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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 5ª REUNIÃO DE 2015                                                 DATA: 09/06/2015                  

INÍCIO: 8:00                     TÉRMINO: 09:35           

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

 

 
 
 

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.signo

ve 

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 

ABNT 
Fernando 

Gebara Filho 
São Paulo fernando.gebara@lucianogebara.com  fernando.gebara 

UNESP 
Giuliana 
Cardoso 

Botucatu gcardoso@fmb.unesp.br  

 

1.1. AUSENTES JUSTIFICADOS 
 

Organização Representante Email Skype 

ANS Juliana Machado juliana.pm@gmail.com; julianapiresmachado 
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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 e avisou que teria de 
sair um pouco mais cedo devido a viagem a trabalho. 

 

2.2. Na sequência apresentou a pauta sugerida:  
a) Ballot: SYSTEMATIC REVIEW ISO/TS 25237:2008 (vers 2) - Health informatics 
– Pseudonymization - Vencimento: 15/06/2015  
b) Ballot: ISO/TC215 ballot on the ISO/TC12 proposal for a title change for all 
parts of 80003 - FROM current title: Quantities and units in eHealth TO this 
title: Quantities and units to be used in telebiometrics  - Vencimento: 
16/06/2015 
c) NWIP:  Cloud computing requirements for health information system 
deployment: Objetivos: a) Overview da proposta, estágio e plano proposto 
para alcançar os três objetivos principais que a mesma deverá cobrir; 
d) Verificar o contingente e especialidade de cada um versos os três 
objetivos; c) Propor divisão do contingente e objetivos a alcançar (com 
datas). 
e) Normas traduzidas (22600 Partes I, II e III; 21298; 27799): Avaliação da 
tradução e próximos passos 
f) Assuntos gerais (se houver tempo hábil) (aceitamos sugestões). 

 

2.3. Sobre o Ballot: SYSTEMATIC REVIEW ISO/TS 25237:2008 (vers 2) - Health 
informatics – Pseudonymization. 

2.3.1. Fernando Gebara explicou que o propósito do Systematic  Review é dar a 
chance aos países de indicar se acha que a norma precisa ou não ser revisada. 

2.3.2. Rodrigo Queiroga repassou ao grupo a explicação recebida de Fernando 
Gebara sobre esse tipo de ballot: no formulário deve-se marcar a opção 
Revise/Amed quanto o grupo achar que parte(s) da norma necessita ser revista e, 
nesse caso, registrar qual(is) parte(s). Já a opção Confirm deve ser utilizada 
quando o grupo achar que todo o texto da norma está bom não necessitando de 
revisão. 

2.3.3. Rodrigo Queiroga solicitou aos especialistas  envolvidos com o assunto 
abordado na norma, e que tiverem disponibilidade, para efetuarem essa análise, e 
retornarem suas observações até o dia14/06/2015.  

2.3.3.1. Fernando Gebara disse que o assunto abordado nessa norma tem 
relação com as normas da família ISO 27000 e sugeriu fazer esse trabalho 
em conjunto com o Ariosto, Coordenador da Comissão que trata dessa 
norma, se colocando a disposição para fazê-lo.  

2.3.3.2. Frederico Hollerbach se disponibilizou para ajudar nessa análise. 
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2.4. Sobre o Ballot: ISO/TC215 ballot on the ISO/TC12 proposal for a title change 
for all parts of 80003 - FROM current title: Quantities and units in eHealth TO this 
title: Quantities and units to be used in telebiometrics: 

2.4.1. Rodrigo Queiroga  explicou que tratasse de um ballot para se analisar apenas 
a mudança dos títulos das partes na norma 80003, conforme citado no item acima, 
e solicitou aos especialistas  com conhecimento no assunto abordado na norma, e 
que tiverem disponibilidade, para efetuarem essa análise, e retornarem suas 
observações até o dia15/06/2015.  

