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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 1ª REUNIÃO DE 2016                                                 DATA: 15/01/2016                  

INÍCIO: 8:00                     TÉRMINO: 09:30        

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

 

 
 
 

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 

Signove 
Tecnologia 

André 
Rodrigues 

Campina 
Grande 

andre.rodrigues@signove.com - 

 

1.1. AUSENTES JUSTIFICADOS 
 

Organização Representante E-mail Skype 

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

UNESP Ana Silvia Barraviera anasilviab@gmail.com 
Anasilviab 

 

UNESP Denise Zornoff dcmzornoff@fmb.unesp.br; denise.zornoff 

 

 

 

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 desejando a todos 
um feliz 2016. 

2.2. Na sequência deu boas-vindas a André Rodrigues e o solicitou apresentar-se 
para os membros participantes e depois pediu aos membros que se apresentassem 
também para ele. 
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2.3. Em seguida,  apresentou a pauta sugerida exposta abaixo:  
a) Aprovação do Calendário das Reuniões Ordinárias do GT4 - 2016; 
b) Avaliação da proposta feita pelo especialista Paulo Lopes na última 

Plenária da CEE78IS em 2015; 
c) Acompanhamento do andamento da entrega das normas traduzidas (22600 

Partes I, II e III; 21547; 14265); 
d) Acompanhamento dos trabalhos inerentes ao ISO TR PWI: Cloud computing 

security and privacy requirements for health information; 
e) Validação de traduções de termos em inglês utilizados nas normas 

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

 

2.4. O Calendário de Reuniões Ordinárias do GT4 para o ano 2016 foi aprovado, 
sendo as reuniões realizadas nas 1ªs sextas-feiras do mês, exceto em Janeiro e 
Maio. 

  
2.5. Com relação à proposta feita pelo especialista Paulo Lopes na última Plenária 

da CEE78IS em 2015, o grupo GT4 concorda com a divulgação livre de seu material 
no site da CEE78IS.  Em se tratando de qualquer evento fora do site: 
a)  Considera que as apresentações das normas do GT4 expostas  em Plenária devam 
ser liberadas, visto que sua estrutura de tópicos fora padronizada e a maior parte 
das informações  nelas constantes  já são divulgadas no Catálogo da ISO,   exceto o 
tópico Histórico. Com relação às apresentações dos demais grupos, sugere uma 
avaliação dos mesmos e da CEE78IS se fora divulgado conteúdo além do já 
constante no Catálogo da ISO; 
b) Acha importante o crivo da ABNT sobre o conteúdo a ser liberado uma vez que se 
trata da divulgação de informações sobre suas normas.  
 

2.6. Sobre o acompanhamento do Plano de Trabalho para entrega das normas, 
Rodrigo informou que restava ser entregue apenas a norma ISO 21547 a qual, após 
ele concluir a revisão da tradução de suas 88 páginas, a encaminharia para a 
bolsista Renata efetuar sua formatação técnica. 

 

2.7. Sobre o acompanhamento dos trabalhos inerentes ao ISO TR PWI: Cloud 
computing security and privacy requirements for health information:  

2.7.1. Marcelo  Carvalho: 
2.7.1.1. Fez um resumo do trabalho para alinhamento do André Rodrigues 

quanto a:  escopo; foco e status dos 2 grupos de trabalho; reunião realizada 
com voluntários internacionais e encaminhamentos derivados; 

2.7.1.2.  Informou sobre o trabalho em andamento no Grupo 1: ler o material 
identificado sobre o assunto e classificá-lo numa matriz considerando os 
tópicos genéricos da ISO (26 itens), conforme sugestão  dada pelos 
voluntários internacionais. Até aquele momento  somente Marcelo Carvalho 
estava trabalhando na digestão desse material.  

2.7.1.3. Informou que o trabalho realizado pelo grupo 2 evoluiu pouco, fora 
feito um primeiro questionário que fora divulgado mas que não evoluiu. 

2.7.2. André Rodrigues solicitou ver o material disponível sobre o assunto. 
2.7.3. Renata Abreu  ficou responsável por encaminhar  o referido material para 

André Rodrigues tomar conhecimento. 
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2.8. Rodrigo Queiroga agradeceu a presença de todos e informou que teria de se 
ausentar a partir daquele momento  para resolver questões de seu trabalho. 

 

2.9. Os demais membros presentes à reunião validaram a lista dos seguintes 
termos em inglês e respectivas traduções consideradas mais adequadas: 

 

 

Termo em inglês Tradução GT4 Motivo 

Framework Framework (não traduzir) Termo muito utilizado e conhecido na área 
de Tecnologia da Informação 

Template Template (não traduzir) Termo muito utilizado e conhecido na área 
de Tecnologia da Informação 

Link Link Termo muito utilizado e conhecido na área 
de Tecnologia da Informação 

Overview Visão geral Tradução mais usual para esse termo 

Non-repudiation Não repudio Tradução mais usual para esse termo na 
área  de Tecnologia da Informação 

