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RESUMO 

 
 

ABNT/CEE-78 – Comissão de Estudo Especial de Informática em Saúde 
GT4 – Segurança da Informação e do Paciente 

 
 

RESUMO DA 10ª REUNIÃO DE 2015                                                 DATA: 10/11/2015                  

INÍCIO: 8:10                     TÉRMINO: 08:50           

LOCAL: http://meet52658369.adobeconnect.com/abnt_cee78is_gt4/ 

 

 
 
 

1. PARTICIPANTES 
 

Organização Representante Cidade E-mail Skype 

Pesquisador 
UFMG e 
VIVVER 
Sistemas 

Rodrigo 
Mendonça 
Queiroga 

Belo Horizonte 
rodrigo.queiroga@gmail.com; 

rodrigo.queiroga@cee78is.org.br 
rodquei 

FINEP Renata Abreu  Belo Horizonte renatabreu.silva@gmail.com renatabreu.silva 

Auditor da 
SBIS 

Pesquisador 
UNIFESP  

Marcelo 
Carvalho  

São Paulo 
marcelo.carvalho@ieee.org; 

marcelo.carvalho@cee78is.org.br; 
marcelojunior@superig.com.br; 

 
marcelo_junior2000 

 

FATEC David Rissardo São Paulo david.rissardo@cee78is.org.br; davidrissardo 

HC/UNESP 
Luiz Filipe 

Biason 
Botucatu luisfbiason@gmail.com - 

UFRGS 
Fábio 

Damasceno 
Porto Alegre fabio.damasceno@telessauders.ufrgs.br - 

 

1.1. AUSENTES JUSTIFICADOS 
 

Organização Representante E-mail Skype 

ANS Juliana Machado juliana.pm@gmail.com; Julianapiresmachado 

HU/UFJF Diogo Mancini dvgmancini@gmail.com - 

UNESP Denise Zornoff dcmzornoff@fmb.unesp.br; denise.zornoff 

UNESP Ana Silvia Barraviera anasilviab@gmail.com 
Anasilviab 

 

UNESP Lucas Arantes lfarantes@fmb.unesp.br; Lfarantes 

 

 

 

2. ASSUNTOS TRATADOS 
 

2.1. Rodrigo Queiroga, relator do ABNT-CEE78 GT4 - Segurança da Informação e do 
Paciente, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. 
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2.2. Na sequência,  apresentou a pauta sugerida foi exposta:  
a) Acompanhamento do Plano de Trabalho para entrega das normas 

traduzidas (22600 Partes I, II e III; 21547; 27799;21298; 21091); 
b) Definição dos projetos de norma que serão apresentados na próxima 

plenária da CEE78IS e respectivos responsáveis; 
c) Informativo sobre resoluções derivadas do encontro da ISO na Suíça; 
d) NWIP:  Cloud computing requirements for health information system 

deployment: apresentação do plano de trabalho e do resultado da 
apresentação dele na Suíça; 

e) Informativo sobre próximos ballots: 

 Ballot - ISO/DIS 25237 - Health informatics - Pseudonymisation - 
Vencimento: 03/12/2015 

f) Assuntos gerais (se houver tempo hábil) (aceitamos sugestões). 
 

2.3. Rodrigo abordou o primeiro item de pauta sobre o acompanhamento das 
traduções: 

2.3.1. Sobre a ISO 22600-1: 
2.3.1.1.   Harmonização com a versão publicada em 2014 concluída por Lucas 

Arantes e repassada para formatação técnica no dia 09/11/2015. 
2.3.2. Sobre a ISO 22600-2 

2.3.2.1. Harmonização com versão publicada em 2014 concluída por Rodrigo 
Queiroga e repassada para formatação técnica no dia 09/11/2015. 

2.3.3. Sobre a ISO 22600-3: 
2.3.3.1. Harmonização, com versão publicada em 2014, parcialmente concluída, 

pendente a harmonização dos Anexos por Renata Abreu e, caso encontre 
novos textos a serem incluídos, contará com o apoio do Marcelo Carvalho 
para fazer essa tradução. 

