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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 e o empenho de todos na 
produção das normas selecionadas pelo grupo para adoção e reforçando a 
importância de todos participarem da Plenária da CEE78IS. 

 

2.2. Na sequência, deu boas-vindas aos novatos  Fábio Rafael Damasceno e Diogo 
Victor Gonçalves Mancini, apresentou-os o Relator, Vice-relator e bolsistas do GT4 e 
solicitou-os que se apresentassem ao grupo também.  

 

2.3. A pauta sugerida foi exposta:  
1) Acompanhamento do Plano de Trabalho para entrega das normas traduzidas 
(22600 Partes I, II e III; 21298; 27799; 21091; 21547) 
2) NWIP:  Cloud computing requirements for health information system 
deployment: Informações a serem apresentadas no encontro da ISO na Suíça. 
3) Informativo sobre próximos ballots: 
  a) Ballot ISO/DIS 82304-1 -  Health software — Part 1: General requirements 
for product safety - Vencimento: 06/11/20015; 
   b) Ballot - ISO/DIS 25237 - Health informatics - Pseudonymisation - 
Vencimento: 03/12/2015 
4) Assuntos gerais (se houver tempo hábil) (aceitamos sugestões). 

 

2.4. Rodrigo iniciou a reunião abordando o primeiro item de pauta: 
2.4.1. Sobre a ISO 22600-1: 

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

2.4.1.2. Rodrigo solicitou ajuda a Luiz Filipe para conversar como Lucas 
Arantes, que não pode estar presente nesta reunião, sobre o andamento do 
trabalho e que lhe solicitasse encaminhar um e-mail para ele com sua 
previsão de término da harmonização do documento. 

2.4.2. Sobre a ISO 22600-2 
2.4.2.1. Carlos Frederico Hollerbach informou que está trabalhando na 

harmonização com versão publicada em 2014, mas que precisaria ter uma 
reunião com Rodrigo e/ou Renata para obter alguns esclarecimentos. 

2.4.2.2. Rodrigo se dispôs para agendarem essa reunião.  
2.4.2.3. Rodrigo solicitou ao Carlos Frederico Hollerbach que lhe encaminhasse 

também sua previsão de término desse trabalho. 
2.4.3. Sobre a ISO 22600-3: 

2.4.3.1. Marcelo Carvalho informou que  incorporou o prefácio e a introdução 
encaminhados por Rodrigo  no texto harmonizado e que, como ele já havia 
analisado o texto traduzido com base na versão 2006, ele solicitou à Renata 
fazer o batimento do texto traduzido da versão 2006 com o texto da versão 
2014, retirar os parágrafos da versão 2006 que foram excluídos na versão 
2014, identificar os itens/parágrafos que foram incluídos na versão 2014 e 
repassá-los para que ele, Marcelo Carvalho, providenciasse sua tradução e 
inclusão no texto-base da versão brasileira da referida norma.   

2.4.3.2. Renata informou que terá como realizar essa atividade após concluir a 
formatação técnica da norma ISO 21091, preparar as apresentações para a 
Plenária da CEE78IS em 20/10/2015. 
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2.4.4. Sobre a ISO 27799: 
2.4.4.1. Rodrigo informou ao grupo que ela foi apresentada pelo Danilo Santos 

na Plenária da CEE78IS realizada no dia 15/09/2015.  
2.4.4.2. Rodrigo parabenizou Danilo Santos pela excelente apresentação feita. 

2.4.5. Sobre a ISO 21298, Rodrigo informou que: 
2.4.5.1. Sua avaliação fora finalizada por Marcelo Carvalho e sua formatação 

técnica fora concluída. Sendo assim, ela será apresentada na Plenária da 
CEE78IS do dia 20/10/2015.  

2.4.5.2. Acompanhando o trabalho de formatação técnica, foram identificadas 
traduções distintas para o mesmo termo ao longo da norma e que isso foi 
padronizado da seguinte maneira:  role (em inglês) – papel (em português); 
policy (em inglês) – política (em português) . Essa tradução desses termos 
será adotada para as outras normas analisadas pelo GT4. 

