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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 E-mail 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 

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 

HC/UNESP 
Luiz Filipe 

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 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. 
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2.2. Na sequência,  apresentou a pauta sugerida foi exposta:  
a) Acompanhamento do Plano de Trabalho para entrega das normas 

traduzidas (22600 Partes I, II e III; 21547; 14265); 
b) Definição dos projetos de norma que serão apresentados na próxima 

plenária da CEE78IS, no dia 15/12/2015 e respectivos responsáveis; 
c) NWIP:  Cloud computing requirements for health information system 

deployment: andamento dos trabalho dos grupos; andamento da 
preparação do material para a reunião com voluntários estrangeiros no 
dia 04/12/15, via webex; 

d) Avaliação do ballot - ISO/DIS 25237 - Health informatics - 
Pseudonymisation - Vencimento: 03/12/2015 

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

2.3. Rodrigo abordou o primeiro item de pauta sobre o acompanhamento do Plano 
de Trabalho para entrega das normas: 

2.3.1. Sobre a ISO 22600-1: 
2.3.1.1.   Apresentada na Plenária da CEE78IS do dia 17/11/2015, por Lucas 

Arantes.  
2.3.1.2. Nessa ocasião foi deliberado o envio do texto-base nº 078:000.000-075 

para Consulta Nacional. 
2.3.1.3. Renata Abreu espera concluir sua formatação técnica e encaminhá-la 

para a ABNT até o dia 06/12/15. 
2.3.2. Sobre a ISO 22600-2 

2.3.2.1.   Apresentada na Plenária da CEE78IS do dia 17/11/2015, por Rodrigo 
Queiroga.  

2.3.2.2. Nessa ocasião foi deliberado o envio do texto-base nº 078:000.000-076 
para Consulta Nacional. 

2.3.2.3. Renata Abreu espera concluir sua formatação técnica e encaminhá-la 
para a ABNT até o dia 06/12/15. 

2.3.3. Sobre a ISO 22600-3: 
2.3.3.1.  Apresentada na Plenária da CEE78IS do dia 17/11/2015, por Rodrigo 

Queiroga.  
2.3.3.2. Nessa ocasião foi deliberado o envio do texto-base nº 078:000.000-077 

para Consulta Nacional. 
2.3.3.3. Renata Abreu espera concluir sua formatação técnica e encaminhá-la 

para a ABNT até o dia 06/12/15. 
2.3.4. Sobre a ISO 21547: 

2.3.4.1. Encontra-se em avaliação da qualidade da tradução por Rodrigo até 
06/12/2015, quando então repassará seu texto para formatação técnica. 

2.3.5. Sobre a ISO 14265: 
2.3.5.1. Rodrigo Queiroga informou que recebeu a 1ª versão traduzida dessa 

norma no dia  01/12/2015 e o repassou para  Márcia Marinho que se 
voluntariou para fazer a avaliação de sua tradução. 

 

 

2.4. O grupo decidiu apresentar a norma ISO 21547 na próxima Plenária da 
CEE78IS, no dia 15/12/2015, às 14h, e Rodrigo Queiroga  se voluntariou para 
apresentá-la. 
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2.5. NWIP:  Cloud computing security and privacy requirements for health 
information: andamento dos trabalho dos grupos; andamento da preparação do 
material para a reunião com voluntários estrangeiros no dia 04/12/15, via webex:  

2.5.1. Rodrigo Queiroga lembrou ao grupo da reunião programada  com os 
voluntários estrangeiros ( Beer Franken – Holanda; Trish Williams – Austrália; 
Jeremy Thorp e Alistair Donaldson – UK; Bernd Blobel – Alemanha; Diane Warner 
– Secretária WG4) para dia 04/12/2015, via Webex, às 11h (horário Brasil), da 
qual participarão pelo GT4 Marcelo Carvalho e Rodrigo Queiroga, a fim de 
darem início ao projeto de Technical Specification. 

2.5.2. Rodrigo informou  que ele e Renata solicitaram a Secretaria da CEE78IS  a 
disponibilização na Coleção Temporária da ABNT das normas referenciadas no 
Form 4 deste PWI, mas que até o momento não obtiveram  retorno. Foi decidido 
que,  inicialmente, para agilizar o conhecimento desses documentos , esse 
formato atenderia, mas solicitou ao David conversar com a Secretaria da 
CEE78IS sobre a possibilidade de se disponibilizá-los também em word para 
facilitar o trabalho a ser realizado.  