2.3.4. Sobre a ISO 27799: 
2.3.4.1. Deliberado na Plenária do dia 20/10/2015 o envio do texto-base nº 

078:000.000-078 para Consulta Nacional. 
2.3.4.2. Texto-base do projeto nº 078:000.000-078 foi encaminhado para  a 

ABNT no dia 29/10/2015 para ser disponibilizado em Consulta Nacional. 
2.3.5. Sobre a ISO 21298, Rodrigo informou que: 

2.3.5.1. Rodrigo Queiroga apresentou uma visão geral dessa norma na Plenária 
da CEE78IS no dia 20/10/2015 e, na ocasião, foi deliberado o seu envio 
para Consulta Nacional. 

2.3.5.2. Texto-base do projeto nº 078:000.000-074 foi encaminhado para  a 
ABNT no dia 31/10/2015 para ser disponibilizado em Consulta Nacional.  

2.3.6. Sobre a ISO 21547: 
2.3.6.1. Encontra-se em avaliação da qualidade da tradução por Rodrigo que 

informou ser uma norma muito grande e que já está aproveitando e 
ajustando as traduções incorretas dos termos destacados pela ABNT no 
treinamento dado aos bolsistas.  

2.3.6.2. Marcelo Carvalho se ofereceu para ajuda-lo nesse trabalho.  
2.3.7. Sobre a ISO 21091: 

2.3.7.1. Ana Silvia Barraviera e Giuliana Cardoso apresentaram uma visão geral 
dessa norma na Plenária da CEE78IS no dia 20/10/2015 e, na ocasião, foi 
deliberado o seu envio para Consulta Nacional. 
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2.3.7.2. Texto-base do projeto nº 078:000.000-070 foi encaminhado para  a 
ABNT no dia  para ser disponibilizado em Consulta Nacional.  

 

2.4. O grupo decidiu apresentar as 3 partes da norma ISO 22600 na Plenária da 
CEE78IS, no dia 17/11/2015, às 14h, e Rodrigo solicitou voluntários para a 
apresentação das normas:  

2.4.1. Luis Felipe, presente na reunião,  contatou Lucas Arantes (ausente nesta 
reunião) e confirmou  disponibilidade deste apresentar a norma ISO 22600-1. 

2.4.2. Rodrigo Queiroga se dispôs a apresentar a norma ISO 22600-2. 
2.4.3. Marcelo Carvalho se dispôs a apresentar a norma ISO 22600-3.  

 

2.5. Informativo sobre resoluções derivadas do encontro da ISO em Berna/Suíça:  
2.5.1.    Rodrigo Queiroga apresentou as resoluções do WG4 e outras de interesse do 

GT4, a saber: 
2.5.1.1. Resolution 62 [WG4-R01] ISO/DIS 21549-7 submission for a 2nd DIS and 

move to 48 month track - For ISO/DIS 21549-7 Health Informatics – Patient 
healthcard data-Part 7: Medication:  Resolução votada em separado do 
conjunto de resoluções do WG4, devido às abstenções de vários países, 
incluindo o Brasil e aprovada pela plenária. 

2.5.1.2. Resolution 63 [WG4-R02] For ISO/PWI 11633 Part 1 submission for a 2-
month NP  ISO/TS Health Informatics,  Information security management 
for remote maintenance of medical devices and medical information 
systems -- Part 1: Requirements and risk analysis: Resolução aprovada; 
votada em bloco. 

2.5.1.3. Resolution 64 [WG4–R03] ISO/TR PWI 11633-2 add to WG4 preliminary 
work program - For ISO/PWI TR 11633 Part 2 Health informatics -- 
Information security management for remote maintenance of medical 
devices and medical information systems -- Part 2: Implementation of an 
information security management system (ISMS) : Resolução aprovada; 
votada em bloco. 

