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Abstract— No desenvolvimento de S-RES (Sistema de Registro 
Eletrônico em Saúde) seguros, padrões são úteis na concepção de 
funcionalidades que suprem requisitos de segurança. 
Frameworks de segurança maduros são geralmente empregados 
para implementar esses requisitos. No entanto, sem uma 
compreensão mais profunda destes frameworks, a aplicação de 
padrões de segurança se torna difícil, como uma implementação 
não guiada leva a resultados não determinísticos. Neste trabalho, 
a estrutura de segurança do Spring é analisada e proposta com o 
objetivo de identificar os padrões de segurança suportados pelo 
framework que atende aos requisitos de um S-RES certificado 
pela SBIS (Sociedade Brasileira de Informática em Saúde). Além 
disso, é apresentado um guia de melhores práticas sobre a 
aplicação dos padrões identificados utilizando a estrutura. Um 
estudo de caso real é apresentado, em que os resultados são 
empregues para aplicar os requisitos de segurança em um S-
RES. Com esta abordagem, é possível ultrapassar o fosso entre 
projeto de segurança baseada em padrões e implementação para 
implementar a funcionalidade de segurança de alta qualidade em 
um Sistema de Registro Eletrônico.  

Index Terms— padrões de segurança; S-RES, spring security; 
security engineering; authorization; authentication. 

I. INTRODUÇÃO 
A tecnologia tem afetado significativamente a forma como 

as pessoas trabalham com suas informações nos últimos anos. 
Na área da saúde, os registros em papel vêm sendo substituídos 
por registros eletrônicos, e as instituições vêm adotando os 
registros eletrônicos em seus serviços. A área da saúde, 
contudo, apresenta características e condições bastante 
específicas, tornando-a única perante as demais atividades dos 
profissionais e setores, principalmente nas questões que 
envolvem a privacidade, a integridade e a confidencialidade 
dos indivíduos assistidos, a segurança das informações e aos 
recursos mínimos necessários para o registro dos atos 
praticados e das condições de saúde dos pacientes. Para a 
implementação segurança do S-RES é necessária uma 
abordagem que facilite o desenvolvimento dos padrões de 
segurança de uma forma que consiga uma implementação 
robusta e otimizada desses padrões.  

A engenharia de segurança aponta para um 
desenvolvimento de software seguro através da introdução de 
métodos, ferramentas e atividades em um processo de 

desenvolvimento de software [1]. Como tal, cada fase do 
desenvolvimento de software precisa considerar os aspectos de 
segurança: na fase de análise, os requisitos de segurança são 
identificados; na fase de projeto, as funcionalidades de 
segurança são modeladas em conjunto com as funcionalidades 
de negócio principais e, finalmente, as soluções de segurança 
são realizadas na fase de implementação. Padrões de segurança 
são um método acordado para descrever melhores práticas de 
soluções para problemas comuns de segurança [2 
 

A reutilização de funcionalidades de segurança já 
existentes, isto é, na forma de componentes, estruturas ou 
produtos de segurança, é considerada a melhor prática, bem 
como, eles costumam cobrir um grande percentual de 
requisitos de segurança existentes. A maturidade do código 
geralmente não pode ser alcançada, implementando-o tudo 
novamente, portanto, soluções self-made devem ser utilizadas 
para estendê-las também. Deste modo, a qualidade da 
funcionalidade da segurança da aplicação desenvolvida é 
melhorada. Além disso, como o foco principal do 
desenvolvimento de software encontra-se sobre a 
implementação das funcionalidades de negócios, a reutilização 
de funcionalidades existentes que aumenta a eficiência do 
processo de implementação. Isso muitas vezes levanta a 
questão de como os padrões de segurança requeridos podem 
ser implementados com o produto selecionado. Em tal caso, a 
funcionalidade de segurança precisa ser analisada pelos peritos 
para determinar os padrões de segurança suportados. Tal 
análise é especialmente útil, se uma abordagem model-driven é 
usada para gerar os artefatos de segurança automaticamente 
relacionados à de modelos do projeto. Os padrões do 
framework identificados que são suportados podem ser usados 
para descreverem a plataforma de destino e para gerar os 
artefatos do framework dos modelos do projeto.  

