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ABNT/CEE-78 – Comissão de Estudo Especial de Informática em Saúde 
GT4 – Segurança da Informação e do Paciente 
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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 

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

UNESP 
Luiz Felipe 

Biason 
Botucatu luisfbiason@gmail.com 

 

UNESP 
Ana Silvia 
Barraviera 

Botucatu anasilviab@gmail.com 
anasilviab 

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

UNESP 
Giuliana 
Cardoso 

Botucatu gcardoso@fmb.unesp.br  

 

1.1. AUSENTES JUSTIFICADOS 
 

Organização Representante Email Skype 

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

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

 

 

 

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 se desculpando pelo 
pequeno atraso ocorrido para início da reunião devido a problemas técnicos. 

 

2.2. Na sequência foi apresentada a pauta sugerida:  
a) Proposta de mudança do dia da semana das reuniões ordinárias do GT4: de 

terça-feira para quarta-feira 

b)  Planejamento da entrega das normas traduzidas (22600 Partes I, II e III; 

21298; 27799): atividade, prazo estimado, responsável 

http://meet52658369.adobeconnect.com/abnt_cee78is_gt4/
mailto:rodrigo.queiroga@gmail.com
mailto:rodrigo.queiroga@cee78is.org.br
mailto:lfarantes@fmb.unesp.br
mailto:juliana.pm@gmail.com
mailto:david.rissardo@cee78is.org.br
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c) Discussão sobre os Ballots: 

 BALLOT - ISOTC 215 N 1765 CD 17090-5 - Health informatics -- Public key 

infrastructure (PKI) -- Part 5: Authentication using Healthcare PKI 

credentials - Vencimento: 25/08/2015 

 BALLOT - ISO/TC 215 DTR 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 - Vencimento: 26/08/2015 

d) NWIP: Cloud computing requirements for health information system 

deployment: Andamento do trabalho 

e)   Informativo sobre próximos Ballots: 

  Systematic Review - ISOTC 215 - ISO 21549 - Health informatics - Patient 

healthcard data - Part 8: Links - Vencimento: 15/09/2015 

  Ballot 20429 - Principles and guidelines for protection of personal health 

information - Vencimento: 17/09/2015 

f)  Assuntos gerais (se houver tempo hábil) (aceitamos sugestões). 

2.3. Rodrigo iniciou a reunião abordando o segundo item de pauta que trata sobre 
o planejamento da entrega das normas traduzidas. Informou ao grupo que este 
trabalho havia sido solicitado pela CEE78IS e divulgou no grupo uma planilha 
contendo um Plano de Trabalho  com as colunas listadas abaixo e solicitou aos 
membros responsáveis pela revisão da norma e formatação  técnica que lhe 
ajudassem a definir os prazos: 

a) Nome da norma 

b) Especialista responsável por sua revisão 

c) Data de 1ª entrega da norma pela empresa AVESTA 

d) Data de conclusão da revisão da tradução 

e) Data para conclusão da harmonização da norma com a última versão 

publicada 

f) Nº página 

g) Nº figuras 

h) Data da conclusão da formatação técnica 

i) Data da apresentação na Plenária da CEE78 Informática em Saúde. 

2.3.1. Com a ajuda dos especialistas presentes e os prazos já repassados pelos que 
não puderam participar da reunião definiu-se os prazos referentes as alíneas (d) e 
(e) das normas constantes do 1º lote de tradução. 

2.3.1.1.  Como Denise Zornoff  não pode estar presente a esta reunião, foi 
estimada a data da conclusão da revisão da norma ISO/TS 21298 para o dia 
28/08/2015. Ana Silvia se dispôs a confirmar essa estimativa com Denise 
Zornoff  e dar um retorno para Rodrigo Queiroga.   