2.5.1.4. Resolution 65 [WG4–R04] ISO/TR PWI to be added to WG4 preliminary 
work program - For ISO/PWI TR Cloud computing security and privacy 
requirements for health information: Resolução aprovada; votada em 
bloco. 

2.5.1.5. Resolution 66 [WG4–R05] ISO/TR PWI to be added to WG4 preliminary 
work program - For ISO/PWI TR Privacy Terms and Definitions: Resolução 
aprovada; votada em bloco; proposto realização do trabalho em conjunto 
para harmonização dos termos do WG4 inclusive no SKMT Glossary Tool. 

2.5.1.6. Resolution 73 [JWG1-R01] IEC/DTR 80001-2-8 for one month final 
review and publication - For IEC/DTR 80001-2-8, Application of risk 
management for IT-networks incorporating medical devices -- Part 2-8: 
Application guidance -- Guidance on standards for establishing the security 
capabilities identified in IEC 80001-2-2: Resolução aprovada.  

2.5.1.7. JWG7: Rodrigo informou que existem trabalhos do WG4 que podem 
possuir sobreposição com os realizados pelo SC 62A. Durante o encontro, 
ficou estabelecido que o WG4 está trabalhando a 11633 partes 1 e 2 e que 
pode haver sobreposição nos trabalhos, portanto convida  o SC 62A a 
participar da revisão destes TR. Além disso, a nova proposição da 20429 
também pode trazer algum trabalho de harmonização.  
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2.5.1.8. 13606-4 - Na reunião conjunta com o WG1 que faz a revisão da série 
13606, foram revisados conceitos existentes na ISO/TS 21298 – Health 
informatics, Functional and structural roles  -  e na ISO 22600 - Health 
informatics — Privilege management and access control. O Sr. Bern Blobel 
mostrou o modelo formal que define os papéis estruturais e funcionais. A 
equipe do WG1 solicitou que houvesse a revisão de uma tabela da ISO/TS 
21298 que parece ser uma lista completa de funções, quando na verdade 
está ali apenas como exemplo. Se está apenas como exemplo então a 
mesma pode ser reduzida para evitar que seja interpretada como uma lista 
completa. 

2.5.1.9. ISO/TS 21298 – Health informatics, Functional and structural roles: 
Aprovada revisão para retirada da tabela que define os papéis com base na 
reunião conjunta com WG1. 

2.5.1.10. A nova proposição da  ISO/CEN 20429 - Principles and guidelines for 
protection of personal health information foi aprovada e haverá reunião 
para sua conformação. O Rodrigo é um dos especialistas. 

2.5.1.11. ISO 18638 - Components of Education to ensure privacy>> Recebeu 50 
comentários, o que gerou muita discussão e tornou a reunião muito 
confusa. Foi definido, então, que os membros envolvidos  realizariam uma 
reunião via Webex, no dia 05/01/2015, a confirmar horário certo no Brasil. 
Rodrigo sugeriu a participação da Denise Zornoff pelo interesse que ela 
demonstrou nessa norma. 

 

2.6. NWIP:  Cloud computing requirements for health information system 
deployment: apresentação do plano de trabalho e do resultado da apresentação 
dele na Suíça 

2.6.1. Rodrigo Queiroga informou que Marcelo Carvalho teve dificuldade de 
participar via Webex, e em virtude disso, ele apresentou o Plano de Trabalho do 
referido NWIP. 

2.6.2. Disse que a proposta foi bem aceita e que o WG4 propôs as seguintes 
alterações: 

a) Do tipo do document:  International Standard (IS) para Technical 
Report; 

b) Do título para: Cloud computing security and privacy requirements for 
health information; 

c) De partes do texto do escopo; 
d) Do tempo para elaboração do documento: 24 meses >>> 36 meses. 

