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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 4ª REUNIÃO DE 2016                                                 DATA: 01/04/2016                  

INÍCIO: 8:30                     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 

Consultora 
autônoma 

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

ABNT 
Fernando 

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

IBM 
Aurelio Akira 
Mello Matsui 

São Paulo aaakiraaa@gmail.com - 

 

1.1. AUSENTES JUSTIFICADOS 
 

Organização Representante E-mail Skype 

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

HU/UFJF Diogo Mancini dvgmancini@gmail.com - 

FATEC David Rissardo  david.rissardo@cee78is.org.br; Davidrissardo 

Auditor da SBIS 
Pesquisador UNIFESP 

Marcelo Carvalho 
marcelo.carvalho@ieee.org; 

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

 
marcelo_junior2000 

 

Signove Tecnologia Danilo Santos danilo.santos@signove.com; danilo.santos.signove 

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

UNESP Ana Silvia anasilviab@gmail.com anasilviab 

UNESP Lucas Arantes lfarantes@fmb.unesp.br; Lfarantes 

 

 

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. Em seguida, ele apresentou a pauta sugerida:  
1) Levantamento de normas consideradas cruciais para o GT4 
2) Criação do Comitê Brasileiro de Informática em Saúde 
3) Status das traduções das normas do GT4 
4) TR PWI: Cloud computing security and privacy requirements for health 
information:  Status e próximos passos 
5) Ballots a vencer até Abril/2016: 

 BALLOT - ISO/DIS 21298.2 - Health informatics --Functional and 
structural roles - Vencimento: 04/04/2016 

 BALLOT - ISO/DIS 21549-7.2 (Ed 2) – Health informatics -- Patient 
healthcard data -- Part 7: Medication data - Vencimento: 18/04/2016 

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

2.3. Rodrigo Queiroga expôs que se faz necessário planejar o trabalho do GT4 para 
os próximos  2 a3 anos, para continuidade dos trabalhos, alinhamento com a 
CEE78IS e ABNT. Para tanto, informou que existe uma lista de normas que já são 
trabalhadas pelo GT4, seja através do seu acompanhamento na ISO, seja através do 
seu estudo e adoção no Brasil.  O Relator ficou de encaminhá-la para os membros 
do GT4 analisarem se seriam aquelas normas mesmo o escopo do GT4, ou se 
desejam incluir  outra(s) norma(s) que no seu entender seria(m) interessante(s) de 
ser(em) trabalhadas pelo grupo.   

 

2.4. Rodrigo informou também que na última reunião que teve de Coordenador, 
Relatores e Vice-relatores, o Coordenador informou que está sendo discutida uma 
proposta da CEE78IS passar a ser um Comitê Brasileiro de Informática em Saúde. 
Para tanto, faz-se necessária uma estrutura formal, na qual cada GT passaria a ser 
uma Comissão de Estudo, e a necessidade de um órgão patrocinador. Nessa reunião, 
foi então questionado se ao passar a ser uma CE se as reuniões do grupo teriam 
então de seguir o rito atual da CEE78IS: Reunião Plenária através de pontos da 
RUTE, lista de presença, presença física dos participantes nos pontos da RUTE. 
Sobre esses questionamentos, o Coordenador da CEE78IS ficou de discuti-los com a 
ABNT. 

2.4.1. Fernando Gebara informou que a estrutura do TC215 não tem subcomitês, 
apenas grupos de trabalho. A experiência que teve de GT virar CE é de que se 
burocratiza muito. A forma que a Comissão dele encontrou foi ter o quórum 
mínimo de 3 a 4 membros participando presencialmente e a maioria 
remotamente. Além disso, informou que pode acontecer do CB não ser atuante 
e a CE ligada a ele ser ativa. 

2.4.2. Fernando também explicou aos participantes que chama-se CE – Comissão de 
Estudo quando a mesma está debaixo de um Comitê Brasileiro e chama-se CEE – 
Comissão Especial de Estudo quando a mesma não está ligada a um comitê.  

2.4.3. Rodrigo ficou de verificar a possibilidade de o Fernando Gebara participar da 
próxima reunião de Coordenador, Relatores e Vice-relatores da CEE78IS, a fim 
de expor sua experiência em outros comitês. 

 

 

2.5. Sobre o status de traduções das normas do GT4, Renata Abreu informou aos 
participantes que, naquela semana, a  ABNT havia encaminhado a revisão que fez 
no texto-base dos projetos  ABNT NBR ISO 22600-1, ABNT NBR ISO 22600-2 e ABNT 
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NBR ISO 27799, contendo os seguintes tipos de correção: sugestão de nova tradução 
de alguns termos; ajustes em figuras; retirada ou colocação de itálico em alguns 
termos ou expressões; identificação e sugestão de tradução para o português do 
nome da norma já publicada pela ABNT. Renata Abreu espera finalizar os  ajustes 
sugeridos e retornar os projetos revisados  para a ABNT até o dia 08/04. 

 

 
2.6. 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: 

 

2.6.1. 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 e que ele não tinha tido chance de fazê-lo, 
mas se comprometeu a fazer até a próxima semana.  

2.6.2. Rodrigo Queiroga informou que na última reunião do GT4, alguns especialistas 
se voluntariaram para ler alguns textos e categorizá-los conforme tópicos 
constantes em planilha específica. Alguns textos já foram lidos e categorizados. 

2.6.3.  Sobre a survey, a pedido de Marcelo Carvalho, Rodrigo Queiroga discutiu com 
os participantes a possibilidade de se estender o prazo para encerramento da 
pesquisa. Todos consideraram importante essa extensão a fim de se obter mais 
contribuições.  

