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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 4ª REUNIÃO DE 2015                                                 DATA: 12/05/2015                  

INÍCIO: 8:00                     TÉRMINO: 09:15           

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 

SIGnove 
tecnologia 

Danilo Santos Campina Grande danilo.santos@signove.com; 
danilo.santos.signove 

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

UNESP Ana Silvia Botucatu anasilviab@gmail.com anasilviab 

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 

ABNT Fernando Gebara  fernando.gebara@lucianogebara.com  fernando.gebara 

 

 

2. ASSUNTOS TRATADOS 
 

2.1. Rodrigo Queiroga, relator do ABNT-CEE78 GT4 Segurança, iniciou a reunião 
agradecendo a presença de todos. 
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2.2. Na sequência apresentou a pauta sugerida:  
a) NWIP - Cloud computing requirements for health information system 
deployment: Próximos Passos 
b) Normas traduzidas (22600 - Partes I e II; 21298; 27799): Avaliação da 
tradução e próximos passos  
c) Participação dos membros do GT4 na Plenária da CEE 78 Informática em 
Saúde 
d) Assuntos gerais (se houver tempo hábil) 

 

2.3. Na sequência ele propôs uma alteração na sequência da pauta de se deixar a 
alínea “a” para ser discutida no final, o que foi aprovado pelos membros presentes. 

 

2.4. Iniciou-se, então, a discussão sobre a avaliação da normas traduzidas e os 
próximos passos do trabalho:   

2.4.1. Norma  ISO 22600 - Health informatics -- Privilege management and access 
control  - Part I:  Overview and policy management: 

2.4.1.1.  O especialista responsável, Lucas Arantes, informou que considera boa 
a tradução feita, mas que identificou alguns erros que precisarão ser 
corrigidos posteriormente, tais como: de concordância relacionada a 
gênero; frases que perderam o sentido quando traduzidas; pontuação. Ao 
ler esta norma, observou que ela aborda o assunto em linhas gerais sendo, 
portanto, muito depende das demais normas nela referenciadas; e, nesse 
sentido, externou sua preocupação se para que esta norma seja adotada no 
Brasil, as normas nela referenciadas tenham que estar traduzidas também. 

2.4.1.2. Rodrigo Queiroga colocou para o grupo que no caso das 3 partes da 
norma ISO 22600, os especialistas responsáveis terão de harmonizar a 
versão que foi traduzida pela empresa com a versão mais atual publicada 
em 2014. Além disso, considerando a colocação feita por Lucas Arantes,  
será preciso verificar se a norma da qual depende ou cita  já foi traduzida 
ou se, para adequação a realidade brasileira,  existe algum outro 
documento brasileiro oportuno ser referenciado na norma em elaboração. 
Também considera que, no final, será necessário que os especialistas 
envolvidos façam a harmonização da versão brasileira das partes 1,2 e 3.  

2.4.2. Norma  ISO 22600 - Health informatics -- Privilege management and access 
control  - Part II: Formal models: 

2.4.2.1. O especialista responsável, Rodrigo Queiroga, informou que considera a 
tradução bem feita. Ele na harmonização dessa versão com a versão 
publicada em 2014, que já iniciou, identificou alterações importantes 
(inclusão de capítulos inclusive) que terá de fazer a tradução 
voluntariamente, visto não considera-los escopo do trabalho contratado da 
empresa que traduziu a versão anterior. Prazo previsto para conclusão da 
harmonização das versões da norma: 28/05/2015. 

2.4.3. Norma  ISO 22600 - Health informatics -- Privilege management and access 
control  - Part III: Formal models: Implementations 

2.4.3.1. Rodrigo Queiroga informou que Dr. Marivan tinha o prazo até o dia 
10/05/2015 para entregá-la, mas que o solicitou mais 2 dias em virtude da 
complexidade da norma. 

2.4.4. Norma  ISO/TS 21298 - Health informatics, Functional and structural roles: 
2.4.4.1. A especialista responsável, Denise Zornoff, informou que a tradução 

desta norma não está boa, que identificou ocorrências do tipo- inversão de 
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tempo, falta de artigo - e que, portanto, sua sugestão é de que essa 
tradução seja revista. Decidiu-se, então , que Rodrigou Queiroga 
encaminharia o contato do Dr. Marivan para que Denise conversasse com 
ele sobre suas observações, definissem um prazo para essa nova entrega e 
posicionassem  o Rodrigo Queiroga sobre as evoluções decorrentes.  

2.4.5. Norma  ISO 27799 -Health informatics - Information security management in 
health using ISO/IEC 27002: 

2.4.5.1. O especialista responsável, Danilo Santos, informou que considera boa a 
tradução feita, mas que trocou algumas ideias com o Dr. Marivan sobre 
alguns pontos e que o devolveu o texto com seus comentários para sua 
avaliação. Após receber a resposta dele, o especialista responsável fará 
uma última conciliação de  termos e espera poder repassar a norma para a 
bolsista formatá-la a partir do dia 28/05/2015. 

