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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 3ª REUNIÃO DE 2016                                                 DATA: 04/03/2016                  

INÍCIO: 8:10                     TÉRMINO: 09:05       

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 

Projeto 
FINEP 

Renata Abreu  Belo Horizonte renata.abreu@cee78is.org.br renatabreu.silva 

UNESP 
Ana Silvia 
Barraviera 

Botucatu anasilviab@gmail.com 
 

anasilviab 
 

UFRGS 
Fábio 

Damasceno 
Porto Alegre fabio.damasceno@telessauders.ufrgs.br - 

Auditor da 
SBIS 

Pesquisador 
UNIFESP 

Marcelo 
Carvalho 

São Paulo 
marcelo.carvalho@ieee.org; 

marcelo.carvalho@cee78is.org.br; 
marcelojunior@superig.com.br; 

 
marcelo_junior2000 

 

Signove 
Tecnologia 

André 
Rodrigues 

Campina 
Grande 

andre.rodrigues@signove.com - 

Signove 
Tecnologia 

Danilo Santos 
Campina 
Grande 

danilo.santos@signove.com; danilo.santos.signove 

IBM 
Aurelio Akira 
Mello Matsui 

São Paulo aaakiraaa@gmail.com - 

MV Sistemas 
Jean Carlos 
Medeiros da 

Silva 
João Pessoa jean@mv.com.br - 

 

1.1. AUSENTES JUSTIFICADOS 
 

Organização Representante E-mail Skype 

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

HU/UFJF Diogo Mancini dvgmancini@gmail.com - 

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

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

 

2.2. Em seguida,  ele apresentou a pauta inicialmente sugerida, complementada 
com as alíneas c e d, e, em virtude disso, solicitou aprovação do grupo para incluí-
las em definitivo na pauta desta reunião :  

a) Status das traduções das normas do GT4 
b) ISO TR PWI: Cloud computing security and privacy requirements for health 

information:  Status e próximos passos 
c) Ballot 21298.2 – Functional and structural roles – Vencimento: 04/04/2016 
d) Solicitação de trabalho conjunto e documentos do JTC1/SC38 
e) Assuntos gerais (se houver tempo hábil) (aceitamos sugestões). 

2.2.1. Todos os membros presentes concordaram com a inclusão das referidas 
alíneas na pauta da reunião. 

 

2.3. Na sequência apresentou  a rotina e uma visão geral do trabalho do GT4 para 
os novos membros do GT4, Jean Carlos Medeiros da Silva  e Aurelio Akira Mello 
Matsui: a CEE78IS está trabalhando na adoção no Brasil de 20 normas da ISO, 08 
delas são do GT4 e estão em revisão pela ABNT, sendo que  até o momento 
obtivemos o retorno do texto-base do projeto NBR ISO 21091; as Plenárias da 
CEE78IS ocorrem na terceira terça-feira de cada mês, das 14:30 às 16:00/17:00, nos 
pontos de videoconferência da RUTE; o Vice-relator é o Marcelo Carvalho; Renata e 
David são os bolsistas. 

 

2.4. A ABNT encaminhou para o GT4 a revisão que fez no texto-base do projeto 
NBR ISO 21091 (arquivo revisão 1), com os seguintes tipos de correção: tradução de 
alguns termos; edição das tabelas; retirada de itálico de termos e expressões em 
inglês que foram comando de linguagem de software; retirada das caixas altas de 
títulos e em outras partes do texto;  outros ajustes já feitos no arquivo revisão 2 
encaminhado num segundo momento para a ABNT. Renata Abreu efetuou os ajustes 
sugeridos , exceto os referentes  a retirada das caixas altas, que também  constam 
no arquivo original da norma ISO, conforme decisão da CEE78IS; visto que fora 
seguida a orientação recebida em treinamento de que a versão brasileira teria de 
ser idêntica a versão original da norma e, assim, foi feito em todas as 20 normas 
formatadas pela Comissão. O arquivo revisado já foi enviado para a ABNT. 
 