 
Neste trabalho, as capacidades de autenticação e 

autorização do framework Spring Security [4] são examinados 
para serem aplicadas na implementação de um S-RES. O 
objetivo é identificar o suporte de padrões do Spring Security 
comuns aos requisitos que são abordados no manual de 
certificação imposto pela SBIS e fornecer um catálogo de 
aconselhamento das melhores práticas reutilizáveis e sobre 



como aplica-las com alta qualidade. Descrevendo a tese 
informalmente que pode ser usada por desenvolvedores na 
necessidade de avaliar as estruturas de segurança, bem como 
um guia para a implementação. Além disso, eles podem ser 
usados para descrever uma transformação das regras formais 
para a metodologia model-driven. 

 
O restante deste artigo está estruturado da seguinte forma: a 

Seção 2 apresenta os requisitos de segurança e os trabalhos 
relacionados. Na Seção 3 é descrito a relação entre  o 
framework baseada em padrões para a abordagem de 
engenharia de segurança baseado em reutilização. Na Seção 4 
são cobertos os padrões de segurança identificados para 
atenderem os requisitos mandatórios da certificação SBIS 
equivalente usando o Spring Security. Na Seção 5, um estudo 
de caso do mundo real é apresentado, que mostra 
implementação do padrão de segurança utilizando o Spring 
Security. A conclusão e perspectivas sobre o trabalho futuro 
fecha o corpo deste artigo. 

 
II. REQUISITOS DE SEGURANÇA E TRABALHOS 

RELACIONADOS 
A SBIS é uma sociedade profissional que promove o 

desenvolvimento e o intercâmbio das ideias e dos resultados 
nos campos devotados às tecnologias de informação aplicadas 
às Ciências da Saúde [26]. 

Vários padrões de desenvolvimento de S-RES como a 
norma ISO/TR 20.514[27], as normas ISO/IEC JTC1/SC27 e o 
ANSI HL7 descrevem características e funcionalidades que 
idealmente devem estar presentes em um S-RES, 
independentemente do seu nicho de aplicação. As 
características e funcionalidades existentes em padrões 
internacionais que podem ser utilizadas como base para 
facilitar a implementação de um S-RES. Do ponto de vista do 
processo de implementação, é necessário estabelecer critérios 
objetivos que possam ser utilizados de modo uniforme em cada 
auditoria, garantindo que o S-RES seja ou não aprovado no 
processo de certificação. Grande parte dos requisitos foram 
elaborados com base nos padrões. Destes padrões foram 
selecionados os requisitos mais adequados à realidade 
brasileira. Os requisitos da certificação SBIS-CFM são 
agrupados da seguinte forma [25]: 
 Requisitos de Segurança  Requisitos de Estrutura, Conteúdo e Funcionalidades 

Os requisitos de segurança de um S-RES são fundamentais 
para garantir características como a confidencialidade, 
privacidade, e integridade da informação identificada em 
saúde.  

“O Processo de Certificação SBIS-CFM 
classifica os S-RES, do ponto de vista de 
segurança da informação, em dois Níveis 
de Garantia de Segurança (NGS): O NGS1 
que é a categoria aplicável a S-RES que 
ainda utiliza a impressão dos registros em 
papel continuando com a necessidade de 
impressão e aposição manuscrita da 
assinatura. E o NGS2 que é a categoria 
constituída para o S-RES que utiliza 

somente a aplicação nos processos de 
registros de saúde. Para isso, especifica a 
utilização de certificados digitais ICP-
Brasil para os processos de assinatura e 
autenticação. O Manual de certificação 
recomenda a utilização das boas práticas na 
norma NBR ISO/IEC 27.002[13] publicada 
pela ABNT, adaptadas às necessidades 
organizacionais de cada S-RES além dos S-
RES auditados no NGS1 possuir todas as 
características necessárias para que uma 
perícia técnica possa tirar conclusões 
satisfatórias sobre a validade ou não das 
informações que por ele armazena”[26]  

Segundo a Organização Internacional de Padronização 
(ISO), padrão é um documento estabelecido por consenso e 
aprovado por um grupo reconhecido, que estabelece para uso 
geral e repetido um conjunto de regras, protocolos ou 
características de processos com o objetivo de ordenar e 
organizar atividades em contextos específicos para o benefício 
de todos. Um S-RES pode ser complementado pelo bloco de 
requisitos para atendimento Ambulatorial. Sistemas voltados a 
outros tipos de atendimento assistencial, como sistemas de 
informação hospitalar, pronto-atendimento e saúde 
ocupacional. O S-RES deve ser contemplado por vários 
requisitos de segurança dentre eles Identificação e autenticação 
de pessoa, Método de autenticação de pessoas, proteção dos 
parâmetros de autenticação, segurança de senhas, etc. 