2.4.2.  Fernando Gebara explicou que esse era um ballot administrativo de mudança 
de título visando a redução de sua abrangência e que seria o caso da pertinência 
dessa mudança ser avaliada por especialistas conhecedores do assunto abordado. 

 

 

2.5. Rodrigo Queiroga sugeriu  a alteração da pauta antecipando os relatos dos 
especialistas sobre o status  do trabalho com as normas traduzidas. 

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

2.5.1.1.  O especialista responsável, Lucas Arantes, informou que considera boa 
a tradução feita. Porém, identificou a ausência de alguns parágrafos em 
relação a norma internacional, o que em sua opinião não interferiram no 
conteúdo do texto.  

2.5.1.2. Rodrigo Queiroga o orientou que o texto traduzido tinha de ser idêntico 
ao documento internacional. 

2.5.1.3. Lucas Arantes ficou de identificar esses parágrafos ausentes e continuar 
a fazer a harmonização do texto traduzido com a versão da norma 
publicada em 2014.  

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

2.5.2.1. O especialista responsável, Rodrigo Queiroga, informou que considera a 
tradução bem feita. Informou que continua o trabalho de harmonização 
dessa versão com a versão publicada em 2014. 

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

2.5.3.1. Marcelo Carvalho informou que a tradução dessa norma ficou muito 
ruim, que tentou ajustá-la  em conjunto com Dr. Marivan, mas que o 
retrabalho estava sendo tanto, devido a vários problemas,  que a norma foi 
devolvida para o tradutor. 

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

desta norma também  tem muitos problemas, que tem trocado versões do 
documento  em word, via e-mail, com o Dr. Marivan,  o que tem lhe gerado 
muito retrabalho.  

2.5.4.2. Para facilitar esse trabalho, sugeriu o uso  de ferramenta colaborativa 
para revisão de documentos  e sugeriu  a utilização do Cousera 
(https://www.transifex.com).  Fernando Gebara sugeriu também o Office 
on-line.  

2.5.4.3. Rodrigo Queiroga sugeriu a Denise Zornoff testar o uso do Cousera com 
Dr. Marivan para finalizarem os ajustes nessa norma. 

 

https://www.transifex.com/
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2.5.5. Norma  ISO 27799 -Health informatics - Information security management in 
health using ISO/IEC 27002: 

2.5.5.1. O especialista responsável, Danilo Santos, informou que concluiu o 
alinhamento dos textos com Dr. Marivan,  que considera que tradução 
agora está ok e que já a disponibilizou para formatação técnica pela 
bolsista. 

2.5.6. Sobre o trabalho com as normas traduzidas, selecionadas pelo GT4 para 
adaptação ao contexto brasileiro, Rodrigo fez as seguintes considerações: 

2.5.6.1. Informou que Dr. Marivan fará a tradução das figuras das normas.  
2.5.6.2. Externou sua preocupação do grupo disponibilizar o texto base da 

versão brasileira das normas traduzidas para que possam ser apresentadas 
na Plenária, ajustadas e encaminhadas para Consulta Nacional o quanto 
antes. 

2.5.6.3. Os textos base ficam em Consulta Nacional por 30 dias e, caso recebe 
sugestões, após sua análise e atualização do texto base, essa nova versão 
também ficará em Consulta Nacional por 30 dias. 

 

 

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

2.6.1. Marcelo Carvalho  informou aos membros que essa proposta visa a elaboração 
de um documento para o ISO/TC215, no prazo de 24 meses, com o objetivo de  
descrever as melhores práticas e necessidades específicas de um Sistema de 
Informação em Saúde quando em ambiente de computação em nuvem, incluindo  
gerenciamento de informações nele contido, arquitetura de computação em nuvem 
adequada a esse fim e seleção de fornecedores com características apropriadas.  