2.5. Sobre o acompanhamento dos trabalhos inerentes ao ISO TR PWI: Cloud 
computing security and privacy requirements for health information, Rodrigo 
Queiroga expôs para o grupo: 

2.5.1.  Que no dia 19/02/2016 ocorreu mais uma reunião com os voluntários 
internacionais:   

2.5.1.1. Do GT4 participaram Marcelo Carvalho e Rodrigo Queiroga e, do WG4, 
participou o Frank Beer da Holanda.  

2.5.1.2. Na ocasião, fora informado que o GT4 não terá condições de apresentar 
o Draft próximo encontro da ISO em Amsterdam e que a survey para 
levantamento dos assuntos a serem abordados no documento já está sendo 
disponibilizada para preenchimento pelos respondentes no link: 
https://pt.surveymonkey.com/r/ABNTCloudSRES.  

 

https://pt.surveymonkey.com/r/ABNTCloudSRES
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2.5.1.3. Sobre o acesso aos documentos da ISO, referentes a este TR, Rodrigo 
informou que a Secretária do WG4, Daiane Warner, o solicitou pedi-los 
diretamente a Lisa Spellman, Secretária do ISOTC215.  

2.5.2. Rodrigo solicitou ao Marcelo Carvalho que avaliasse quais documentos do SC38 
seriam importantes e o repassasse esta lista para que ele, Rodrigo, os solicite a 
Lisa Spellman. 

2.5.3. Sobre os documentos relacionados na Plenária da CEE78IS, solicitados para 
estudo do GT4, Renata Abreu informou que vem solicitando à Secretaria da 
Comissão um posicionamento quanto a essa liberação. 

2.5.4. Rodrigo Queiroga posicionou os novos membros do grupo sobre  o 
encaminhamento derivado da penúltima reunião com os voluntários 
internacionais, quer seja: a) de se ler os textos indicados por eles e pela equipe 
brasileira; b) categorizar seu conteúdo numa planilha que contém uma matriz 
com 26 itens (tópicos da ISO) e os 03 pilares da proposta do nosso Technical 
Report. Na sequência apresentou a planilha com os textos já identificados para 
leitura e categorização 

2.5.4.1. Na última reunião do GT4, alguns voluntários se dispuseram a ler 05 
textos. O Relator, então, sugeriu ao grupo fazer a distribuição de novos 
textos  a fim de dar andamento nessa tarefa. Para tanto solicitou a  
colaboração do grupo. 

2.5.4.2. Decidiu-se então que Rodrigo compartilhará hoje a referida planilha no 
Google Docs para que os membros possam tomar ciência dos textos 
disponíveis e registrar seu nome na planilha no texto que se dispor a 
realizar o trabalho.  

 

2.5.4.3. Rodrigo ressaltou para o grupo que os referidos documentos não podem 
ser circulados. Foram disponibilizados exclusivamente para estudo do grupo. 

2.5.4.4. O grupo decidiu, então, os seguintes deadlines: 

 Escolha do(s) texto(s) que cada voluntário se dispõe a ler e 
categorizar: 07/03/2016 

 Distribuição da survey: 01/04/2016.  Marcelo Carvalho solicitou 
ajuda de todos na distribuição da mesma, e, se possível, focar nos 
desenvolvedores para se ter uma visão mais técnica; visto que, até 
o momento, a maior parte dos respondentes são consumidores.  

 Leitura e categorização do texto: 01/04/2016 

 Inserção de novos documentos na planilha para leitura: 01/04/2016 
 

 

2.6. Sobre o Ballot 21298.2 – Functional and structural roles, Rodrigo Queiroga 
lembrou a todos o vencimento dele no dia 04/04/2016 e informou que aguardaria o 
recebimento de comentários/contribuições até o dia 01/04/2016. Para análise 
desse ballot, ele solicitou apoio dos especialistas Marcelo Carvalho e Denise Zornoff 
que trabalharam na tradução da referida norma. Marcelo o informou que já estava 
analisando-o e o encaminharia sua posição até o final do dia. 

 

2.7. Sobre o trabalho conjunto e documentos do JTC1/SC38, Rodrigo informou que 
registrou essa solicitação junto ao Coordenador e Secretária do CEE78IS e está 
aguardando um posicionamento oficial sobre o assunto. Fernando Gebara informou-
o que está participando das reuniões do JTC1 e deverá trazer novidades. 
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2.8. Outros Assuntos  
 

2.8.1. Rodrigo Queiroga repassou a informação dada pelo Coordenador da CEE78IS, 
de que o novo projeto para continuação dos trabalhos fora submetido à FINEP, 
porém dada a insuficiência de fundos o mesmo ainda não foi aprovado. Sendo 
assim, o projeto atual se encerra no final de março de 2016.  