III. TECNOLOGIAS 
Devido à identificação de padrões de segurança, o trabalho 

é baseado na literatura de padrões de segurança comuns. Um 
catálogo abrangente de padrões de segurança específicos ao 
contexto abstrato e para, por exemplo, sistemas operacionais, 
pode ser encontrado em [2]. Gerenciamento de identidade 
como padrões de controle de acesso também são discutidos em 
[7] e [8]. Padrões específicos para a plataforma JEE são 
descritos em [9]. Padrões de autorização para a linguagem 
Extensible Markup Controle de Acesso (XACML) são 
discutidos em [10]. Um trecho a partir dos padrões 
apresentados nessas obras é usado neste documento para 
mostrar seu apoio pelo framework Spring Security. 

Processos de engenharia de segurança baseadas em padrões 
são discutidos em [11] e [12], mas eles não consideram a 
implementação de padrões usando plataformas de segurança. 
Uma recuperação automatizada de padrões de segurança no 
software existente, como discutido em [13] e [14], seria útil no 
processo de identificação. Infelizmente, a taxa de recuperação 
das abordagens ainda é baixa para ser útil para os nossos 
objetivos. Aplicá-los apenas mostra os padrões implementados 
no software não todas as possibilidades do framework de 
segurança. É por isso que foi aplicada uma abordagem manual. 

 
A descrição da plataforma baseada em padrões aqui 

apresentada é um acessório viável para abordagens de 
segurança baseadas em modelos, que tal abordagem não e 
considerada por outros, por exemplo, [15] [16] [17]. Temos o 
objetivo de descrever a plataforma de segurança de destino 
usando os padrões de segurança, para simplificar as 



transformações e facilmente adaptá-los às novas plataformas. 
Informações gerais sobre a estrutura do Spring Security, suas 
relações e conceitos internos, bem como a sua utilização pode 
ser encontrada na documentação da comunidade, bem como 
em [5] e [6]. Estas descrições não são baseadas em padrões de 
segurança e não mostram todas as aplicações possíveis do 
framework. 

 
O principal objetivo dos produtores do Framework Spring 

Security era criar uma alternativa simples para a 
implementação de referência de segurança do JAVAEE. A 
simplificação do processo de desenvolvimento e teste de 
aplicação é o objetivo fundamental do Spring. O Framework é 
primário com base em duas características principais: inversão 
de controle (IoC) e programação orientada a aspectos [11]. 
Programação Orientada a Aspectos (AOP) permite 
implementar serviços mais comuns (como a transação, 
gerenciamento de segurança, registro e etc.), que devem ser 
aplicados a vários componentes. No caso da utilização do 
componente AOP não tem qualquer conhecimento do que é 
envolto por alguns serviços. O AOP é utilizado no Spring[8] 
(No EJB 3.0 AOP pode ser utilizada através de interceptores): 

• Para fornecer serviços declarativos empresariais (por 
exemplo, transação declarativa, gestão); 

• Para permitir que os usuários implementem aspectos 
personalizados. 

O Spring Security fornece uma série de serviços adicionais, 
que são baseados nas principais características do IoC e AOP. 
Estes serviços devem ser comparados com os serviços do EJB 
para fazer a avaliação geral dos frameworks. Para comparar os 
dois, EJB 3 e Spring Framework, um conjunto de critérios é 
oferecido.  

Antecedentes do Spring Security é um framework Java de 
código aberto, oferecendo soluções de autenticação, 
autorização e controle de acesso altamente flexíveis e 
expansíveis [5] [6]. A estrutura modular consiste em 
componentes de baixo acoplamento, que são conectados 
usando injeção de dependência. As classes principais e suas 
dependências são mostradas baseada em padrões e descrição da 
funcionalidade de segurança nas estruturas existentes é parte de 
uma abordagem de engenharia de segurança orientada à 
reutilização, apresentado em [3]. Argumentamos para a 
reutilização de funcionalidades de segurança existentes, bem 
como o conhecimento em todas as fases do processos de 
desenvolvimento para aumentar a qualidade e a eficiência do 
desenvolvimento dos artefatos de software implementado. Os 
problemas de segurança, que não podem ser cobertos pelos 
modelos e pelas funcionalidades existentes, podem se 
beneficiar de uma abordagem de reutilização, alargando ou 
adaptando à um novo contexto. 