2.4.5.2. Marcelo Carvalho informou que também avaliou a tradução dessa norma 
e, em linhas gerais, considera a tradução razoável. Ele também registrou 
algumas observações sobre a versão entregue e ficou de encaminhá-las 
para Danilo Santos avaliar se as mesmas já foram contempladas na 
discussão que fez com Dr. Marivan.  

2.4.5.3. Danilo Santos informou que a norma ISO 27799 é dependente da norma 
ISO 27002 que já possui uma versão brasileira. Assim, solicitou ajuda aos 
bolsistas para obter uma versão temporária dessa norma para estudá-la. 

2.4.5.4. Foi acertado que Danilo Santos apresentará a versão brasileira da 
norma ISO 27799 na reunião Plenária da CEE 78is a realizar-se em 
Junho/2015.  

 

2.5. Rodrigo Queiroga reforçou a importância da participação dos membros do GT4 
na Plenária da CEE 78 Informática em Saúde. 

 

 

2.6. Sobre o NWIP - Cloud computing requirements for health information system 
deployment: 

2.6.1. Rodrigo Queiroga informou ao grupo que essa proposta foi gerada por Marcelo 
Carvalho e aprovada na reunião Plenária da CEE 78is realizada em Abril/2015. Na 
sequência, apresentou aos membros  objetivo, escopo e os documentos de 
referência cadastrados no formulário específico para apresentação de novo item 
de trabalho. 

2.6.2. Discutiu-se a necessidade de se fazer um plano de trabalho para elaboração 
da norma, especificando-se suas fases e respectivos prazos. E, para tanto, tem-se 
que se levantar qual a metodologia a seguir: da ISO ou ABNT.  

2.6.3. Foi-se, então, agendado um ponto de controle para o dia 26/05/2015, das 8 às 
9h, via Skype, para discussão dos seguintes pontos: 

a) Recrutamento de especialistas; 
b) Itens para organização da norma.  

 

 

2.7. Outros Assuntos  
 
2.7.1. Sobre o encontro da ISO, em San Francisco/USA, ocorrido em Abril/2015: 

2.7.1.1. Rodrigo Queiroga expôs para o grupo que o encontro fora muito 
importante e com discussões bastante interessantes e que alguns 
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comentários encaminhados pelo GT4 foram incorporados aos textos das 
normas. 

2.7.1.2. Normas  discutidas no WG4 durante o encontro: 

 PWI ISO/TR 14668 – Alert Information Risk Management 

 ISO 18638 - Health Informatics - Components of education to ensure 
health information privacy 

 IEC TR 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 

 ISO 13606 - Health informatics -- Electronic health record 
communication - Part 4: Security 

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

 ISO 17090-2 - Health informatics -Public key infrastructure -- Part 
2: Certificate profile 

 ISO 17090-5 - Health informatics - Public key infrastructure (PKI) -- 
Part 5: Authentication using Healthcare PKI credentials 

 ISO 25237 - Health informatics – Pseudonymization 

 ISO/PWI TR 20405 - Health informatics -  Patient Safety Reporting 
for Health 

 ISO 21549-5 - Health informatics -- Patient healthcard data -- Part 
5: Identification data 

 ISO 21549-7 - Health informatics -- Patient healthcard data -- Part 
7: Medication 

 ISO 21298 - Health informatics -- Functional and structural roles 

 ISO 17995 - Health informatics -- Principles and data requirements 
for consent in the collection, use, or disclosure of personal health 
information. 

 

 

2.7.2. Marcelo Carvalho colocou que fora informado que para ele poder acompanhar 
as discussões  da norma 80001 faz-se necessária a formalização da ligação com o 
WG7 e sugeriu que este assunto fosse incluído como item de pauta para a Plenária 
da CEE 78is. 

2.7.3.  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. 

2.7.4. Rodrigo Queiroga informou que a norma do GT4 que será traduzida no 2º lote 
de tradução será a norma ISO/TS 14265 - Health Informatics - Classification of 
purposes for processing personal health information.  

 
 

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

 

 



ABNT-CEE78 Informática em Saúde 
GT4 – Segurança 
 

 
 

  5 / 8 

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 

Em andamento 

Revisão da norma 
traduzida pela 
empresa 
fornecedora: 

ISO 22600-3 

Dr. Marivan 12/05/2015 Disponibilização da 
norma revisada para 
validação do 
especialista do GT4 

Data em que a norma 
revisada foi disponibilizada 
para Rodrigo Queiroga: 

 

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

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

Em andamento 

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 

 

Levantamento da 
metodologia a se 
seguir para 
elaboração do NWIP: 
da ISO ou da ABNT 

Renata 25/05/2015 Disponibilização da 
informação 
necessária para 
planejamento do 
trabalho 

 

