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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 3ª REUNIÃO DE 2015                                                 DATA: 14/04/2015                  

INÍCIO: 8:00                     TÉRMINO: 08:53           

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 

 

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

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

Especialista 
Frederico 

Hollerbach 
Belo Horizonte 

frederico.hollerbach@gmail.com hollerbach 

 

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 

UNESP Ana Silvia anasilviab@gmail.com anasilviab 

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:  
 

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:david.rissardo@cee78is.org.br
mailto:juliana.pm@gmail.com
mailto:danilo.santos@signove.com
mailto:dcmzornoff@fmb.unesp.br
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a) Status da tradução das normas ISO; 
b) Apresentação do New Work Item Proposal (NWIP): Cloud computing requirements 

for health information system deployment; 
c) Coleta das recomendações do grupo para as normas que serão discutidas em San 

Francisco; 
d) Outros assuntos (se houver tempo hábil) (aceitamos sugestões). 

 

 

2.3. Sobre o status do trabalho de tradução das normas, Rodrigo Queiroga 
informou que  Dr. Marivan o havia disponibilizado ontem, dia 13/04/2015, os 
seguintes documentos: 

a) Carta abordando  alguns assuntos: desculpas/justificativa pelo atraso na 
entrega do trabalho; apresentação dos  diversos significados encontrados 
para um mesmo termo inglês, definição da tradução adotado em função do 
contexto da norma. 

b) Tradução revisada da norma  ISO 22600 - Health informatics -- Privilege 
management and access control  - Part I:  Overview and policy management. 

 

2.3.1. Na opinião de Rodrigo Queiroga, essa tradução parece ter ficado boa. 
2.3.2. O grupo decidiu que a avaliação da qualidade da norma deverá ser feita por 

todos os membros do GT4. 
 

 

2.4. Marcelo Carvalho expos para o grupo  que a motivação  do New Work Item 
Proposal (NWIP): Cloud computing requirements for health information system 
deployment surgiu a partir de sua observação,  como Auditor do SBIS, que vários dos 
sistemas submetidos a certificação dessa entidade utilizam a computação em 
nuvem e que, por outro lado, não existe uma norma que defina requisitos para 
desenvolvimento de sistemas utilizando este tipo de ambiente. Ele informou que já 
existem outros 05 documentos  internacionais complementares (ISO/IEC 
17788:2014; ISO/IEC 17789:2014; ISO/IEC 19770-1:2012; ISO/IEC 27036-2:2014) a 
essa proposta,  mas que não focam os 03 eixos propostos: gerenciamento de 
informações, características da arquitetura de computação em nuvem e escolha de 
fornecedores. Sendo, portanto, o objetivo dessa proposta formar novo documento 
com  boas práticas para utilização desse ambiente. 

 

2.4.1. Os membros presentes se manifestaram favoráveis à proposta. 
2.4.2. Frederico Hollerbach e David Rissardo  se disponiblizaram a ajudar nesse 

assunto.  
 

2.5. Rodrigo Queiroga perguntou ao grupo se tinham recomendações / 
considerações  para repassá-lo sobre as normas que serão discutidas em San 
Francisco 

 

2.5.1. Sobre a ISO 17090-5 - Health informatics — Public key infrastructure – Part 5: 
Authentication and Authorization using healthcare PKI, Marcelo Carvalho disse 
considerar importante  levantar-se os principais pontos que incomodam o mercado 
brasileiro no tocante a utilização de cartões, e se prontificou a encaminhá-los para 
o Rodrigo Queiroga até o dia 17/04/2015. 

2.5.2. Sobre a ISO 18638 - Health informatics – Components of education to ensure 
health privacy, Rodrigo Queiroga lembrou que Denise, especialista que estava 
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estudando a referida norma, aprovou integralmente a última versão da referida 
norma que nos foi encaminhada para votação, mencionando inclusive que seus 
comentários anteriores haviam sido incluídos. Sendo assim, ele acredita que para 
ela não exista da nossa parte (GT4) pontos a serem discutidos lá em San Francisco. 

 

 

 

2.6. Outros Assuntos  
 

2.6.1. Foi decidido nesta reunião que as normas  pendentes de apresentação, ISO 
22600:3 e ISO 27799, serão apresentadas para o grupo já com a versão final da 
proposta do documento brasileiro feito pelo especialista responsável. 