2.6.2. Ele, então, apresentou ao grupo sua proposta de trabalho a ser realizada até 
Dezembro/2015: dividir os voluntários nos seguintes grupos de trabalho de acordo 
com sua especialidade/vontade: 

Grupo 1 - Identificação de material existente 
Grupo 2 - Coleta de opinião de especialistas na área da saúde 

2.6.3. Os voluntários se alistaram para cada frente de trabalho (grupo 1 ou 2), 
obtendo-se a seguinte lista: 

 

 

Grupo 1 - Identificação de material existente Grupo 2 - Coleta de opinião de especialistas 
na área da saúde 

Fernando Gebara  

Lucas Arantes  

Danilo Santos (A partir do 2º semestre)  

Denise Zornoff  

Ana Silvia  

Renata Abreu  
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2.6.4. Foi definido o prazo de 1 semana para definição dos grupos de trabalho, para 
dar a chance aos novatos que não participaram desta reunião de se alistarem em 
cada grupo de acordo com sua especialidade/vontade. Na sequência, Marcelo 
Carvalho encaminharia para cada grupo os próximos passos. 

2.6.5. Sobre o eixo Arquitetura de computação em nuvem, Fernando Gebara 
informou que em conjunto com o JTC1 foi iniciado o trabalho de tradução de 2 
normas referenciadas neste NWIP, a saber: 

ISO/IEC 17788:2014 - Information technology -- Cloud computing -- Overview and 
vocabulary – Status: Tradução encontra-se fase final. 

ISO/IEC 17789:2014 Information technology -- Cloud computing -- Reference 
architecture – Status: Tradução não iniciada. 

 

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

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 

Informação solicitada à 
Secretaria CEE78is / 
ABNT em 02/0/2015. 
Aguardando retorno. 

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 

Em andamento 

Validação da 
qualidade das 
traduções feitas pela 
empresa AVESTA 

Especialistas 
responsáveis 

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

Em andamento 

BALLOT: 15/06/2015  

SYSTEMATIC 
REVIEW ISO/TS 
25237:2008 -  Health 
informatics – 
Pseudonymization 

Todos 09/06/2015  
– 3ª feira 

08:00 às 
09:00h 

 

Reunião via adobe 
connect para 
discussão do 
assunto 

Reunião realizada. 
Especialistas poderão 
encaminhar seus 
comentários até o dia 
14/06/2015 

BALLOT: 16/06/2015  

ISO/TC215 ballot on 
the ISO/TC12 
proposal for a title 
change for all parts 
of 80003 

Todos 09/06/2015  
– 3ª feira 

08:00 às 
09:00h 

 

Reunião via adobe 
connect para 
discussão do 
assunto 

Reunião realizada. 
Especialistas poderão 
encaminhar seus 
comentários até o dia 
15/06/2015 

NWIP – Escolha  do 
grupo de trabalho 
que deseja participar 

Todos que 
desejarem 
participar 

17/06/2015 Definição dos 
grupos de trabalho 

 

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 

 

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

Renata 19/06/2015 Atendimento de 
solicitação da 
Secretaria para 
padronização e 
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pasta Projetos do 
GT4 

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 

 

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 

 

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 Renata e David A definir Formatação da  
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2.7.2. Marcelo Carvalho agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 
 

_______ Reunião encerrada às 09:35 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 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: 

15/05/2015 

 

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

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

Concluído em 18/05/2015 

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 

Reunião realizada no dia 
09/06/2015  

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 

Versão brasileira 
disponibilizada para 
formatação técnica em 
02/06/2015 

 

 

 

formatação da norma 
aos requisitos da 
ABNT 

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 adobe 
connect para 
discussão do 
assunto 
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3.2 Próximos ballots do ISO-TC215 liderados pelo WG4 
 

 

 
 

4 PRÓXIMA REUNIÃO 
 

DATA:      Previsto para 07/07/2015  

HORA:     08:00 

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

Id Norma Data Observações 
1 SYSTEMATIC REVIEW ISO/TS 

25237:208 - Health informatics – 
Pseudonymization 

15/06/2015  

2 ISO/TC215 ballot on the 
ISO/TC12 proposal for a title change 
for all parts of 80003 

16/06/2015  

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

15/09/2015  

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

