNT NBR 15635:2015 - Serviços de alimentação — Requisitos de boas práticas higiênico-sanitárias e 

controles operacionais essenciais 
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ABNT NBR ISO 15189:2015 - Laboratórios Clínicos - Requisitos de qualidade e competência 

ABNT NBR ISO 10003:2013 - Gestão da qualidade — Satisfação do cliente — Diretrizes para a resolução 

externa de litígios das organizações 

ABNT NBR 16483:2016 - Salão de beleza — Competências de pessoas que atuam nos salões de beleza 

ABNT NBR 16700:2018   Food truck - Adaptação, instalação, operação e manutenção - Classificação e 

requisitos 

ABNT NBR ISO 10008:2013 - Gestão da qualidade — Satisfação do cliente — Diretrizes para transações de 

comércio eletrônico de negócio a consumidor  

ABNT NBR 15842:2010 - Qualidade de serviço para pequeno comércio – Requisitos gerais 

ABNT NBR 16170:2013  Panificação — Pão tipo francês — Diretrizes para avaliação da qualidade e 

classificação 

ABNT NBR ISO 21401:2020 – Turismo e serviços relacionados – Sistema de gestão da sustentabilidade para 

meios de hospedagem 

ABNT NBR 15048:2004 -Turismo - Supervisor que atua em estabelecimento de serviços e alimentação no 

setor de turismo - Segurança de alimentos 

ABNT NBR ISO 13485:2016 - Produtos para saúde — Sistemas de gestão da qualidade — Requisitos para fins 

regulamentares 
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