2.3.2. Os prazos para as alíneas (h) e (i) ficaram de ser definidos até o final do dia. 
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2.4. Rodrigo lembrou os ballots a vencer na próxima semana. Sobre a norma 
ISO/TC 215 DTR 80001-2-8, disse que verificaria se Marcelo Carvalho teria algum 
comentário a fazer. E sobre  a norma  CD 17090-5, solicitou que os membros o 
encaminhassem os comentários que tivessem a fazer até o dia 24/08/2015. 

 

 

2.5. Rodrigo expôs para o grupo que tem viajado muito a trabalho, mas, que como 
dá aulas nas quartas-feiras, esse dia da semana seria mais garantido dele poder 
participar das reuniões ordinárias e propôs então alterá-la para a 1ª quarta-feira do 
mês.  

2.5.1. Os membros presentes concordaram com a sugestão. 
2.5.2. Renata ficou de alterar as datas do Calendário e disponibilizá-lo para o grupo 

e para David proceder a atualização do site da CEE78IS.  
 

2.6. Como Marcelo Carvalho não pode estar presente nesta reunião, Rodrigo 
perguntou aos especialistas  que estavam participando dos grupos referentes ao 
NWIP - Cloud computing requirements for health information system deployment  
sobre o andamento dos trabalhos. 

2.6.1.1. Sobre o grupo 1, responsável pela coleta de normas e documentos 
técnicos já existentes para embasar o documento a ser escrito, Renata 
Abreu informou que Marcelo Carvalho vem encaminhando semanalmente, 
por e-mail, uma planilha para follow-up, para que os membros registrem os 
documentos identificados em que estão trabalhando. Até semana passada 
somente Marcelo Carvalho e Fernando Gebara haviam registrado na 
planilha os documentos que identificaram. 

2.6.1.2.   Sobre o grupo 2, responsável pela  obtenção por meio de inquérito 
(survey), opiniões sobre pontos importantes a serem abordados por uma 
norma que se refere a sistemas de informação de saúde em ambiente de 
computação na nuvem,  Lucas Arantes informou que Marcelo Carvalho 
enviou aos membros do grupo orientações do trabalho a ser feito. 

 

2.7. Sobre os próximos Ballots com vencimento em Setembro/2015, Rodrigo 
solicitou aos especialistas, que tivessem disponibilidade para avalia-los, que 
trouxessem seus comentários para a próxima reunião do GT4 a realizar-se no dia 
02/09/2015. 

 

2.8. Outros Assuntos  
2.8.1. Com relação às normas do GT4 do 2º lote – ISO 21091 e ISO/TS 21547, 

Rodrigou informou que a tradução delas já fora disponibilizada e que ele precisava 
da ajuda de voluntários para revisá-las e estimar os prazos para serem incluídos no 
Plano de Trabalho. 

2.8.1.1. Rodrigo Queiroga se disponibilizou para efetuar a revisão da norma 
ISO/TS - Health informatics - Security requirements for archiving of 
electronic health records – Principles e estimou o prazo para conclusão de 
sua revisão.  

2.8.1.2. Giuliana e Ana Silvia se disponibilizaram a trabalhar juntas na revisão 
da norma ISO 21091 - Health informatics - Directory services for healthcare 
providers, subjects of care and other entities e estimaram o prazo para 
conclusão de sua revisão.  

2.8.2. Giuliana observou que, quando da elaboração da pauta, fora esquecido de 
mencionar na alínea (b), Planejamento da entrega das normas traduzidas, as 
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normas ISO 21091 e ISO/TS 21547 e, por esta razão, esse assunto foi incluído neste 
item Outros Assuntos. 

2.8.3. Com relação a norma ISO/TS 14265 - Health Informatics - Classification of 
purposes for processing personal health information, Rodrigo informou que a 
mesma ainda não fora traduzida e que, portanto, não seria possível fazer a 
estimativa dos prazos. 

