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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 2ª REUNIÃO DE 2015                                                 DATA: 10/03/2015                  

INÍCIO: 8:10                     TÉRMINO: 08:45           

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 

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

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

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

 

1.1. AUSENTES JUSTIFICADOS 
 

Organização Representante Email Skype 

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

SIGnove tecnologia Danilo Santos danilo.santos@signove.com; danilo.santos.signove 

 

 

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:  
 

mailto:rodrigo.queiroga@gmail.com
mailto:rodrigo.queiroga@cee78is.org.br
mailto:marcelo.carvalho@ieee.org
mailto:marcelo.carvalho@cee78is.org.br
mailto:marcelojunior@superig.com.br
mailto:dcmzornoff@fmb.unesp.br
mailto:david.rissardo@cee78is.org.br
mailto:juliana.pm@gmail.com
mailto:danilo.santos@signove.com
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a) Indicação de Relator e Vice-relator; 
b) Apoio na indicação de novos membros para o GT4; 
c) Retorno sobre andamento dos trabalhos de revisão das normas traduzidas; 
d) Sugestão de treinamentos para viabilizar a ação estratégica Plano de Capacitação 

do Planejamento Estratégico do CEE 78 Informática em Saúde; 
e) Identificação das normas conjuntas do GT2 e do GT4; 
f) Discussão sobre os ballots com vencimento no dia 16/03/2015: 

 

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

 ISO/TC 215 ISO Sistematic  Review ISO/TS 14265:2011 - Health Informatics - 
Classification of purposes for processing personal health information. 

 

g) Outros assuntos (se houver tempo hábil) (aceitamos sugestões). 
 

2.3. Rodrigo Queiroga iniciou a reunião informando ao grupo a orientação recebida 
da Secretária da CEE 78 de que é necessária a formalização da indicação do Relator 
e Vice-relator como item de pauta da reunião do grupo, motivo este para o retorno 
desse assunto para discussão. Sendo assim,  colocou novamente o interesse dele, 
Rodrigo Queiroga,  e  do Marcelo Carvalho em continuarem como Relator e Vice-
relator, mas se houvessem outros interessados seria feita a votação. Houve 
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 solicitou apoio ao Grupo na identificação de 
especialistas que pudessem e quisessem participar do GT4 e informou que faria isso 
aqui em BH. 

 

2.5.  Rodrigo Queiroga também informou que no dia 09/03/2015 tentou, sem 
sucesso,  via Skype,  um novo contato com Dr. Marivan. Relembrou que o combinado 
feito em contato anterior era dele liberar uma norma de cada vez, o que até o 
momento não havia ocorrido. Ele tentará um novo contato  para ter um retorno 
sobre o andamento do trabalho de tradução das normas para levar para a próxima 
Plenária da CEE 78. 

2.5.1. Marcelo Carvalho questionou se já seria oportuno os especialistas envolvidos 
com as normas já traduzidas, referentes às partes da norma ISO 22600, iniciarem o 
estudo da versão mais recente publicada das referidas normas. O Grupo discutiu e 
decidiu aguardar o recebimento da versão final das normas traduzidas. 

 

2.6. Rodrigo Queiroga relembrou uma das ações estratégica do Planejamento 
Estratégico da CEE 78 que consiste no Plano de Capacitação e incentivou o Grupo a 
propor cursos que pudessem ser ministrados, tais como sobre a norma ISO 18638, 
ISO 17090, e outros que identificarem. Disse que essa seria uma forma de se 
remunerar os especialistas e de divulgar o trabalho do GT4. 

 

2.7. Rodrigo Queiroga solicitou o apoio do Marcelo Carvalho, como membro 
também do GT2, na identificação das normas conjuntas do GT2 e do GT4. 

2.7.1. Marcelo Carvalho se dispôs a ajudar e informou ao Grupo que as normas  
80001 não estão incluídas na discussão do GT2 neste semestre. 
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2.8. Iniciou-se  a discussão sobre os ballots: 
2.8.1. ISO/TC 215 N 1618 DTR 18638.2 - Health Informatics –Components of 

education to ensure health information privacy:   
2.8.1.1. Denise Zornoff informou que está avaliando o conteúdo dessa versão da 

norma e que a mesma faz referência à legislação do país com referência a 
segurança da informação, especialmente aplicada ao Setor de Saúde. A 
princípio, ela acha que esta norma deva prosseguir, mas que para concluir 
sua opinião sobre a mesma, ela precisaria ter uma noção dessa legislação 
brasileira, para o que solicitou apoio do Grupo, especialmente aos 
bolsistas.  

2.8.1.2. Neste sentido, Marcelo Carvalho indicou consultar os escritórios  dos 
advogados Renato Opice Blum e/ou Patrícia Peck Peck Pinheiro.  

2.8.1.3. Rodrigo Queiroga solicitou então que se os especialistas tivessem 
comentários a fazer a respeito dessa norma que os registrassem no 
formulário próprio e o encaminhassem. 

2.8.2. ISO/TC 215 ISO Sistematic  Review ISO/TS 14265:2011 - Health Informatics - 
Classification of purposes for processing personal health information: 

2.8.2.1. Rodrigo Queiroga expôs que considera o conteúdo da referida norma 
importante para ser revisto e que era a favor do Grupo se posicionar a 
favorável a Sistematic Review; 

2.8.2.2. O Grupo aprovou a  revisão da norma e a indicação de Rodrigo Queiroga 
para o especialista de referência. 

 

2.9. Outros Assuntos  
2.9.1. Agenda Encontro ISO TC 215 em San Francisco: Rodrigo Queiroga 

disponibilizou na reunião, via Skype, a agenda do referido encontro. Informou que  
possui para disponibilizar todas as normas que serão discutidas e que elas estão 
também no Livelink.  Na ocasião, ele solicitou ao Grupo avaliar se há algum 
assunto importante e, em caso positivo, se manifestar para que o representante 
do Grupo que participará do evento possa levar essa opinião. 

