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1. PARTICIPANTES 
 

Organização Representante Cidade E-mail Skype 
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UFMG e 
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Rodrigo 
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Queiroga 
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rodrigo.queiroga@gmail.com; 
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São Paulo 
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marcelo.carvalho@cee78is.org.br; 
marcelojunior@superig.com.br; 

 
marcelo_junior2000 

 

ABNT 
Fernando 

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

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

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

UNESP 
Luiz Filipe 

Biason 
Botucatu luisfbiason@gmail.com  

UNESP 
Giuliana 
Cardoso 

Botucatu gcardoso@fmb.unesp.br  

Sariedine 
Advogados 
Associados 

S/S 

Eduardo 
Zinader 

Goiânia zinader@outlook.com  

 

1.1. AUSENTES JUSTIFICADOS 
 

Organização Representante E-mail Skype 

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

 

 

 

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. 
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2.2. Na sequência foi apresentada a pauta sugerida:  
a) Acompanhamento do Plano de Trabalho para entrega das normas traduzidas 

(22600 Partes I, II e III; 21298; 27799; 21091; 21547) 
b) Discussão sobre os 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 

c) NWIP: Cloud computing requirements for health information system 
deployment: Andamento do trabalho 

d) Informativo sobre próximos Ballots: 

 Ballot ISO/DIS 82304‐1 ‐ Health software — Part 1: General 
requirements for product safety ‐ Vencimento: 06/11/20015 

e) Assuntos gerais (se houver tempo hábil) (aceitamos sugestões). 
2.3. Rodrigo iniciou a reunião abordando o primeiro item de pauta: 
2.3.1. Sobre a ISO 22600-1: 

2.3.1.1.   Encontra-se em harmonização com a versão publicada em 2014, por 
Lucas Arantes. 

2.3.2. Sobre a ISO 22600-2 
2.3.2.1.  Encontra-se em harmonização com versão publicada em 2014, por 

Carlos Frederico Hollerbach. 
2.3.3. Sobre a ISO 22600-3: 

2.3.3.1. Marcelo Carvalho finalizou a harmonização da ISO 22600-3 e a 
disponibilizou para a formatação técnica em 29/08/2015. 

2.3.4. Sobre a ISO 27799: 
2.3.4.1. Encontra-se em formatação técnica por Renata Abreu. 
2.3.4.2. Rodrigo Queiroga verificará com Danilo Santos a possibilidade dele 

apresentá-la na Plenária da CEE78IS a se realizar no dia 15/09/2015. 
2.3.5. Sobre a ISO 21298: 

2.3.5.1. Luiz Filipe se disponibilizou a entrar em contato com Denise Zornoff, 
que não pode estar presente nesta reunião, para verificar o status do 
trabalho de avaliação da qualidade da ISO 21298. 

2.3.5.2. Rodrigo Queiroga recomendou que Renata Abreu, após finalizar a 
formatação da norma ISSO 27799, solicitasse ao Dr. Marivan a última versão 
da referida norma e já inicia a sua formatação. 

2.3.5.3. Rodrigo Queiroga verificará com Denise Zornoff a possibilidade dela 
apresentá-la na Plenária da CEE78IS a se realizar no dia 15/09/2015, caso a 
avaliação da tradução e a formatação técnica sejam finalizadas em tempo. 

2.3.6. Sobre a ISO 21547: 
2.3.6.1. Encontra-se em avaliação da qualidade da tradução por Rodrigo 

Queiroga.  
2.3.7. Sobre a ISO 21091: 

2.3.7.1.  Encontra-se em avaliação da qualidade da tradução por Giuliana 
Cardoso e Ana Silvia Barraviera. 

2.3.8. Marcelo Carvalho informou ao grupo que teria disponibilidade de ajudar no 
trabalho com as normas traduzidas, tanto na validação da qualidade da tradução 
quanto na formatação técnica. 
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2.3.8.1. Rodrigo Queiroga sugeriu que ele ajudasse no trabalho pendente de 
validação da qualidade da tradução e que entraria em contato com Denise 
Zornoff e Lucas Arantes para expor tal oferecimento. 

 

2.4. Sobre os Ballots: 
2.4.1.  Rodrigo Queiroga informou que o ballot  que vence no dia  15/09/2015 

consiste num Systematic Review ‐ ISOTC 215 ‐ ISO 21549 ‐ Health informatics ‐ 
Patient healthcard data ‐ Part 8: Links. 