2.4.6. Sobre a ISO 21547: 
2.4.6.1. Encontra-se em avaliação da qualidade da tradução por Rodrigo que 

informou ser uma norma muito grande e que já está aproveitando e 
ajustando as traduções incorretas dos termos destacados pela ABNT no 
treinamento dado aos bolsistas.  

2.4.7. Sobre a ISO 21091: 
2.4.7.1. Rodrigo informou que a avaliação da qualidade da tradução fora 

concluída  por  Giuliana Cardoso e Ana Silvia Barraviera e que o texto está 
sendo formatado pela Renata.  

2.4.8. Rodrigo solicitou voluntários para a apresentação das normas na Plenária da 
CEE78IS, no dia 20/10/2015, às 14h.  

2.4.8.1. Marcelo Carvalho se dispôs a apresentar a norma ISO 21298.  
2.4.8.2. Ana Silvia e Giuliana se dispuseram a apresentar a norma ISO 21091.  

 

2.5. Sobre  a apresentação do NWIP  Cloud computing requirements for health 
information system deployment em Berna,  Rodrigo informou que :   

2.5.1.  Será apresentado no encontro da ISO na Suíça na agenda do dia 03/11/2015, 
entre 10:30 e 12:00 (Horário da Suíça – 4 ou 5 horas a mais que o Brasil em função 
do horário de verão). 

2.5.2. Na opinião dele, o Marcelo Carvalho é quem deveria apresentá-lo, via webex, 
e que ele, Rodrigo, estaria lá para apoiá-lo no que fosse preciso.  

2.5.3. Na ocasião, seria  preciso apresentar um planejamento do trabalho (Work 
Plan) com entregas e datas.  

2.5.3.1. Marcelo Carvalho se dispôs a fazer esse documento e sugeriu incluir a 
apresentação desse Work Plan na pauta da Plenária CEE78IS em Out/2015. 

2.5.3.2. Rodrigo solicitará à Secretaria da CEE78IS  essa inclusão na referida 
pauta. 

 

2.6. Sobre  o andamento dos trabalhos inerentes ao NWIP  Cloud computing 
requirements for health information system deployment, Marcelo Carvalho informou 
que :   

 

2.6.1. Para o grupo 1, responsável pela coleta de normas e documentos técnicos já 
existentes para embasar o documento a ser escrito, ele continua encaminhando 
semanalmente, por e-mail, uma planilha para follow-up, para que os membros 
registrem os documentos que identificarem. 
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2.6.2. Já 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,    
ainda não iniciou os trabalhos por falta de voluntários. 

2.6.2.1. Os novos membros Diogo Mancini e Fábio Damasceno se dispuseram a 
contribuir com esse grupo. 

2.6.2.2. Rodrigo considerou a participação deles interessante nesse grupo por 
trabalharem na ponta 

2.6.2.3. Marcelo Carvalho reforçou o convite para os demais membros  que 
acharem que possam contribuir no momento de se criar a lista de 
distribuição do formulário (survey)  elaborado por esse grupo  

 

2.7. Rodrigo colocou para o grupo que qualquer um que desejar poderá assistir, via 
webex, as reuniões do Encontro da ISO em Berna. Solicitou aos interessados  que o 
encaminhe até dia 09/10/2015 os seguintes dados: nome completo, e-mail, 
instituição. 

 

2.8. Rodrigo solicitou ajuda dos membros do grupo para análise dos referidos 
ballots e envio de suas sugestões/comentários, caso os tenham até os prazos abaixo 
fixados: 
2.8.1. Ballot ISO/DIS 82304-1 -  Health software — Part 1: General 

requirements for product safety - Vencimento: 06/11/20015 – Prazo para 
envio  de sugestões/comentários: 30/10/15. 

 

2.8.2. Ballot - ISO/DIS 25237 - Health informatics - Pseudonymisation - 
Vencimento: 03/12/2015  - Prazo para envio  de sugestões/comentários: 
02/12/15. 

2.8.3. Os documentos inerentes a esses ballots já foram encaminhados aos 
membros do grupo anteriormente, mas quem desejar o envio do material é só 
solicitá-lo ao Rodrigo. 