 
Por um lado, a reutilização de conhecimento sobre as 

possíveis ameaças e ataques contra recursos de informação, 
bem como contramedidas adequadas, é viável na análise dos 
requisitos de um aplicativo de segurança. O tema abordado 
neste documento abrange a fase de concepção e implementação 
do processo de engenharia. Na fase de projeto conhecimento de 

segurança existente deve ser usado para determinar possíveis 
soluções para os problemas de segurança. Padrões de 
segurança oferecem um método comprovado para descrever 
tais soluções das melhores práticas e pode ser integrado com  
projeto comum padrões de [2]. A aplicação das soluções de 
segurança deve ser baseada na funcionalidade de segurança 
existente, por exemplo, fornecida por produtos, estruturas ou 
componentes. Estas são as mais maduras e testadas em campo, 
do que uma nova implementação e geralmente oferecem 
suporte para os padrões de segurança e tecnologias existentes. 
No entanto, para suportar o processo de engenharia de 
segurança, existe a necessidade do conhecimento das estruturas 
utilizadas para fixar o produto de software. Durante a fase de 
projeto, o conhecimento sobre os padrões que são apoiados por 
um framework é necessário a fim de evitar incompatibilidades 
entre o projeto e implementação. Ao implementar o projeto é 
benéfico saber como implementar um padrão com um 
framework. Isso leva à necessidade da identificação padrão de 
frameworks de segurança. 

IV. IMPLEMENTAÇÂO 
A seção seguinte discute a implementação dos requisitos do 

S-RES através de padrões com a estrutura do Spring Security. 
 
1) Padrões de Política 
Devido ao mecanismo utilizado para decisões de acesso, o 

framework pode ser melhorado para suportar vários padrões de 
controle de acesso, assim ele suporta o padrão de Autorização. 
As seções sobre ABAC, RBAC, e IBAC mostram diferentes 
padrões apoiados pelo framework e indica a flexibilidade 
RBAC aumenta a necessidade de definição de papéis de 
usuário. No Spring Security são chamados (Granted- 
Authorities) [5]. As authorithies podem ser atribuídas aos 
usuários através de configuração ou carregadas a partir de um 
User Store [5]. A melhor prática documentada é o arranjo de 
Autoridades em hierarquias [6]. Os papeis são atribuídos a 
usuários e os Direitos são designados para os papeis. Assim, 
uma hierarquia é construída e usuários são atribuídos vários 
Direitos através de seu papel. 

 
Direitos são atribuídos aos papeis para acessar um recurso. 

O Spring Security suporta a proteção dos métodos e URLs 
como recursos [5]. Na configuração ou anotação do direito 
correspondente é usado, como pode ser visto na Figura 2 (c) e 
(d). Assim, apenas usuários com uma função que tem o direito 
de modificar um recurso tem permissão para acessá-lo. Ao 
implementar uma aplicação web baseada no paradigma REST 
(Representational State Transfer) [22], a abordagem de 
proteção URLs é preferível. Caso contrário, o método de 
segurança e a utilização de anotações de acordo com a Java 
Specification Request (JSR) 250 deve ser usado. Assim, a 
flexibilidade na mudança da estrutura de segurança é salva. 

 
Spring Security oferece o uso de Access Control Lists 

(ACL), que são normalmente usados para implementar IBAC 
[2]. Dentro de [5], a criação de um banco de dados, mantendo a 
ACL e a configuração do Spring Security para usar um banco 



de dados. Para cada recurso da entrada do controle de acesso 
pode ser adicionado ao o banco de dados, dando permissões 
específicas para um indivíduo. Permissões já prontas são as de 
ler, escrever, criar, apagar e administrar. Essas permissões 
podem ser melhoradas ou substituídas [5]. Além disso o ACL e 
as suas entradas, as URLs protegidas têm que ser configuradas 
ou os métodos têm que utilizar annotations. Isto é feito usando 
a expressão "hasPermission" SPEL [5]. 

 
2) Padrões de Arquitetura 
A secção anterior mostrou que a definição de políticas de 

autorização com Spring Security são meramente partes de sua 
aplicação. A estrutura usa um De Ponto de Aplicação de 
Diretiva (Policy Enforcement Point) PEP concreto para URLs 
e para o método de controle de acesso, respectivamente. O PEP 
tem de lidar com todos os pedidos em um objeto protegido. 
Um filtro (FilterSecurityInterceptor) é usado para interceptar 
pedidos de URLs e para controlar o acesso à URL. As 
requisições sobre os métodos são interceptadas usando recurso, 
a programação do Spring Aspect-Oriented (AOP) [23]. Os 
aprimoramentos no Spring dos métodos anotados 
AnnotationSecurityAspect para segurança. O conselho do 
aspecto redireciona chamadas de método para o 
AspectMethodSecurityInterceptor, que é uma implementação 
da interface AbstractSecurityInterceptor, tambem. 