2.4.1.1. Fernando Gebara explicou para os membros do grupo que o Systematic 
Review consiste numa pesquisa sobre se os países consideram que a norma 
deve ir para uma revisão e, então, devem votar se o seu texto deve ficar 
como está ou se consideram indicado a revisão do seu texto. 

2.4.1.2. Rodrigo Queiroga informou que normalmente o grupo tem se abstido na 
votação dessa norma. Em sua opinião, o texto dela caducou ou precisava 
ser modernizado. Devido às diversas realidades do Brasil, considera o uso 
do cartão interessante do ponto de vista de identidade unívoca do cidadão, 
contudo deve-se considerar também o uso de novas tecnologias como os 
dispositivos móveis  Exemplificou que o Ministério da Saúde havia lançado 
há pouco um aplicativo androide,  dispensando então o uso de cartões para 
armazenagem de informações de saúde. 

2.4.1.3. Fernando Gebara sugeriu ao grupo dar uma contribuição ao TC215 
indicando que pode ser feita uma parte nova para essa norma levando-se 
em conta novas tecnologia. 

2.4.1.4. Rodrigo Queiroga solicitou aos membros do grupo que enviassem seus 
comentários, caso os tivessem, até o dia 14/09/2015. 

2.4.2. Sobre o ballot da norma 20429 ‐ Principles and guidelines for protection of 
personal health information, com vencimento em 17/09/2015, Rodrigo Queiroga 
informou não conhecer o teor dessa norma e solicitou aos membros que tivessem 
disponibilidade para avaliá-la, que lhe enviassem as sugestões que tivessem até o 
dia 16/09/2015. 

 

2.5. Sobre o andamento do NWIP - Cloud computing requirements for health 
information system deployment, Marcelo Carvalho informou: 

2.5.1.  Que para o  grupo 1, responsável pela coleta de normas e documentos 
técnicos já existentes para embasar o documento a ser escrito, encaminha 
semanalmente, por e-mail, uma planilha para follow-up, para que os membros 
registrem os documentos que identificarem. Apesar de o grupo ter 09 
participantes, até o momento somente Marcelo Carvalho e Fernando Gebara estão 
dando contribuições.   

2.5.2.   Que para o grupo 2, responsável pela obtenção, por meio de inquérito 
(survey),  de 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,  Marcelo Carvalho informou que a sistemática de trabalho exigirá a 
participação nas reuniões via plataforma adobe para discussão das questões. Ele 
solicitou ao Rodrigo Queiroga apoio para divulgação do trabalho e obtenção de 
novos participantes. 

2.5.2.1. Rodrigo solicitou apoio aos bolsistas David e Renata para divulgação do 
trabalho do grupo 2 na página no Facebook e no site da da CEE78IS, no 
Livelink e por e-mail quando do envio desta ata. 
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2.6. Outros Assuntos  
2.6.1. Fernando Gebara  informou ao grupo que faz parte do comitê  ISO/IEC JTC 

1/SC 38 Cloud Computing and Distributed Platforms, que participará da sua 
próxima reunião em Dublin em Setembro/2015 e que considera uma oportunidade 
para divulgar informalmente para este comitê o NWIP - Cloud computing 
requirements for health information system deployment que o GT4 está 
conduzindo. 

2.6.1.1. Rodrigo Queiroga sugeriu a Fernando Gebara de informá-los desse 
trabalho e ver se eles têm interesse em fazer um trabalho conjunto e que 
solicitará ao Eduardo Mugnai, Coordenador da CEE78IS, fazer um contato 
com o ISO/IEC JTC 1/SC 38 Cloud Computing and Distributed Platforms 
tendo vista um trabalho conjunto para elaboração dessa norma. 

2.6.1.2. Fernando expôs que ele, como Coordenador do comitê espelho no Brasil 
(ABNT/CE-21:000.38) do ISO/IEC JTC 1/SC 38 Cloud Computing and 
Distributed Platforms, poderia sugerir uma aproximação com Eduardo 
Mugnai, Coordenador da CEE78IS, e especialistas para trabalhar a norma 
nacional. 

2.6.2. Fernando Gebara expôs que também já falou do NWIP - Cloud computing 
requirements for health information system deployment com a ANATEL. 