 

2.9. Outros Assuntos  
2.9.1. Rodrigo informou que Renata identificou nas três normas que já foram 

liberadas para formatação 9 termos com definições iguais no documento 
internacional e traduções diferentes. Esta situação requer que o grupo decida qual 
das traduções será a adotada. Devido o horário avançado da reunião decidiu-se 
que Renata encaminharia por e-mail esses termos para avaliação/votação dos 
membros do grupo da tradução a ser adotada. 

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

Retorno esperado Status 

 

Envio da agenda do 
encontro da ISO na 
Suíça em Nov/15 

Rodrigo Queiroga 08/10/2015 Divulgação da 
agenda para 
conhecimento dos 
membros do GT4 e, 
se interessarem se 
registrarem para 
assistir as reuniões 
via webex 

 

Solicitação à 
CEE78IS da inclusão 
da apresentação do 
Work Plan do NWIP 
na pauta da Plenária 
da CEE78IS de 
Out/15 

 

Rodrigo Queiroga 08/10/2015 Permissão para 
apresentação do 
Work Plan na 
Plenária da CEE78IS 
em Out/15 

 

Envio para Rodrigo 
Queiroga dos dados 
necessários para 
assistir as reuniões 
do Encontro da ISO 
via webex 

 

Membros do GT4 
que tiverem 
interesse em 
participar 
remotamente das 
reuniões 

09/10/2015 Viabilização da 
participação, via 
webex, de membros 
do GT4 nas reuniões 
do Encontro da ISO 
na Suíça 

 

Votação da tradução 
do termo que 
considera mais 
adequada 

Membros do GT4 14/10/2014 Padronização da 
tradução das 
definições de alguns 
termos das normas 
traduzidas 

 

Elaboração do Work 
Plan do NWIP 

Marcelo Carvalho 16/10/2015 Documento pronto 
para ser 
apresentado na 
Plenária da CEE78IS 
e no encontro da 
ISSO na Suíça em 
Nov/15 

 

Adequação da 
formatação da 
norma 21091 aos 
requisitos da ABNT 

Renata Abreu e 
David Rissardo 

16/10/2015 Norma brasileira 
formatada conforme 
padrões da ABNT 

 

Elaboração das 
minutas da 
apresentação das 
normas ISO 21298 e 
21091 para a 
Plenária da CEE78IS 
de Out/15 

Renata Abreu 
/Marcelo Carvalho 
/ Ana Silvia / 
Giuliana Cardoso 

16/10/2015 Documentos prontos 
para serem 
apresentados na 
Plenária da CEE78IS 
em Out/15 

 

ISO  21298 - Health 
informatics, 
Functional and 
structural roles 

Marcelo Carvalho 20/10/2015 Apresentação para 
os membros da 
Plenária e discussão 
da proposição da 
norma brasileira 
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ISO 21091 - Health 
informatics - 
Directory services 
for healthcare 
providers, subjects 
of care and other 
entities 

 

Giuliana Cardoso e 
Ana Silvia 
Barraviera 

    
20/10/2015 

 

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

 

Comparativo dos 
textos das versões 
de 2006 e 2014 da 
norma ISO - Health 
informatics — 
Privilege 
management and 
access control -- 
Part 3: 
Implementations 

Renata Abreu 23/10/2015 Identificação das 
modificações 
ocorridas no texto 
de uma versão para 
outra 

 

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 

 

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

Renata Abreu e 
David Rissardo 

13/11/2015 Norma brasileira 
formatada conforme 
padrões da ABNT 

 

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

Renata Abreu e 
David Rissardo 

13/11/2015 Norma brasileira 
formatada conforme 
padrões da ABNT 

 

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

Renata Abreu e 
David Rissardo 

13/11/2015 Norma brasileira 
formatada conforme 
padrões da ABNT 

 

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

 

Lucas Arantes 17/11/2015 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/Carlos 
Frederico 
Hollerbach 

17/11/2015 

 

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

 
_______ Reunião encerrada às 09:15 h em virtude dos compromissos de todos __________ 

 

 

 

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

Marcelo Carvalho     
17/11/2015 

 

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 

11/12/2015 Norma brasileira 
formatada conforme 
padrões da ABNT 

 

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

Rodrigo Queiroga     
15/12/2015 

 