2.8.4. Segue a divisão de trabalho acordada nesta reunião e anteriores: 
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Assunto Responsável Prazo / 
feedback 

Retorno esperado Status 

 

Validação da 
qualidade das 
traduções feitas 
pela empresa 
AVESTA 

Especialistas 
responsáveis 

30/05/2015 Conclusão do 
trabalho de 
avaliação da norma 
traduzida: ISO 
21298 

 

Adequação da 
formatação da 
norma aos requisitos 
da ABNT 

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

27799 – Trabalho em 
andamento 

BALLOT - 
Vencimento: 
25/08/2015  
BALLOT - ISOTC 215 
N 1765 CD 17090-5 -
 Health informatics -
- Public key 
infrastructure (PKI) -
- Part 5: 
Authentication using 
Healthcare PKI 
credentials -  

Todos 11/08/2015 
– 3ª feira - 

08:00 às 
09:00h 

Reunião via adobe 
connect para 
discussão do assunto 

Reunião realizada no dia 
21/08/2015. 

BALLOT - 
Vencimento: 
26/08/2015  
BALLOT - ISO/TC 
215 DTR 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   

Todos 11/08/2015 
– 3ª feira - 

08:00 às 
09:00h 

Reunião via adobe 
connect para 
discussão do assunto 

Reunião realizada no dia 
21/08/2015. 

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

Marcelo Carvalho 21/08/2015 Disponibilização da 
proposição da 
norma brasileira 
baseada na ISO 
22600-3 para 
formatação técnica 

 

Atualização do 
Calendário do GT4 

Renata 21/08/2015 Disponibilização do 
calendário revisado 
para membro do 
GT4 e para David 
atualizá-lo no site 

 

Solicitação à 
Secretaria CEE78IS 
das versões das 

Renata 21/08/2015 Disponibilização 
para especialistas 
das normas versão 
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normas ISO 21091, 
21547 e 14265 
encaminhadas para 
tradução 

em inglês e versão 
traduzidas para 
especialistas 
procederem a 
revisão do 
documento 
traduzido 

Encaminhamento 
para Giuliana e Ana 
Silvia das versões  
em inglês e a 
traduzida da norma 
ISO 21091  

Renata 26/08/2015 Avaliação da 
qualidade da 
tradução da norma 
pelos especialistas 

 

Encaminhamento 
para Rodrigo das 
versões  em inglês e 
a traduzida da 
norma ISO/TS 21547  

Renata 26/08/2015 Avaliação da 
qualidade da 
tradução da norma 
pelo especialista 

 

Conclusão do texto 
base da versão 
brasileira da norma 
ISO 21298 

Denise Zornoff    
28/08/2015 

Disponibilização da 
proposição da 
norma brasileira 
baseada na ISO 
21298 para 
formatação técnica 

 

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

Lucas Arantes 28/0/2015 Disponibilização da 
proposição da 
norma brasileira 
baseada na ISO 
22600-1 para 
formatação técnica 

 

BALLOT – 
Vencimento: 
15/09/2015  
Systematic Review –  
ISOTC 215 -  ISO 
21549 -  Health 
informatics - Patient 
healthcard data - 
Part 8: Links 

Todos 02/09/2015 
– 4ª feira - 

08:00 às 
09:00h 

Reunião via adobe 
connect para 
discussão do assunto 

 

BALLOT – 
Vencimento: 
17/09/2015  
Ballot 20429 - 
Principles and 
guidelines for 
protection of 
personal health 
information - 

Todos 02/09/2015 
– 4ª feira - 

08:00 às 
09:00h 

Reunião via adobe 
connect para 
discussão do assunto 

 

Avaliação da 
tradução da norma 
ISO/TS 21547    

Rodrigo Queiroga 08/09/2015 Disponibilização da 
proposição da 
norma brasileira 
baseada na  ISO/TS 
21547   para 
formatação técnica 
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Harmonização da 
versão traduzida da 
norma ISO 22600-2 
com a última versão 
publicada 

Rodrigo 
Queiroga/Frederico 
Hollerbach 

17/09/2015 Disponibilização da 
proposição da 
norma brasileira 
baseada na ISO 
22600-2 para 
formatação técnica 