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

Retorno esperado Status 

 

Adequação da 
formatação da 
norma 27799 aos 
requisitos da ABNT 

Renata e David 04/09/2015 Norma brasileira 
formatada conforme 
padrões da ABNT 

 

Contato com Danilo 
Santos para verificar 
a possibilidade dele 
apresentar a norma 
27799 na próxima 
Plenária da CEE78IS  

Rodrigo Queiroga 08/09/2015 Apresentação da 
versão brasileira da 
norma ISO 27799 na 
Plenária do dia 
15/09/2015 

 

Contato com Denise 
Zornoff para 
verificar a 
possibilidade dela 
apresentar a norma 
21298 na próxima 
Plenária da CEE78IS, 
caso a avaliação da 
tradução e a 
formatação técnica 
sejam finalizadas 
em tempo. 

Rodrigo Queiroga 08/09/2015 Apresentação da 
versão brasileira da 
norma ISO 21298 na 
Plenária do dia 
15/09/2015 

 

Divulgação do 
trabalho do grupo 2 
na página no 
Facebook e no site 
da da CEE78IS, no 
Livelink e por e-mail 
quando do envio 
desta ata. 

 

David Rissardo e 
Renata Abreu 

08/09/2015 Obtenção de novos 
participantes para o 
grupo 2 do NWIP -  
Cloud computing 
requirements for 
health information 
system deployment 

 

Solicitação ao 
Eduardo Mugnai, 
Coordenador da 
CEE78IS, para fazer  
contato com o 
ISO/IEC JTC 1/SC 38 
Cloud Computing 
and Distributed 
Platforms tendo 
vista um trabalho 
conjunto para 
elaboração dessa 
norma. 

Rodrigo Queiroga 08/09/2015 Obtenção de apoio 
na elaboração do 
NWIP -  Cloud 
computing 
requirements for 
health information 
system deployment 

 

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 

 

ISO 27799 - Health 
informatics - 
Information security 

Danilo Santos A definir Apresentação da 
proposição da 
norma brasileira 

 



ABNT-CEE78 Informática em Saúde 
GT4 – Segurança 
 

 
 

  6 / 11 

management in 
health using ISO/IEC 
27002 

para o GT4 

Adequação da 
formatação da 
norma 21298 aos 
requisitos da ABNT 

Renata Abreu e 
David Rissardo 

14/09/2015 Norma brasileira 
formatada conforme 
padrões da ABNT 

 

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

Danilo Santos 15/09/2015 Apresentação para 
os membros da 
Plenária e discussão 
da proposição da 
norma brasileira 

 

ISO  21298 - Health 
informatics, 
Functional and 
structural roles 

Denise Zornoff 15/09/2015 Apresentação para 
os membros da 
Plenária e discussão 
da proposição da 
norma brasileira 

 

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 

 

 

Adequação da 
formatação da 
norma 22600-1 aos 
requisitos da ABNT 

Renata Abreu e 
David Rissardo 

21/09/2015 Norma brasileira 
formatada conforme 
padrões da ABNT 

 

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 

 

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 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 

 

Adequação da 
formatação da 
norma 22600-2 aos 
requisitos da ABNT 

 

Renata Abreu e 
David Rissardo 

05/10/2015 Norma brasileira 
formatada conforme 
padrões da ABNT 
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BALLOT – 
Vencimento: 
06/11/2015  
Ballot 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 22600 -  Health 
informatics — 
Privilege 
management and 
access control -- 
Part 1: Overview 
and policy 
management 

Lucas Arantes 20/10/2015 Apresentação para 
os membros da 
Plenária e discussão 
da proposição da 
norma brasileira 

 

Adequação da 
formatação da 
norma 22600-3 aos 
requisitos da ABNT 

 

Renata Abreu e 
David Rissardo 

21/10/2015 Norma brasileira 
formatada conforme 
padrões da ABNT 

 

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

Rodrigo 
Queiroga/Carlos 
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/ 
Carlos Frederico 
Hollerbach 

20/10/2015 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     
20/10/2015 

 

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

 

Adequação da 
formatação da 
norma 21547 aos 
requisitos da ABNT 

 

Renata Abreu e 
David Rissardo 

09/11/2015 Norma brasileira 
formatada conforme 
padrões da ABNT 
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2.6.4. Rodrigo Queiroga agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 
 