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

 

Preencher 
formulário Form 1 
para todos os 
projetos de norma 
em estudo pelo GT4 

Renata e 
especialistas do 
GT4 

A definir Atendimento a 
procedimento da  
ABNT 

 

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 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/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 
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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 

Márcia Marinho irá 
participar do evento e a 
ABNT apoiou a divulgação 
do evento  

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 

1ª versão harmonizada 
liberada para formatação 
técnica no dia 29/08/2015. 
Em 29/09/15, essa norma 
foi devolvida para 
especialista responsável  
para nova harmonização 
conforme orientações 
recebidas do Sr. Rafael 
(ABNT). No dia  06/10/15, 
Marcelo Carvalho solicitou 
ajuda a Renata no sentido 
de comparar o texto da 
versão 2006 com o da 
versão 2014, identificar os 
ajustes a serem feitos e 
encaminhá-lo as partes 
que necessitarão ser 
traduzidas. 

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

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

1ª versão harmonizada 
liberada para formatação 
técnica no dia 24/09/2015.  
Em  29/09/15, essa norma 
foi devolvida para 
especialista responsável  
para nova harmonização 
conforme orientações 
recebidas do Sr. Rafael 
(ABNT) 

Conclusão do 
texto base da 
versão brasileira 
da norma ISO 
21298 

Denise Zornoff / 
Marcelo Carvalho 

   
28/08/2015 

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

Norma repassada para 
formatação técnica em 
30/09/2015 
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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. 

Rodrigou Queiroga 
encaminhou  para o 
Coordenador da CEE78IS 
no dia 14/09/2015.voto de 
confirmação do SR com 
sugestão de inclusão de 
uma nova parte para 
abordagem de novas 
tecnologias existentes 

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.  

Rodrigou Queiroga 
encaminhou o voto 
favorável para o 
Coordenador da CEE78IS 
no dia 17/09/2015  

Adequação da 
formatação da 
norma 27799 aos 
requisitos da 
ABNT 

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

Formatação técnica 
concluída e 
disponibilizada para 
análise da ABNT no dia 
17/09/2015 

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 

Solicitação efetuada. 

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 realizado e 
confirmada a 
apresentação da norma 
pelo especialista Danilo 
Santos 

Contato com 
Denise Zornoff 
para verificar a 
possibilidade 
dela apresentar 
a norma 21298 
na próxima 
Plenária da 

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

Contato realizado. 
Impossibilidade de 
apresentação da norma 
nessa Plenária devida a 
não conclusão da 
validação de sua tradução 
e de sua formatação 
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CEE78IS, caso a 
avaliação da 
tradução e a 
formatação 
técnica sejam 
finalizadas em 
tempo. 

técnica. 

Divulgação do 
trabalho do 
grupo 2 na 
página no 
Facebook e no 
site 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 

Divulgação feita quando 
da distribuição da Ata da 
8ª Reunião Ordinária do 
GT4 

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 

Em andamento 

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 

Formatação técnica 
concluída em 04/10/2015 
e disponibilizada para 
conhecimento dos 
membros do GT4 

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 

Apresentação realizada 
no dia 15/09/2015. 

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 

 

Em andamento 

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 

 

Validação concluída em 
01/10/2015 e documento 
disponibilizado na referida 
data para formatação 
técnica. 



ABNT-CEE78 Informática em Saúde 
GT4 – Segurança 
 

 
 

  11 / 11 

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 

Reunião Realizada. 
Rodrigo solicitou aos 
membros do grupo apoio 
na análise do documento 
e que o enviassem seus 
comentários, caso hajam. 

 
 

3.2 Próximos ballots do ISO-TC215 liderados pelo WG4 
 

 

4 PRÓXIMA REUNIÃO 
 

DATA:      10/11/2015, terça-feira  (excepcionalmente) 

HORA:     08:00 

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

Id Norma Data Observações 
1 BALLOT ISO/DIS 82304-1 -  Health 

software — Part 1: General 
requirements for product safety 

06/11/2015  

2 
BALLOT - ISO/TC 215 - DIS 25237 - 
Health informatics - Pseudonymisation 

03/12/2015  

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