2.5.3. Sobre o formulário da Survey, Marcelo Carvalho informou que o questionário 
parou em 12 questões e que precisa ser finalizado e divulgado e que, para 
tanto, a lista de contatos precisa ser elaborada.   

2.5.3.1.    Para apoiar a conclusão do questionário decidiu-se que  Renata Abreu 
deverá encaminhar PDF do Questionário para conhecimento e colaboração 
dos membros da CEE78IS e do GT4, pedindo um apoio emergencial para 
conclusão desse trabalho. 

2.5.3.2. Para elaboração da Lista de Contatos, Rodrigo Queiroga solicitou apoio 
aos membros do GT4 para cada qual encaminhar até a próxima 2ª feira, dia 
07/02/2015, para renata.abreu@cee78is.org.br, os dados de 04 contatos 
(Nome, Cargo, Organização, e-mail e Telefone) para composição da Lista 
de Contatos para envio da Survey.  Ele solicitará apoio também da Márcia 
Marinho (Ministério da Saúde), da Beatriz Leão (SBIS), e demais membros 
da CEE78IS. 

2.5.3.3. Conforme orientado por Marcelo Carvalho, os convidados seriam  
pessoas que possam responder  o que é importante na hora de migrar RES 
para Cloud (suas dúvidas, preocupações, etc...) tanto consumidores 
especializados quanto produtores de sistema.   

 

2.6. Sobre o ballot - ISO/DIS 25237 - Health informatics – Pseudonymisation, com 
vencimento para o dia 03/12/2015, Rodrigo Queiroga informou que já recebera 
alguns comentários do Marcelo Carvalho, da parte que o mesmo teve chance de 
analisar, e solicitou aos membros do grupo que tivessem a chance de analisar o 
referido documento também que o encaminhasse seu comentário até amanhã, 
03/12/2015, pela manhã. Caso não recebesse outros contribuições o Relator 
preparia o voto do GT4 com os comentários já recebidos do Marcelo Carvalho. 
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2.7. Outros Assuntos  
2.7.1. Rodrigo parabenizou o grupo pelo empenho no cumprimento da meta de 

entregar as 08 normas selecionadas pelo GT4 para adoção. Considera de 
qualidade o trabalho realizado pelo grupo e espera que o mesmo seja  
aprimorado com os comentários que vier a receber na Consulta Nacional. 

2.7.2. Marcelo se dispôs a ajudar em alguma das tarefas de entrega tradução e  
Renata solicitou sua ajuda com a  22600-3 que restam  19 páginas para 
verificação de sua harmonização.  

2.7.3. Marcelo Carvalho solicitou Renata Abreu atualizar a Lista de Atividades com os 
encaminhamentos desta reunião e divulgá-la. 

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

Retorno esperado Status 

 

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

Todos 02/12/2015 
– 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 haja, 
até o dia 03/12/15 pela 
manhã. 

Envio do PDF da 
Survey para CEE78IS 
e GT4 

Renata Abreu 03/12/2015 Avaliação e 
complementação 
das questões 

 

Solicitação para 
membros da CEE78IS  
de envio de dados 
de 04 contatos  

Renata  Abreu 03/12/2015 Composição da Lista 
de Contatos da 
Survey 

 

Elaboração de 
programa de 
trabalho mais 
definido e  proposta 
da estrutura do 
NWIP (out line 
document) 

Marcelo Carvalho e 
demais membros 
envolvidos com o 
trabalho 

03/12/2015 Documentos para 
servirem de ponto 
de partida para 
discussão com os 
demais membros do 
WG4 

 

Conversar com  
Daiane Maciel sobre 
liberação dos 
Documentos 
referenciados no 
Form 4 do PWI sobre 
Cloud Computing na 
Coleção Temporária 
da ABNT e, se 
possível, também 
em arquivo word 

David Rissardo 03/12/2015 Disponibilização dos 
documentos para 
conhecimentos dos 
membros que estão 
participando desse 
PWI 

 

Ajuda na 
harmonização do 
texto da norma ISO 
22600-3 das páginas 
pendentes (Pgs. 60 a 
79) 

Marcelo Carvalho 04/12/2015 Conclusão da 
harmonização do 
texto com a versão 
publicada em 2014 

 

Reunião de 
alinhamento dos 
assuntos inerentes 
ao NWIP 

Marcelo Carvalho,  
Rodrigo Queiroga e 
demais membros 
estrangeiros do de 
trabalho do NWIP  