2.6.3. Membros do WG4, de 4 países distintos: Sr. Bernd Blobel (Alemanha), Alistair 
e Jeremy Thorp (UK), Trish (Austrália), Beer Franken (Holanda), se 
voluntariaram para participar desse trabalho.  Rodrigo ficou de encaminhar 
esses contatos para Marcelo Carvalho. 

2.6.4. Para o Encontro da ISO em Amsterdan o grupo terá de produzir um draft com 
a estrutura inicialmente proposta para esse documento. 

2.6.5. Foi acertado que os membros envolvidos nesse projeto fariam então as 
seguintes reuniões para os devidos alinhamentos:   

a) 4 December 2015 at UTC 1300 (a confirmar horário certo no Brasil): Para 
essa reunião deverão ser preparados um programa de trabalho mais 
definido e uma proposta da estrutura do documento (out line document) 
para discussão ; 

b) 15 January 2016 at UTC 1300 (a confirmar horário certo no Brasil) ; 
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c) 19 February 2016 at UTC 1300 (a confirmar horário certo no Brasil). 
2.6.6. Data limite definida para o PWI  ficar pronto: 01/03/2016. 
2.6.7. Marcelo Carvalho solicitou a Renata que, quando da distribuição desta ata, 

reforçasse o convite para os demais membros  que acharem que possam 
contribuir com o grupo 2 (responsável por elaborar a survey). 

 

2.7. Rodrigo solicitou ajuda dos membros do grupo para análise dos referidos 
ballots e envio de suas sugestões/comentários, caso os tenham até os prazos abaixo 
fixados: 

 

2.7.1. Ballot - ISO/DIS 25237 - Health informatics - Pseudonymisation - Vencimento: 
03/12/2015  - Prazo para envio  de sugestões/comentários: 02/12/15. 

 

2.8. Outros Assuntos  
2.8.1. Rodrigo informou ao  grupo que não recebeu até o momento a norma ISO 

14265 nem a versão em inglês nem a traduzida. 
2.8.2. Segue a divisão de trabalho acordada nesta reunião e anteriores:  
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Assunto Responsável Prazo / 
feedback 

Retorno esperado Status 

 

Comparativo dos 
textos das versões 
de 2006 e 2014 da 
norma ISO - Health 
informatics — 
Privilege 
management and 
access control -- 
Part 3: 
Implementations 

Renata Abreu 23/10/2015 Identificação das 
modificações 
ocorridas no texto 
de uma versão para 
outra 

Parcialmente concluído. 
Está pendente a 
harmonização dos anexos. 

Envio dos contatos 
dos voluntários 
estrangeiros para o 
NWIP 

Rodrigo Queiroga 13/11/2015 Marcelo Carvalho 
ter conhecimento 
dos voluntários e 
contatá-los para 
iniciar trabalho 
conjunto 

 

Repassar para Fábio 
informações sobre o 
trabalho do Grupo 2 
do NWIP (Survey) 

Renata Abreu 13/11/2015 Conhecimento do 
objetivo e 
atividades propostos 
para o referido 
grupo 

 

Adequação da 
formatação da 
norma 22600-1 aos 
requisitos da ABNT 

Renata Abreu e 
David Rissardo 

13/11/2015 Norma brasileira 
formatada conforme 
padrões da ABNT 

 

Adequação da 
formatação da 
norma 22600-2 aos 
requisitos da ABNT 

Renata Abreu e 
David Rissardo 

13/11/2015 Norma brasileira 
formatada conforme 
padrões da ABNT 

 

Adequação da 
formatação da 
norma 22600-3 aos 
requisitos da ABNT 

Renata Abreu e 
David Rissardo 

13/11/2015 Norma brasileira 
formatada conforme 
padrões da ABNT 

 

ISO 22600 -  Health 
informatics — 
Privilege 
management and 
access control -- 
Part 1: Overview 
and policy 
management 

Lucas Arantes 17/11/2015 Apresentação para 
os membros da 
Plenária e discussão 
da proposição da 
norma brasileira 

 