2.6.2. Sobre a participação no evento de Telemedicina no RJ,  David informou que 
Márcia Marinho está aguardando autorização da ANS para participar. Rodrigo 
colocou que Denise irá ao evento independentemente da participação oficial da 
ABNT/CEE 78 e o questionamento  é como a mesma pode aproveitar a 
oportunidade para divulgar o trabalho da CEE 78 lá. Ficaram de discutir sobre o 
assunto na Plenária hoje à tarde. 

 
 

2.7. Segue a divisão de trabalho acordada nesta reunião e anteriores: 
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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. 

d) Em 10/03/2015: Dr. 
Marivan contatou Rodrigo 
Queiroga e o informou que 
iria iniciar uma revisão 
completa de todo o 
material. Rodrigo o 
solicitou que ele liberasse 
gradativamente os 
resultados, o que não 
ocorreu até o momento. 

e) Em 16/03/2015: Rodrigo 
Queiroga e Dr. Marivan se 
reuniram e geraram o 
seguinte cronograma de  
entrega a ser apresentado 
na Plenária da CEE 78 no 
dia 17/03/2015: 22600-
parte 1 (em  13/04/2015) ; 
22600-parte 2 (em  
20/04/2015) ; 22600-parte 
3 ( em  27/04/2015) ; 
27799 (em 03/05/2015) e 
21298 (em 10/05/2015). 

Verificação e 
aprovação da 
tradução da norma 
ISO 22600-1  

Membros do 
GT4 

21/04/2015 Validação da 
tradução da norma 
ISO 22600-1 
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Movimentação dos 
arquivos do GT4 
para as pastas 
padronizadas pela 
ABNT no Livelink  

Renata 30/04/2015 Padronização das 
pastas no Livelink 

 

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 

 

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

Lucas e Renato 12/05/2015 
(A ser 
confirmada 
pelos 
especialistas) 

Disponibilização da 
proposição da 
norma brasileira 
baseada na ISO 
22600-1 para 
conhecimento do 
grupo 

 

Montar modelo para 
apresentação do 
relato do GT4 na 
Plenária do GT4 

Renata 12/05/2015 Facilitar o 
acompanhamento 
do relato do GT4 

 

Verificar modelo de 
relato do GT1 no site 
da comissão e fazer 
o do GT4 

 

Renata 12/05/2015 Atendimento de 
solicitação da 
Secretaria para 
padronização e 
disseminação da 
informação 

 

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

Renata e 
especialistas do 
GT4 

A definir Atendimento a 
procedimento da  
ABNT 

 

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 

 

Adequação da 
formatação da norma 
aos requisitos da 
ABNT 

Renata e David 

A definir Formatação da 
proposição da 
norma brasileira 
conforme padrões 
da ABNT 

 

Apresentação da 
proposição de norma 
brasileira para a 
Plenária 

Lucas e Renato A definir Apresentação para 
os membros da 
Plenária e discussão 
da proposição da 
norma brasileira 

 

ISO 22600 - Part 3: 
Implementations  

Marcelo 
Carvalho 

A definir Apresentação da 
proposição da 
norma brasileira 
para o GT4 

 

ISO 27799 - Health 
informatics - 

Danilo Santos A definir Apresentação da 
proposição da 
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_______ Reunião encerrada às 08:53 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: 

 

 

 

 

 

 

 

Information security 
management in 
health using ISO/IEC 
27002 

norma brasileira 
para o GT4 

Assunto Responsável Prazo / 
feedback 

Retorno 
esperado 

Status 

 

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 

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. 

Levantamento da 
legislação brasileira 
de segurança de 
informação aplicada 
ao setor de saúde 

Renata  13/03/2015 Disponibilização da 
informação para 
Denise Zornoff 

Relação da legislação 
encaminhada para ciência 
da Denise Zornoff no dia 
11/03/2015. 

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

Renata e David 14/04/2015 Disponibilização da 
informação para 
Denise Zornoff 

Consulta feita a Secretaria, 
que em conjunto com 
Márcia Marinho, está 
conduzindo ações para 
confirmar a participação ou 
não da ABNT/CEE 78 no 
evento. 
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3.2 Próximos ballots do ISO-TC215 liderados pelo WG4 
 

 

 
 

4 PRÓXIMA REUNIÃO 
 

DATA:      Previsto para 12/05//2015  

HORA:     08:00 

 LOCAL:    skype (rodquei) 

Id Norma Data Observações 

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

15/06/2015  