04/12/2015 
as 11h 
(horário  
Brasil) via 
Webex 

Discussão sobre o 
programa de 
trabalho e estrutura 
do documento 
proposto 

 

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

Renata Abreu e 
David Rissardo 

Novo prazo: 
06/12/2015 

Norma brasileira 
formatada 
conforme padrões 
da ABNT 

Figuras traduzidas e 
editoradas. 
Harmonização/formatação 
técnica em andamento 

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

Renata Abreu e 
David Rissardo 

Novo prazo: 
06/12/2015 

Norma brasileira 
formatada 
conforme padrões 
da ABNT 

Figuras traduzidas e 
editoradas. 
Harmonização/formatação 
técnica em andamento 



ABNT-CEE78 Informática em Saúde 
GT4 – Segurança 
 

 
 

  6 / 8 

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

Renata Abreu e 
David Rissardo 

Novo prazo: 
06/12/2015 

Norma brasileira 
formatada 
conforme padrões 
da ABNT 

Figuras traduzidas e 
editoradas. 
Harmonização/formatação 
técnica em andamento 

Avaliação da 
tradução da norma 
ISO/TS 21547    

Rodrigo Queiroga Novo prazo: 
06/12/2015 

Disponibilização da 
proposição da 
norma brasileira 
baseada na  ISO/TS 
21547   para 
formatação técnica 

Em andamento 

Envio de dados de 
04 contatos  

Membros do 
CEE78is e do GT4 

07/12/2015 Composição da Lista 
de  Contatos para 
envio da Survey 

 

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 

 

Reunião sobre o 
texto da ISO 18638  

Denise Zornoff 05/01/16 (a 
confirmar 

horário certo 
no Brasil) via 

Webex 

Discussão sobre os 
50 comentários 
encaminhados para 
a norma 

 

Reunião de 
alinhamento  dos 
assuntos inerentes 
ao NWIP 

Marcelo Carvalho e 
demais membros 
estrangeiros do de 
trabalho do NWIP  

15/01/2016  
as 11h 

(horário  
Brasil) via 

Webex 

Discussão dos 
assuntos sugeridos 
na pauta 

 

Reunião de 
alinhamento dos 
assuntos inerentes 
ao NWIP 

Marcelo Carvalho e 
demais membros 
estrangeiros do de 
trabalho do NWIP  

19/02/2016  
as 11h 

(horário  
Brasil) via 

Webex 

Discussão dos 
assuntos sugeridos 
na pauta 

 

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 -- 

Marcelo Carvalho     A definir 

 

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

 
_______ Reunião encerrada às 09:02 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 

 

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 

Parcialmente concluído – 
pendente a harmonização 
das últimas 19 páginas 
dos anexos. 

 

Envio dos 
contatos dos 
voluntários 
estrangeiros para 
o NWIP 

Rodrigo Queiroga 13/11/2015 Marcelo Carvalho 
ter conhecimento 
dos voluntários e 
contatá-los para 
iniciar trabalho 
conjunto 

Contatos repassados. 

Repassar para 
Fábio 
informações 
sobre o trabalho 
do Grupo 2 do 
NWIP (Survey) 

Renata Abreu 13/11/2015 Conhecimento do 
objetivo e 
atividades 
propostos para o 
referido grupo 

Informação repassada. 

ISO 22600 -  
Health 
informatics — 
Privilege 
management and 
access control -- 

Lucas Arantes 17/11/2015 Apresentação 
para os membros 
da Plenária e 
discussão da 
proposição da 
norma brasileira 

Apresentação realizada 
por Lucas Arantes. Texto-
base deliberado para 
Consulta Nacional 

Part 3: 
Implementations  

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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Part 1: Overview 
and policy 
management 

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

Rodrigo Queiroga 17/11/2015 

 

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

Apresentação realizada 
por Rodrigo Queiroga. 
Texto-base deliberado 
para Consulta Nacional 

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 

Apresentação realizada 
por Rodrigo Queiroga. 
Texto-base deliberado 
para Consulta Nacional 

 
 

3.2 Próximos ballots do ISO-TC215 liderados pelo WG4 
 

 

4 PRÓXIMA REUNIÃO 
 

DATA:      Jan/16 ( Data a definir - Sugestão: 1ª quarta-feira do mês) 

HORA:     08:00 

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

Id Norma Data Observações 

1 
BALLOT - ISO/TC 215 - DIS 25237 - 
Health informatics - Pseudonymisation 

03/12/2015  

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