ISO 22600 - Health 
informatics — 
Privilege 
management and 
access control -- 
Part 2: Formal 
models 

Rodrigo Queiroga 17/11/2015 

 

Apresentação para 
os membros da 
Plenária e discussão 
da proposição da 
norma brasileira 

 

ISO 22600 - - Health 
informatics — 
Privilege 
management and 
access control -- 

Marcelo Carvalho     
17/11/2015 

 

Apresentação para 
os membros da 
Plenária e discussão 
da proposição da 
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Part 3: 
Implementations  

norma brasileira 

Adequação da 
formatação da 
norma 21547 aos 
requisitos da ABNT 

Renata Abreu e 
David Rissardo 

11/12/2015 Norma brasileira 
formatada conforme 
padrões da ABNT 

 

Elaboração de 
programa de 
trabalho mais 
definido e  proposta 
da estrutura do 
NWIP (out line 
document) 

Marcelo Carvalho e 
demais membros 
envolvidos com o 
trabalho 

03/12/2015 Documentos para 
servirem de ponto 
de partida para 
discussão com os 
demais membros do 
WG4 

 

Reunião de 
alinhamento dos 
assuntos inerentes 
ao NWIP 

Marcelo Carvalho e 
demais membros 
estrangeiros do de 
trabalho do NWIP  

04/12/2015 
as UTC 13h 
(a confirmar 
horário certo 
no Brasil) via 
Webex 

Discussão sobre o 
programa de 
trabalho e estrutura 
do documento 
proposto 

 

ISO/TS 21547 - 
Health informatics - 
Security 
requirements for 
archiving of 
electronic health 
records – Principles 

Rodrigo Queiroga     
15/12/2015 

 

Apresentação para 
os membros da 
Plenária e discussão 
da proposição da 
norma brasileira 

 

Reunião sobre o 
texto da ISO 18638  

Denise Zornoff 05/01/15 (a 
confirmar 

horário certo 
no Brasil) via 

Webex 

Discussão sobre os 
50 comentários 
encaminhados para 
a norma 

 

Reunião de 
alinhamento  dos 
assuntos inerentes 
ao NWIP 

Marcelo Carvalho e 
demais membros 
estrangeiros do de 
trabalho do NWIP  

15/01/2016 
às  UTC 13h 
(a confirmar 
horário certo 
no Brasil) via 
Webex  

Discussão dos 
assuntos sugeridos 
na pauta 

 

Reunião de 
alinhamento dos 
assuntos inerentes 
ao NWIP 

Marcelo Carvalho e 
demais membros 
estrangeiros do de 
trabalho do NWIP  

19/02/2016 
às  UTC 13h 
(a confirmar 
horário certo 
no Brasil) via 
Webex 

Discussão dos 
assuntos sugeridos 
na pauta 

 

Preencher 
formulário Form 1 
para todos os 
projetos de norma 
em estudo pelo GT4 

Renata e 
especialistas do 
GT4 

A definir Atendimento a 
procedimento da  
ABNT 

 

ISO 27799 - Health 
informatics - 
Information security 
management in 
health using ISO/IEC 
27002 

Danilo Santos A definir Apresentação da 
proposição da 
norma brasileira 
para o GT4 
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2.8.3. Rodrigo Queiroga agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 
 

 
_______ Reunião encerrada às 08:50 h em virtude dos compromissos de todos __________ 

 

3. OUTROS ASSUNTOS (NÃO TRATADOS)  
 
 

3.1  Retorno sobre a realização das atividades acordadas em reuniões anteriores e 
ballots discutidos: 

 
 

Assunto Responsável Prazo / 
feedback 

Retorno 
esperado 

Status 

 

Levantamento 
sobre a 
participação da 
ABNT/CEE 78 
Informática em 
Saúde no 
Congresso de 
Telemedicina no 
RJ 

Renata e David 30/04/2015 Disponibilização 
da informação 
para Denise 
Zornoff 

Lincon, Márcia Marinho e 
Paulo Lopes irão 
participar do evento.   

