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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 1ª REUNIÃO DE 2015                                                 DATA: 10/02/2015                  

INÍCIO: 8:00                     TÉRMINO: 08:50           

LOCAIS: Skype (rodquei) 

 
 
 

1. PARTICIPANTES 
 

Organização Representante Cidade Email Skype 

Pesquisador 
UFMG e 
VIVVER 
Sistemas 

Rodrigo 
Mendonça 
Queiroga 

Belo Horizonte 
rodrigo.queiroga@gmail.com; 

rodrigo.queiroga@cee78is.org.br; 

rodquei 

Auditor da 
SBIS 

Pesquisador 
UNIFESP  

Marcelo 
Carvalho  

São Paulo 
marcelo.carvalho@ieee.org; 

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

 
marcelo_junior2000 

 

UNESP Ana Silvia Botucatu anasilviab@gmail.com anasilviab 

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

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

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

 

1.1. AUSENTES JUSTIFICADOS 
 

Organização Representante Email Skype 

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

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

 

 

2. ASSUNTOS TRATADOS 
 

2.1. Rodrigo Queiroga, relator do ABNT-CEE78 GT4 Segurança, iniciou a reunião 
agradecendo a presença de todos. 

 

2.2. Na sequência apresentou a pauta sugerida:  
 

a) Discussão dos seguintes ballots: 
 

 Provide a TC215 liaison to the new ISO/TC292, Security  
Vencimento do ballot: 11/02/2015 
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 ISO/TC 215 DIS 17523 - Health informatics — Requirements for electronic 
prescriptions 
Vencimento do ballot: 11/02/2015 

 New Ballot - ISO/TC 215 DIS 27799 - Health informatics — Information security 
management in health using ISO/IEC 27002 
Vencimento do ballot: 11/02/2015 

 ISO/TC 215 DIS 21549-5 - Health informatics -- Patient healthcard data -- Part 
5: Identification data 
Vencimento do ballot: 25/02/2015 
 

 
b) Outros assuntos. 

 

2.3. Rodrigo Queiroga iniciou a reunião informando ao grupo a orientação recebida 
da Secretária da CEE 78 de que no início de ano é de praxe colocar em votação a 
posição de Relator e Vice-relator do grupo. Rodrigo informou que ele e Marcelo 
tinham interesse em continuar como Relator e Vice-relator, mas se houvessem 
outros interessados seria feita a votação. Houve uma manifestação positiva dos 
demais membros do grupo na permanência  no  GT4 do Rodrigo Queiroga, como 
relator, e do Marcelo Carvalho, como Vice- relator. 

 

2.4. Na sequência, Rodrigo Queiroga informou que se encontrava em votação uma 
agenda para a realização de um encontro entre o Coordenador da CEE 78, 
(Relatores, Vice-relatores e bolsistas) para alinhamento que se fazem necessários 
no início do ano sobre alguns assuntos.  

 

2.5. Rodrigo Queiroga também informou que teve oportunidade de conversar com 
a Secretária do CEE 78 sobre a participação no Congresso de Telemedicina e que ela 
se manifestou favorável e sugeriu a participação também da Márcia Marinho, 
relatora do GT2, pois ela reside no Rio, onde será realizado o evento. 

 

2.6. Rodrigo Queiroga repassou ao grupo o pedido da Secretária da CEE 78 de 
ajuda na identificação de especialistas que pudessem e quisessem participar do 
GT2. 

2.6.1. Marcelo Carvalho informou já ter se oferecido para participar e não ter 
recebido retorno sobre o assunto. 

 

2.7. Iniciou-se  a discussão sobre os ballots: 
2.7.1. Norma ISO/TC 215 DIS 17523 - Health informatics — Requirements for 

electronic prescriptions:  O grupo votou pela sua aprovação com o comentário de 
incluir referência para todas as partes da norma ISO 17090 visto que tratam de 
assinatura digital e infraestrutura requerida; 

2.7.2.  New Ballot - ISO/TC 215 DIS 27799 - Health informatics — Information 
security: O grupo votou pela sua aprovação; 

2.7.3. Provide a TC215 liaison to the new ISO/TC292, Security: o grupo votou pela 
abstenção na indicação de Liason 

2.7.4.  ISO/TC 215 DIS 21549-5 - Health informatics -- Patient healthcard data -- Part 
5: Identification data: o grupo votou pela abstenção por falta de especialista e por 
entender que o assunto não é de primeira relevância para o grupo. 

2.7.5.  Marcelo Carvalho lembrou o combinado do GT4 que seria feito um 
acompanhamento das tarefas e que se após 02 semanas o responsável pela tarefa 
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não desse retorno, seria indicado outro responsável por ela. Especificamente sobre 
o New Ballot - ISO/TC 215 DIS 27799 - Health informatics — Information security, 
Rodrigo Queiroga informou que conversou com Danilo Santos em Janeiro/2015 e 
que o mesmo o posicionou de que faria uma viagem e, que, sua ausência na 
reunião possa ter ocorrido em função da mesma. O Rodrigo Queiroga informou 
também que havia tentado um contato com o Danilo via Skype sem sucesso até o 
momento da reunião, mas que foi uma única tentativa apenas. 
 

2.8. Rodrigo Queiroga informou que a Secretária da CEE 78 solicitou o reenvio dos 
documentos elaborados pelo GT4 sobre a qualidade da tradução das normas pelos 
especialistas Rodrigo Queiroga (sobre a norma ISO 22600-2), Danilo Santos (sobre a 
norma ISO 27799), e ata da reunião do GT4, realizada em Nov/2014, cujo item 2.4 
relata a posição do GT4.  

2.8.1. Marcelo Carvalho questionou se o GT4 já cumpriu com o seu papel na questão 
da qualidade da tradução das normas e solicitou que fosse certificado se ficou 
registrado na ata da Plenária da ABNT, na qual fora discutido este assunto, de que 
o GT4 fez o seu papel no tocante a avaliação dessa tradução. 

2.8.2. O Rodrigo Queiroga confirmou que o GT4 havia cumprido seu papel até então, 
mas que isso não ficou registrado na última ata da plenária de forma explícita. Mas 
a avaliação das traduções ocorreu e entendemos todos que o papel do grupo não 
seria a tradução em si, somente a avaliação deste trabalho e, estando de acordo, 
sua adequação à versão mais atual da norma, caso exista. 

 

2.9. Rodrigo Queiroga lembrou as 2 etapas de trabalho com relação as normas 
traduzidas. Na primeira etapa, o papel dos especialistas seria o de avaliar a 
qualidade da tradução. Já na segunda etapa, seria de comparar e adequar o texto 
da versão traduzida com o texto da última versão publicada da norma, para a 
criação da versão brasileira da respectiva norma. 

 

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

 

3. OUTROS ASSUNTOS (NÃO TRATADOS)  
 

3.1 Próximos ballots do ISO-TC215 liderados pelo WG4 
 

Id Norma Data Observações 

1 ISO/TC 215 N 1618 DTR 18638.2 
Health Informatics –Components of 
education to ensure health information 
privacy 

16/03/2015  

2 ISO/TC 215 ISO  Sistematic Review  
ISO/TS 14625:2011  Health  Informatics 
- Classification of purposes for 
processing personal health information 

16/03/2015  

3 SYSTEMATIC REVIEW ISO/TS 
25237:208 - Health informatics – 
Pseudonymization 

15/06/2015  
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4 PRÓXIMA REUNIÃO 
 

DATA:      Previsto para 10/03//2015  

HORA:     08:00 

LOCAL:    skype (rodquei) 