 
Assim, as solicitações para URLs e os métodos são 

interceptados pelo framework Spring Security e processados 
para reforçar o controle de acesso. Os AuthorizationRules são 
descritos pelas AuthorizationPolicy que é usado. As anotações 
e as expressões na configuração por URLs descreve o método 
de Autorização de concreto para um recurso. O padrão PEP é 
utilizado com Spring Security, se o padrão de Autorização é 
configurado e o FilterChain está configurado ou a segurança 
por método é ativado [5]. 

 
Assim, as requisições de URLs e dos métodos são 

interceptados pelo framework Spring Security e processados 
para reforçar o controle de acesso. Os AuthorizationRules são 
descritos pela AuthorizationPolicy que é usado. A anotação e 
as expressões na configuração para URLs descrevem o método 
concreto de Autorização para um recurso. O padrão PEP é 
utilizado com Spring Security, se o padrão de Autorização está 
configurado e o FilterChain também ou a segurança por 
método está ativada [5]. O padrão Autorization Enforcer é a 
concretização do PEP para aplicações Java EE. Assim, a 
proteção mencionada dos métodos e das URLs é uma 
implementação do padrão. O AuthenticationManager do Spring 
Security assume o papel do provedor de autenticação e os 
vários filtros de autenticação, bem como a 
AuthorizationManager representa o papel do Authorization 
Enforcer. Assim, o padrão Authorization Enforcer pode ser 
implementado usando o controle de acesso do Spring Security. 
O padrão ntercepting Web Agent não pode ser aplicado para a 
proteção de métodos, porque o padrão define execução da 
aplicação após o controlo de acesso. Assim, a aplicação do 
padrão é aplicado através da configuração do padrão de 

Authentication Enforcer, o Padrão Authorization e um proteção 
configurado para URL. 

O exame do framework Spring Security revelou um apoio 
para os padrões de segurança mais conhecidos, mas não 
conseguiu oferecer aos desenvolvedores orientação sobre a 
sua aplicação. Esta desvantagem foi superada, como os 
modelos de implementação dos padrões de segurança 
propostos permitem o mapeamento eficiente de projeto de 
segurança baseada em padrões nos processos de  futuros 
desenvolvimento. Assim, permite a reutilização de 
conhecimento de segurança como proposto por nossa 
abordagem dos padrões utilizando engenharia de segurança 
descrito na Seção III. O processo de identificação foi assim 
laboratorial como uma caixa preta intensiva, bem como o 
exame da caixa branca do framework foi realizado. Isso só foi 
possível devido à excelente documentação e acesso ao código 
do framework de origem, o que nem sempre é o caso, por 
exemplo, com estruturas proprietárias que torna a 
identificação mais difícil. 

) 

V. CONCLUSÂO 
Neste trabalho, a estrutura de segurança de código aberto 

Spring Security foi examinado em seu apoio a padrões comuns 
de segurança para autenticação e autorização. Padrões para 
RBAC e ABAC, bem como para a autenticação baseada em 
password/userrname foram identificados e apropriaram-se das 
melhores práticas de implementação de modelos para Spring 
Security de acordo com os requisitos para implementar o S-
RES. Estes modelos podem ser utilizados como uma referência 
para implementar os padrões mencionados em outros projetos. 
Além disso, os benefícios de uma descrição da estrutura de 
segurança baseada em padrões para uma abordagem model-
driven foram discutidas e seu papel em um processo de 
engenharia de segurança baseada em reutilização foi explicado 
brevemente. Na continuação deste trabalho, as possíveis 
decisões de design de segurança e de aplicação têm que ser 
capturadas na variação de modelos flexíveis de forma a 
fornecer um apoio à decisão. Além disso, as relações entre os 
padrões serão determinados e especificados para identificar 
dependências obrigatórias ou facultativas entre os padrões de 
design e implementação de S_RES certificado pelo SBIS. Em 
pesquisas futuras, vamos nos concentrar em completar as 
diferentes partes do nosso processo de engenharia de segurança 
baseada em reutilização. 
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