Harmonização da 
versão traduzida 
da norma ISO 
22600-3 com a 
última versão 
publicada   

Marcelo Carvalho/ 
Renata Abreu 

21/08/2015 Disponibilização 
da proposição da 
norma brasileira 
baseada na ISO 
22600-3 para 
formatação 
técnica 

1ª versão harmonizada 
liberada para formatação 
técnica no dia 
29/08/2015. Em 29/09/15, 
essa norma foi devolvida 
para especialista 
responsável  para nova 
harmonização conforme 
orientações recebidas do 
Sr. Rafael (ABNT). No dia  
06/10/15, Marcelo 
Carvalho solicitou ajuda a 
Renata no sentido de 
comparar o texto da 
versão 2006 com o da 
versão 2014, identificar 

ISO 22600 - - Health 
informatics — 
Privilege 
management and 
access control -- 
Part 3: 
Implementations  

Marcelo Carvalho     A definir 

 

Apresentação da 
proposição da 
norma brasileira 
para o GT4 

 

ISO/TS 21547 - 
Health informatics - 
Security 
requirements for 
archiving of 
electronic health 
records – Principles 

Rodrigo Queiroga     A definir 

 

Apresentação da 
proposição da 
norma brasileira 
para o GT4 
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os ajustes a serem feitos 
e encaminhá-lo as partes 
que necessitarão ser 
traduzidas. Em  
06/11/2015, concluída 1ª 
parte da harmonização 
(Parte pendente: anexos) 

Harmonização da 
versão traduzida 
da norma ISO 
22600-1com a 
última versão 
publicada   

Lucas Arantes 28/08/2015 Disponibilização 
da proposição da 
norma brasileira 
baseada na ISO 
22600-1 para 
formatação 
técnica 

1ª versão harmonizada 
liberada para formatação 
técnica no dia 
24/09/2015.  Em  
29/09/15, essa norma foi 
devolvida para 
especialista responsável  
para nova harmonização 
conforme orientações 
recebidas do Sr. Rafael 
(ABNT). 

Em 09/11/2015 foi 
concluída a 
harmonização e o texto 
repassado para 
formatação técnica 

Avaliação da 
tradução da 
norma ISO/TS 
21547    

Rodrigo Queiroga 08/09/2015 Disponibilização 
da proposição da 
norma brasileira 
baseada na  
ISO/TS 21547   
para formatação 
técnica 

Em andamento 

Harmonização da 
versão traduzida 
da norma ISO 
22600-2 com a 
última versão 
publicada 

Rodrigo Queiroga 17/09/2015 Disponibilização 
da proposição da 
norma brasileira 
baseada na ISO 
22600-2 para 
formatação 
técnica 

Harmonização concluída 
em 09/11/2015 e 
disponibilizada para 
formatação técnica 

BALLOT – 
Vencimento: 
06/11/2015  
Ballot ISO/DIS 
82304-1 -  Health 
software — Part 
1: General 
requirements for 
product safety 

Todos 07/10/2015 
– 4ª feira - 

08:00 às 
09:00h 

Reunião via 
adobe connect 
para discussão do 
assunto 

Reunião Realizada. 
Rodrigo solicitou aos 
membros do grupo apoio 
na análise do documento 
e que o enviassem seus 
comentários, caso haja. 

No dia 06/11/2015, 
Rodrigo Queiroga 
encaminhou para o 
Coordenador da CEE78IS 
o voto de abstenção. 