Purpose Próposito Tradução mais usual para esse termo na 
área de Tecnologia da Informação. Em 
Certificação Digital existe até a expressão 
Propósito de Uso 

Role Papel Tradução mais usual para esse termo no 
contexto de Certificação Digital e Controle 
de Acesso 

Target Objetivo Final Existe também o termo Objective cuja 
tradução também é objetivo 

Policy Bridging Harmonização das políticas É um par de políticas  

Healthcare Assistência à saúde - 

Health care Serviços de saúde - 

 

 

 

2.10. Outros Assuntos  
2.10.1. Renata relembrou o vencimento no dia 11/02/2016 do Ballot N1892_ISO 

NP TS 11633-1 ISO_NP TS11633-1-Health informatics, Information  security 
management for remote maintenance of medical devices and and medical 
information sy stems - Part 1: Requirements and risk analysis .  

2.10.2. Marcelo Carvalho lembrou que é de praxe no início de cada ano se 
conversar sobre a votação para Relator e Vice-relator do GT4. 

2.10.2.1. Renata Abreu expôs que o assunto lembrado seria incluído na pauta da 
reunião ordinária do GT4 do mês de Fevereiro/2016. 

 

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

Retorno esperado Status 

 

Avaliação da 
tradução da norma 
ISO/TS 21547    

Rodrigo Queiroga Novo prazo: 
06/12/2015 

Novo prazo: 

10/01/2016 

 

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

 

Adequação da 
formatação da 
norma 21547 aos 
requisitos da ABNT 

Renata Abreu e 
David Rissardo 

11/12/2015 

Novo prazo: 

18/01/2016 

Norma brasileira 
formatada 
conforme padrões 
da ABNT 

 

Envio para André 
Rodrigues dos 

documentos 
referentes ao ISO TR 
PWI: Cloud 
computing security 
and privacy 
requirements for 
health information: 

Renata Abreu 16/01/2016 Posicionamento do 
especialista André 

Rodrigues quanto ao 
referido trabalho 
em andamento 

 

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 -- 
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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2.10.4. Renata Abreu agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 
 

 
_______ Reunião encerrada às 09:30 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 

 

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. 

No dia 03/12/2015, 
Rodrigo Queiroga 
encaminhou o voto do GT4 
para Eduardo Mugnai, 

aprovando-o com 
comentários editoriais e 
técnicos, referentes às 
seções 5.1.3.3 e 5.1.5.3, 
bem como a página 18. 

Envio do PDF da 
Survey para 
CEE78IS e GT4 

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

Survey encaminhada para 
membros da CEE78IS no 
dia 04/12/2015. 

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

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

Solicitação encaminhada 
para membros da CEE78IS 
no dia 04/12/2015 

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 

Concluída a proposta de 
trabalho.  

Pendente: Estrutura 
básica do documento 

  

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 

Solicitação formalizada na 
Plenária de 
Dezembro/2015 
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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 

Reunião realizada. 

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 

A primeira versão 
formatada foi liberada 
para a ABNT no dia  
08/12/2015. 

Envio de dados 
de 04 contatos  

Membros do 
CEE78is e do GT4 

07/12/2015 Composição da 
Lista de  
Contatos para 

envio da Survey 

Não foram recebidas 
contribuições. 

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 

Apresentação realizada na 
Plenária e nessa data foi 
deliberado o envio da 
referida norma para  
Consulta Nacional 

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 

 

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

Renata Abreu e 
David Rissardo 

Novo prazo: 
06/12/2015 

06/01/2016 

Norma brasileira 
formatada 
conforme 
padrões da ABNT 

A primeira versão 
formatada foi liberada 
para a ABNT no dia 
07/01/2016. 

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 

Em janeiro/2016, após 
concluir a harmonização 
das normas 22600-1 e 
22600-2 da versão 
recebida do especialista 
com a versão publicada 
em 2014, Renata Abreu  
também concluiu essa 
mesma harmonização para 
a norma 22600-3  

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

Renata Abreu e 
David Rissardo 

Novo prazo: 
06/12/2015 

08/01/2016 

Norma brasileira 
formatada 
conforme 
padrões da ABNT 

A primeira versão 
formatada foi liberada 
para a ABNT no dia 
11/01/2016. 

Adequação da 
formatação da 
norma 14265 aos 
requisitos da 
ABNT 

Renata Abreu e 
David Rissardo 

11/12/2015 

Novo prazo: 

10/01/2016 

Norma brasileira 
formatada 
conforme 
padrões da ABNT 

A primeira versão 
formatada foi liberada 
para a ABNT no dia 
14/01/2016. 
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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 Cancelada. 

 
 

3.2 Próximos ballots do ISO-TC215 liderados pelo WG4 
 

 

4 PRÓXIMA REUNIÃO 
 

DATA:      05/02/2016  

HORA:     08:00 

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

Id Norma Data Observações 

1 
Ballot N1892_ISO NP TS 11633-1 ISO_NP 
TS11633-1-Health informatics, 

Information  security management for 
remote maintenance of medical devices 
and and medical information sy stems - 
Part 1: Requirements and risk analysis 
 

11/02/2016  

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