2.6.3.1. Sobre alternativas para se obter mais voluntários para ajudar no 
trabalho, Fernando Gebara expôs que a ideia de se criar um grupo no 
LinkedIn é boa para aderência inicial, mas que na prática ela não se tornou 
efetiva para realização dos trabalhos necessários, por dois motivos:  a) o 
trabalho é feito sob guarda-chuva de direitos autorais da ISO, o que 
restringe a disseminação da informação, sendo, então,  uma ferramenta boa 
para comunicação; b) voluntariado pessoal tem limite. Para ser efetivo, ele 
acredita que para ser mais efetivo deveria se contatar as empresas para 
mostrar-lhes os objetivos e benefícios a serem alcançados com esses 
projetos de longo prazo no intuito de que se ela acreditar na ideia possa 
liberar seu funcionário para dedicar uma parte do seu tempo às atividades 
requeridas para realização dos trabalhos do GT4. Assim, ter-se-ia um grupo 
formado por voluntários acadêmicos e do mercado. Ainda nesse sentido de 
efetividade, Rodrigo complementou que as empresas só engajam se o 
governo regulamentar o uso da norma.  

 

2.7. Rodrigo Queiroga apresentou os ballots  com vencimento até final de 
Abril/2016: 

 BALLOT - ISO/DIS 21298.2 - Health informatics --Functional and 
structural roles - Vencimento: 04/04/2016. Informou que até o 
momento já havia recebido a contribuição do Marcelo Carvalho. 

 BALLOT - ISO/DIS 21549-7.2 (Ed 2) – Health informatics -- Patient 
healthcard data -- Part 7: Medication data - Vencimento: 18/04/2016.  
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2.8. Outros Assuntos  
 

2.8.1. Segue a divisão de trabalho acordada nesta reunião e anteriores:  
 

Assunto Responsável Prazo / 
feedback 

Retorno esperado Status 

 

Leitura e 
categorização dos 
textos da 2ª seleção 

Especialistas do 
GT4 

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

Em andamento 

Disponibilização do 
survey sobre: 
Requisitos para 
desenvolvimento de 
sistemas de 
informação em 
saúde utilizados em 
computação em 
nuvem 

G2 do trabalho TR 
PWI 

01/04/2016 Indicação pelos 
respondentes dos 
assuntos de 
interesse que 
balisar a escrita do 
TR PWI 

Em andamento, o grupo 
considerou importante 
estender o prazo da 
pesquisa para obter mais 
contribuições. 

Envio da lista de 
normas trabalhadas 
pelo GT4 até o 
momento 

Rodrigo Queiroga 01/04/2016 Disponibilidade da 
lista para análise do 
contéudo, e, se 
julgado importante, 
inclusão de norma 
considerada 
importante de ser 
trabalhada pelo GT4  

 

Análise das normas 
constantes na lista 
do GT4 

Especialistas do 
GT4 

06/04/16 - 
Manhã 

Lista de normas 
inerentes ao escopo 
de trabalho do GT4 
validada por seus 
especialistas 

 

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

Todos 04/04/2016 
 

Envio de 
comentários para o 
Coordenador da 
CEE78IS 

 

Solicitação à Lisa 
Spellman  
documentos da ISO 
inerentes ao assunto 
abordado no TR PWI 

Rodrigo Queiroga 08/04/2016 Disponibilidade dos 
documentos para 
estudo 

 

BALLOT – 
Vencimento: 
18/04/2016  
ISO/DIS 21549-7.2 
(Ed 2) – Health 
informatics -- 
Patient healthcard 
data -- Part 7: 
Medication data  

Todos 15/04/2016 
 

Análise e envio de 
comentários para o 
Relator do GT4 
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2.8.2. 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 

 

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 

Não foi possível a 
participação da Denise 
devido a problemas 
técnicos no acesso à 
plataforma, mas houve 
troca de e-mails  sobre o 
assunto 

Leitura dos textos 
inerentes ao TR e 
sua categorização 

Especialistas 
voluntários 

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

Textos categorizados (1ª 
seleção) 

Compartilhamento 
da planilha com a 
Lista de 
Documentos no 
Google Docs 

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

Planilha compartilhada 

Escolha do 
documento para 
leitura e 
categorização 

Especialistas do 
GT4 

07/03/2016 Distribuição do 
trabalho a ser 
feito 

Documentos 
selecionados pelos 
voluntários para leitura 
e categorização 

Envio do 
Calendário do GT4 
e da CEE78IS 

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

Calendários 
encaminhados para 
membros do GT4 

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

Especialistas do 
GT4 

01/04/2016 Maior 
embasamento 
para escrita do TR 

Não foram incluídos 
novos documentos 

Leitura e 
categorização dos 
textos  da 2ª 
seleção 

Especialistas do 
GT4 

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

 

 

Em andamento 
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Assunto Responsável Prazo / 
feedback 

Retorno 
esperado 

Status 

 

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 

04/03/2016 -  
Recebimento dos 
comentários do 
especialista Marcelo 
Carvalho 

 
 

3.2 Próximos ballots do ISO-TC215 liderados pelo WG4 
 

 

4 PRÓXIMA REUNIÃO 
 

DATA:      13/05/2016 (excepcionalmente neste mês ocorrerá na 2ª sexta-feira do mês, devido ao 
encontro da ISO em Amsterdã na primeira semana de Maio/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  

2 
ISO/DIS 21549-7.2 (Ed 2) – Health 
informatics -- Patient healthcard data -
- Part 7: Medication data   

18/04/2016  

3 
N1954_ISOIEC 80003 next steps-cancel 
&amp new task force call  
 

23/04/2016  

4 
ISO/TC 215 - FDIS 27799 (Ed 2) 
 

17/05/2016  
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