Envio da agenda 
do encontro da 
ISO na Suíça em 
Nov/15 

Rodrigo Queiroga 08/10/2015 Divulgação da 
agenda para 
conhecimento 
dos membros do 
GT4 e, se 
interessarem se 
registrarem para 
assistir as 
reuniões via 

Documento divulgado 
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webex 

Solicitação à 
CEE78IS da 
inclusão da 
apresentação do 
Work Plan do 
NWIP na pauta da 
Plenária da 
CEE78IS de 
Out/15 

Rodrigo Queiroga 08/10/2015 Permissão para 
apresentação do 
Work Plan na 
Plenária da 
CEE78IS em 
Out/15 

Solicitação feita e 
autorizada pela CEE78IS 

Envio para 
Rodrigo Queiroga 
dos dados 
necessários para 
assistir as 
reuniões do 
Encontro da ISO 
via webex 

Membros do GT4 
que tiverem 
interesse em 
participar 
remotamente das 
reuniões 

09/10/2015 Viabilização da 
participação, via 
webex, de 
membros do GT4 
nas reuniões do 
Encontro da ISO 
na Suíça 

Dados dos interessados 
recebidos e repassados 
para Coordenador da 
CEE78IS 

Votação da 
tradução do 
termo que 
considera mais 
adequada 

Membros do GT4 14/10/2014 Padronização da 
tradução das 
definições de 
alguns termos das 
normas 
traduzidas 

Feita a seleção da melhor 
definição para cada 
termo em inglês. 

Elaboração do 
Work Plan do 
NWIP 

Marcelo Carvalho 16/10/2015 Documento 
pronto para ser 
apresentado na 
Plenária da 
CEE78IS e no 
encontro da ISSO 
na Suíça em 
Nov/15 

Plano de Trabalho 
elaborado. 

Adequação da 
formatação da 
norma 21091 aos 
requisitos da 
ABNT 

Renata Abreu e 
David Rissardo 

16/10/2015 Norma brasileira 
formatada 
conforme 
padrões da ABNT 

Norma formatada e 
encaminha para a ABNT 

Elaboração das 
minutas da 
apresentação das 
normas ISO 21298 
e 21091 para a 
Plenária da 
CEE78IS de 
Out/15 

Renata Abreu 
/Marcelo Carvalho 
/ Ana Silvia / 
Giuliana Cardoso 

16/10/2015 Documentos 
prontos para 
serem 
apresentados na 
Plenária da 
CEE78IS em 
Out/15 

Apresentações elaboradas 

ISO  21298 - 
Health 
informatics, 
Functional and 
structural roles 

Marcelo Carvalho 20/10/2015 Apresentação 
para os membros 
da Plenária e 
discussão da 
proposição da 
norma brasileira 

Apresentação realizada 
por Rodrigo Queiroga 

ISO 21091 - 
Health 
informatics - 
Directory 
services for 

Giuliana Cardoso e 
Ana Silvia 
Barraviera 

    
20/10/2015 

 

Apresentação 
para os membros 
da Plenária e 
discussão da 
proposição da 

Apresentação realizada 
por Ana Silvia e Giuliana 



ABNT-CEE78 Informática em Saúde 
GT4 – Segurança 
 

 
 

  11 / 11 

healthcare 
providers, 
subjects of care 
and other 
entities 

 

norma brasileira 

BALLOT – 
Vencimento: 
03/12/2015  
Ballot - ISO/TC 
215 - DIS 25237 - 
Health 
informatics - 
Pseudonymisation 

Todos 10/11/2015 
– 4ª feira - 

08:00 às 
09:00h 

Reunião via 
adobe connect 
para discussão do 
assunto 

Reunião realizada. 

Rodrigo solicitou aos 
membros do grupo apoio 
na análise do documento 
e que o enviassem seus 
comentários, caso haja. 

 
 

3.2 Próximos ballots do ISO-TC215 liderados pelo WG4 
 

 

4 PRÓXIMA REUNIÃO 
 

DATA:      02/12/2015, quarta-feira 

HORA:     08:00 

LOCAL:     http://meet52658369.adobeconnect.com/abnt_cee78is_gt4/ 

Id Norma Data Observações 

1 
BALLOT - ISO/TC 215 - DIS 25237 - 
Health informatics - Pseudonymisation 

03/12/2015  

http://meet52658369.adobeconnect.com/abnt_cee78is_gt4/