 
_______ Reunião encerrada às 09:27 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: 

 
 

ISO/TS 21547 - 
Health informatics - 
Security 
requirements for 
archiving of 
electronic health 
records – Principles 

Rodrigo Queiroga     A definir 

 

Apresentação da 
proposição da 
norma brasileira 
para o GT4 

 

BALLOT – 
Vencimento: 
03/12/2015  
Ballot - ISO/TC 215 - 
DIS 25237 - Health 
informatics - 
Pseudonymisation 

Todos 10/11/2015 
– 4ª feira - 

08:00 às 
09:00h 

Reunião via adobe 
connect para 
discussão do assunto 

 

ISO/TS 21547 - 
Health informatics - 
Security 
requirements for 
archiving of 
electronic health 
records – Principles 

Rodrigo Queiroga     
17/11/2015 

 

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

 

ISO 21091 - Health 
informatics - 
Directory services 
for healthcare 
providers, subjects 
of care and other 
entities 

Giuliana Cardoso e 
Ana Silvia 
Barraviera 

    A definir 

 

Apresentação da 
proposição da 
norma brasileira 
para o GT4 

 

ISO 21091 - Health 
informatics - 
Directory services 
for healthcare 
providers, subjects 
of care and other 
entities 

Giuliana Cardoso e 
Ana Silvia 
Barraviera 

    
17/11/2015 

 

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

 

Adequação da 
formatação da 
norma 21091 aos 
requisitos da ABNT 

 

Renata Abreu e 
David Rissardo 

21/11/2015 Norma brasileira 
formatada conforme 
padrões da ABNT 
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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 

Marcelo Carvalho informou 
que a intenção é fazer um 
documento internacional. 
Rodrigo Queiroga orientou o 
preenchimento do Form 4 
para ser apresentado no 
encontro da ISO em 
Novembro/2015. Marcelo 
Carvalho preencheu o 
formulário e Rodrigo 
Queiroga já o repassou para 
o Coordenador da CEE78IS 
encaminhá-lo para O TC215 

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 mas 
aberto para novos 
participantes 

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. 

No dia 25/08/2015, Rodrigo 
Queiroga encaminhou para o 
Coordenador da CEE78IS 

voto favorável. 
 

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 -- 

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. 

Como não houve retorno do 
CB26 quanto a troca de 
responsabilidade do envio 
ballot, o GT4 não se 
manifestou neste ballot, 
embora Marcelo Carvalho 
continue trabalhando com 
Todd e grupo. 
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Guidance on 
standards for 
establishing the 
security 
capabilities 
identified in IEC 
80001-2-2   

Atualização do 
Calendário do 
GT4 

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

Novo calendário foi 
disponibilizado para o grupo 

Solicitação à 
Secretaria 
CEE78IS das 
versões das 
normas ISO 
21091, 21547 e 
14265 
encaminhadas 
para tradução 

Renata 21/08/2015 Disponibilização 
para especialistas 
das normas versão 
em inglês e 
versão traduzidas 
para especialistas 
procederem a 
revisão do 
documento 
traduzido 

Normas recebidas em 
24/08/2015, exceto a 14265 
que ainda não foi traduzida. 

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 

Trabalho concluído e 
liberado para formatação 
técnica em 29/08/2015. 

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 

Norma encaminhada para  
especialistas responsáveis 
pela avaliação da qualidade 
da tradução em 
25/08/2015. 

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 

Norma encaminhada para  
especialista responsável 
pela avaliação da qualidade 
da tradução em 
25/08/2015. 

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 

Em andamento 

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

Lucas Arantes 28/08/2015 Disponibilização 
da proposição da 
norma brasileira 
baseada na ISO 
22600-1 para 
formatação 

Em andamento 
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publicada   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 

Reunião realizada. 

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 

Reunião realizada.  

 
 

3.2 Próximos ballots do ISO-TC215 liderados pelo WG4 
 

 

4 PRÓXIMA REUNIÃO 
 

DATA:      07/10/2015, quarta-feira  

HORA:     08:00 

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

Id Norma Data Observações 
1 BALLOT - Systematic Review –  

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

15/09/2015  

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

17/09/2015  

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

06/11/2015  

4 
BALLOT - ISO/TC 215 - DIS 25237 - 
Health informatics - Pseudonymisation 

03/12/2015  

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