NWIP - Cloud 
computing 
requirements for 
health information 
system deployment 

Todos que 
queiram 
participar 

26/05/2015 

- 3ª feira -   

08:00 às 
9:00 h 

Reunião via skype 
para organização 
dos trabalhos 
referente a esta 
proposta 

 

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

Rodrigo 
Queiroga 

28/05/2015 Disponibilização da 
proposição da 
norma brasileira 
baseada na ISO 
22600-2 para 
formatação técnica 

 

Conclusão do texto 
base da versão 
brasileira  da  norma 
ISO 27799   

Danilo Santos 28/05/2015 Disponibilização da 
proposição da 
norma brasileira 
baseada na ISO 
27799 para 
formatação técnica 

 

Validação da 
qualidade das 
traduções feitas pela 
empresa AVESTA 

Especialistas 
responsáveis 

30/05/2015 Conclusão do 
trabalho de 
avaliação das 
normas traduzidas 

 

BALLOT: 15/06/2015  

SYSTEMATIC 
REVIEW ISO/TS 

Todos 09/06/2015  
– 3ª feira 

08:00 às 

Reunião via skype 
para discussão do 
assunto 
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25237:2008 -  Health 
informatics – 
Pseudonymization 

09:00h 
 

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 

 

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

Danilo Santos 16/06/2015 Apresentação para 
os membros da 
Plenária e discussão 
da proposição da 
norma brasileira 

 

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 

 

Conclusão do texto 
base da versão 
brasileira  da  norma 
ISO 21298 

Denise Zornoff    A definir Disponibilização da 
proposição da 
norma brasileira 
baseada na ISO 
21298 para 
formatação técnica 

 

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

Lucas Arantes    A definir Disponibilização da 
proposição da 
norma brasileira 
baseada na ISO 
22600-1 para 
formatação técnica 

 

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

Marcelo 
Carvalho 

A definir Disponibilização da 
proposição da 
norma brasileira 
baseada na ISO 
22600-3 para 
formatação técnica 

 

ISO  21298 - Health 
informatics, 
Functional and 
structural roles 

Denise Zornoff A definir Apresentação para 
os membros da 
Plenária e discussão 
da proposição da 
norma brasileira 

 

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

Lucas Arantes A definir 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 

A definir Apresentação para 
os membros da 
Plenária e discussão 
da proposição da 
norma brasileira 
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2.9. Rodrigo Queiroga agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 
 

_______ Reunião encerrada às 09:15 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 

 

Revisão das 
normas 
traduzidas pela 
empresa 
fornecedora: 

ISO 22600-1 

ISO 22600-2 

ISO 22600-3 

ISO 27799 

ISO 21298 

 

Dr. Marivan  

 

 

13/04/2015 

20/04/2015 

27/04/2015 

03/05/2015 

10/05/2015 

Disponibilização 
da norma revisada 
para validação 
dos especialistas 
do GT4 

Data em que as normas 
revisadas foram 
disponibilizadas para Rodrigo 
Queiroga: 

ISO 22600-1: 13/04/2015 

ISO 22600-2:  20/04/2015 

ISO 21298:   28/04/2015  

ISO 27799:   03/05/2015 

ISO 22600-3:  prevista para 
12/05/2015  

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

Marcelo 
Carvalho 

    A definir 

 

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

 

Adequação da 
formatação da norma 
aos requisitos da 
ABNT 

Renata e David A definir Formatação da 
proposição da 
norma brasileira 
conforme padrões 
da ABNT 

 

BALLOT: 15/09/2015  

Systematic Review –  
ISOTC 215 -  ISO 
21549 -  Health 
informatics - Patient 
healthcard data - 
Part 8: Links 

Todos 08/09/2015 
– 3ª feira - 

08:00 às 
09:00h 

Reunião via skype 
para discussão do 
assunto 

 



ABNT-CEE78 Informática em Saúde 
GT4 – Segurança 
 

 
 

  8 / 8 

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. 

Verificação e 
aprovação da 
tradução da 
norma ISO 
22600-1  

Membros do 
GT4 

21/04/2015 Validação da 
tradução da 
norma ISO 22600-
1 

Já validada por Rodrigo, 
Marcelo, David e Lucas 

Movimentação 
dos arquivos do 
GT4 para as 
pastas 
padronizadas 
pela ABNT no 
Livelink  

Renata 30/04/2015 Padronização das 
pastas no Livelink 

Tarefa concluída no prazo 

 

 

 

 

3.2 Próximos ballots do ISO-TC215 liderados pelo WG4 
 

 

 
 

4 PRÓXIMA REUNIÃO 
 

DATA:      Previsto para 09/06//2015  

HORA:     08:00 

LOCAL:    skype (rodquei) 

Id Norma Data Observações 

1 BALLOT RevWD27799 20150424 
revised post disposition 

25/05/2015  

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

15/06/2015  

3 BALLOT - Systematic Review –  
ISOTC 215 -  ISO 21549 -  Health 
informatics - Patient healthcard data - 
Part 8: Links 

15/09/2015  