 

Avaliação da 
tradução da norma 
ISO 21091  

Giuliana / Ana 
Silvia 

30/09/2015 Disponibilização da 
proposição da 
norma brasileira 
baseada na ISO 
21091 para 
formatação técnica 

 

BALLOT – 
Vencimento: 
06/11/2015 
ISO/DIS 82304-1 -  
Health software — 
Part 1: General 
requirements for 
product safety 

Todos 07/10/2015 
– 4ª feira - 

08:00 às 
09:00h 

Reunião via adobe 
connect para 
discussão do assunto 

 

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 A definir 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 

 

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 da 
proposição da 
norma brasileira 
para o GT4 
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2.9. Rodrigo Queiroga agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 
 

 
_______ Reunião encerrada às 09:10 h em virtude dos compromissos de todos __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/Frederico 
Hollerbach 

    A definir 

 

Apresentação da 
proposição da 
norma brasileira 
para o GT4 

 

ISO 22600 - Health 
informatics — 
Privilege 
management and 
access control -- 
Part 2: Formal 
models 

Rodrigo 
Queiroga/Frederico 
Hollerbach 

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 
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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 

 

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. 

Validação da 
qualidade das 
traduções feitas 
pela empresa 
AVESTA 

Especialistas 
responsáveis 

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

21298 – Pendente 

NWIP – Escolha  
do grupo de 
trabalho que 
deseja participar 

Todos que 
desejarem 
participar 

17/06/2015 Definição dos 
grupos de 
trabalho 

Grupo 1 formado. Grupo 2 
formado na reunião do GT4 
do dia 14/07/2015 

Envio de e-mail 
para Dr. Marivan 
sobre entrega das 
figuras traduzidas 

Rodrigo 
Queiroga 

16/07/2015 Previsão de 
entrega das 
figuras traduzidas 

E-mail encaminhado e  
retorno recebido no dia 
10/08/2015 de que as figuras 
já estão traduzidas, 
necessitando de ajustes 
finais junto ao GT4 e a área 
de diagramação da ABNT 

Envio de e-mail 
para especialistas 
responsáveis pela 
harmonização das 
partes da ISO 
22600,  com a 
versão 2014 

Rodrigo 
Queiroga 

16/07/2015 Previsão de 
conclusão do 
trabalho de 
harmonização das 
normas com a 
versão publicada 
em 2014 

Rodrigo encaminhou e-mail 
solicitando a revisão de 
conclusão do trabalho de 
harmonização e hoje na 
reunião foram definidos 
esses prazos.  

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

Marcelo 
Carvalho 

21/08/2015 Disponibilização 
da proposição da 
norma brasileira 
baseada na ISO 
22600-3 para 
formatação 
técnica 

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

Lucas Arantes    
28/08/2015 

Disponibilização 
da proposição da 
norma brasileira 
baseada na ISO 
22600-1 para 
formatação 
técnica 

Em andamento 

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

Frederico 
Hollerbach 

17/09/2015 Disponibilização 
da proposição da 
norma brasileira 
baseada na ISO 
22600-2 para 
formatação 
técnica 

Em andamento 

 
 

3.2 Próximos ballots do ISO-TC215 liderados pelo WG4 
 

 

4 PRÓXIMA REUNIÃO 
 

DATA:      02/09/2015, quarta-feira  

HORA:     08:00 

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

Id Norma Data Observações 
1 BALLOT - ISOTC 215 N 1765 CD 17090-5 

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

25/08/2015  

2 BALLOT - ISO/TC 215 DTR 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   

26/08/2015  

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

15/09/2015  

4 
BALLOT 20429 - Principles and 
guidelines for protection of personal 
health information - 

17/09/2015  

5 
BALLOT ISO/DIS 82304-1 -  Health 
software — Part 1: General 
requirements for product safety 

06/11/2015  

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