2.9.2. Congresso de Telemedicina: Rodrigo informou que foi dito na Plenária que a 
CEE 78 se interessa em participar, que a Márcia Marinho está sediada no RJ e irá 
participar do evento. Como Denise Zornoff já externou interesse em participar 
também, Rodrigo solicitou aos bolsistas verificarem com a Secretária Daiane como 
proceder para participação.  

 

2.10. Segue a divisão de trabalho acordada nesta reunião e anteriores: 
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_______ Reunião encerrada às 08:45 h em virtude dos compromissos de todos __________ 

 

 

 

Assunto Responsável Prazo / 
feedback 

Retorno 
esperado 

Status 

 

Normas traduzidas 
pela empresa 
fornecedora: 

ISO 22600-1 

ISO 22600-2 

ISO 22600-3 

ISO 21298 

ISO 27799 

Especialistas 
responsáveis: 

Lucas e Renato 

Rodrigo 

Marcelo 

Denise 

Danilo 

11/11/2014 Retorno sobre 
qualidade da 
tradução realizada 
pela empresa 

Retorno dado de que a 
qualidade da tradução está 
ruim, necessitando de 
revisão final para ajustes 
diversos. 

Rodrigo Queiroga 
repassou a posição do 
grupo para o Coordenador 
do CEE78 e aguarda 
novas orientações 

Rodrigo realizou reuniões 
virtuais com Dr. Marivan: 

a) Em 19/02/2015: 
Acordaram que ele 
revisaria as normas, do 
ponto de vista editorial, até 
o dia 02/03/2015. 

b) Em 03/03/2015: Dr. 
Marivan informou ao 
Rodrigo que continuava 
trabalhando no material. 

c) Em 09/03/2015: Rodrigo 
Queiroga tentou mas não 
conseguiu efetivar o 
contato via Skype com Dr. 
Marivan. 

ISO 22600 - Part 3: 
Implementations  

Marcelo 
Carvalho 

14/04/2015 

– 3ª feira 

08:00 às 
09:00h 

 

Apresentação para o 
GT4 

 

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

Danilo Santos 12/05/2015 

– 3ª feira 

08:00 às 
09:00h 

 

Apresentação para o 
GT4 

 

BALLOT: 15/06/2015  

SYSTEMATIC 
REVIEW ISO/TS 
25237:208 -  Health 

informatics - 
Pseudonymization 

Todos 

09/06/2015  
– 3ª feira 

08:00 às 
09:00h 

 

Reunião via skype 
para discussão do 
assunto 
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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 

 

Proposição  de 
treinamentos que o 
GT4 possa realizar 
para  

Especialistas 21/10/2014 

 próxima 
Plenária do 
CEE 78 

Sugestão de 
Treinamentos para 
viabilizar a ação 
estratégica Plano de 
Capacitação do 
Planejamento 
Estratégico do CEE 
78 Informática em 
Saúde e 
posteriormente sua 
montagem 

Em 10/03/2015, Rodrigo 
Queiroga solicitou 
novamente ao Grupo 
sugestões de cursos a 
serem ministrados. 

Identificação das 
normas conjuntas do 
GT2 e do GT4 

Rodrigo 
Queiroga e 
David Rissardo 

31/10/2014 Identificação das 
normas conjuntas do 
GT2 e do GT4 

 Em 10/03/2015, Rodrigo 
Queiroga solicitou apoio a 
Marcelo Carvalho, também 
membro do GT2, para 
identificação dessas 
normas conjuntas. 

Contatar Hyggo 
(GT2)  

Marcelo 
Carvalho 

11/11/2014 Alinhamento e 
discussão sobre 
normas conjuntas do 
GT2 e GT4 

Em 02/2015, Marcelo 
Carvalho membro do GT4 
passou a ser membro 
também do GT2. 

BALLOT: 16/03/2015  

ISO/TC 215 N 1618 
DTR 18638.2 -  

Health Informatics –
Components of 
education to ensure 
health information 
privacy  
 

Todos, mas em 
especial grupo 
da UNESP 
 

10/03/2015  
– 3ª feira 

08:00 às 
09:00h 

 

Reunião via skype 
para discussão do 
assunto 

Reunião realizada e feita 
discussão sobre as 
referidas normas.  

DTR 18638.2: Denise 
Zornoff está avaliando 
essa versão da norma 
mas, a princípio, considera 
que ela deva seguir 
adiante. Rodrigo solicitou 
aos membros do Grupo o 
encaminharem seus 
comentários, quando for o 
caso, em formulário 
próprio. 

ISO/TS 14625:2011: O 
grupo aprovou sua revisão 
sistemática e indicou 
Rodrigo Queiroga como 
especialista de referência. 

BALLOT: 16/03/2015  

ISO/TC 215 ISO  
Sistematic Review 

ISO/TS 14265:201111  
Health Informatics - 
Classification of 
purposes for processing 
personal health 
information 

Todos 
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3.2 Próximos ballots do ISO-TC215 liderados pelo WG4 
 

Id Norma Data Observações 

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

15/06/2015  

 

 
 

4 PRÓXIMA REUNIÃO 
 

DATA:      Previsto para 14/04//2015  

HORA:     08:00 

LOCAL:    skype (rodquei) 