2.8.2. Há possibilidade da SBIS dar um patrocínio para as atividades da CEE78IS. 
2.8.3. Segue a divisão de trabalho acordada nesta reunião e anteriores:  

 

2.8.4. Rodrigo  Queiroga  agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 
 

 
_______ Reunião encerrada às 09:05 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 

 

Compartilhamento 
da planilha com a 
Lista de Documentos 
no Google Docs 

Rodrigo Queiroga 04/03/2016 Divulgação para os 
membros do GT4 

 

Escolha do 
documento para 
leitura e 
categorização 

Especialistas do 
GT4 

07/03/2016 Distribuição do 
trabalho a ser feito 

 

Envio do Calendário 
do GT4 e da CEE78IS 

Renata Abreu 08/03/2016 Dar ciência das 
reuniões  
programadas 

 

Leitura e 
categorização dos 
textos selecionados 

Especialistas do 
GT4 

01/04/2016 Evolução do 
trabalho de 
categorização dos 
documentos 
levantados pela 
equipe 

 

Inserção de novos 
documentos para 
leitura na referida 
planilha (se 
identificados) 

Especialistas do 
GT4 

01/04/2016 Maior embasamento 
para escrita do TR 

 

BALLOT – 
Vencimento: 
04/04/2016  
ISO/TC 215 - 
21298.2 – Functional 
and structural roles 

Todos 01/04/2016 
 

Análise e envio de 
comentários para o 
Relator do GT4 
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Assunto Responsável Prazo / 
feedback 

Retorno 
esperado 

Status 

 

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 

 

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 

 

Contato com 
Marcelo Carvalho 
para confirmação 
do interesse em 
permanecer como 
Vice-relator do 
GT4 

Rodrigo Queiroga 06/02/2016 Confirmação do 
interesse do 
Marcelo Carvalho 
em permanecer 
como Vice-relator 
do GT4 

Contato efetuado e 
confirmado o interesse 
do Marcelo Carvalho de 
permanecer como Vice-
relator do GT4. 

BALLOT – 
Vencimento: 
11/02/2016  
ISO_NP TS11633-1-
Health 
informatics, 
Information 
 security 
management for 
remote 
maintenance of 
medical devices 
and and medical 
information 
systems - Part 1: 
Requirements and 
risk analysis 

Todos 10/02/2016 Análise e envio de 
comentários para 
o Relator do GT4 

No dia 11/02/2016, 
Rodrigo Queiroga 
encaminhou para o 
Coordenador da CEE78IS, 
o voto favorável do GT4 
para o documento ser 
aceito como WD e 
indicou o Danilo Santos 
para ser o expert de 
referência dessa norma. 

Leitura dos textos 
inerentes ao TR e 
sua categorização 

Especialistas 
voluntários 

18/02/2016 Categorização dos 
assuntos 
abordados nos 
textos inerentes 
ao TR 

Pendente somente um 
texto que está sendo 
trabalhado por André 
Rodrigues. 

Envio de planilha 
com traduções de 
termos/expressões 
identificadas nas 
normas 
formatadas do 
GT4.  

 

 

Renata Abreu 19/02/2016 Divulgação das 
traduções de  
termos/expressões 
inerentes a 
assuntos do GT4. 

Planilha encaminhada 
para membros do grupo. 
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Assunto Responsável Prazo / 
feedback 

Retorno 
esperado 

Status 

 

 

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 

Reunião realizada com 
os seguintes 
participantes: Rodrigo 
Queiroga, Marcelo 
Carvalho e Frank Beer 
(Holanda) 

 
 

3.2 Próximos ballots do ISO-TC215 liderados pelo WG4 
 

 

4 PRÓXIMA REUNIÃO 
 

DATA:      01/04/2016  

HORA:     08:00 

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

Id Norma Data Observações 

1 
ISO/TC 215 - 21298.2 – Functional and 
structural roles 

04/04/2016  

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

