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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 5ª REUNIÃO DE 2016                                                 DATA: 13/05/2016                  

INÍCIO: 8:30                     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 

Consultora 
autônoma 

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

 

Signove 
Tecnologia 

André 
Rodrigues 

Campina 
Grande  

andre.rodrigues@signove.com - 

Signove 
Tecnologia 

Danilo Santos 
Campina 
Grande 

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

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

UNESP Ana Silvia Botucatu anasilviab@gmail.com anasilviab 

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

UNESP Lis Virginia Botucatu   

 

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 

ABNT Fernando Gebara fernando.gebara@lucianogebara.com  fernando.gebara 
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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 sugerida:  
1) Definição das normas que comporão o PNS 2016 do GT4  
2) Status da 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 

 Encerramento e análise dos dados da survey  
5) Informações sobre o Encontro da ISO ocorrido em Amsterdã em Maio/2016 
6) Ballots a vencer: 

 BALLOT - ISO/TC 215 - FDIS 27799 (Ed 2)- Health informatics — 
Information security management in health using ISO/IEC 27002  
Vencimento: 17/05/2016 

 BALLOT - N2007_ IEC TR 80001-2-5 (Ed1.0.1) Periodic review feedback - 
Application of risk management for IT-networks incorporating medical 
devices - Part 2-5:Application guidance - Guidance on distributed alarm 
systems – Vencimento:10/06/2017 

7) 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, solicitou aos membros do GT4 avaliar a Lista de Normas do 
GT4, que lhes será novamente encaminhada, até o dia 20/05/2016, visando a 
seleção da norma que efetivamente o GT pretende trabalhar neste ano.   

2.4.           Rodrigo informou que se encontra em discussão as propostas de sustentação 
do Comitê Brasileiro de Informática em Saúde.  Há a possibilidade da SBIS 
(Sociedade Brasileira de Informática em Saúde) ser a patrocinadora, por ser o órgão 
ligado à área de estudo em questão, e, a CESUMAR, ser a co-patrocinadora. Será 
divulgado o Plano de Negócio do TC215, que servirá de base para o Plano do Comitê 
Brasileiro proposto, para conhecimento e contribuição dos membros do GT4 

 

2.5. Sobre o status de traduções das normas do GT4, Renata Abreu informou aos 
participantes que: 

 

2.5.1. Projetos com a revisão ortográfica concluída pela ABNT e pelo GT4:  
- ABNT NBR ISO 22600-1 - Informática em saúde — Gerenciamento de privilégios 
e controle de acesso - Parte 1: Visão geral e gerenciamento da política; 
- ABNT NBR ISO 22600-2 - Informática em saúde — Gerenciamento de privilégios 
e controle de acesso - Parte 2: Modelos formais; 
- ABNT NBR ISO 27799 - Informática em saúde — Gestão de segurança da 
informação em saúde utilizando ISO/IEC 27002; 
- ABNT NBR ISO 21091 - Informática em saúde — Serviços de diretório 
para prestadores de serviços de saúde, sujeitos do cuidado e outras entidades 
- ABNT NBR ISO 21298 - Informática em saúde — Papéis funcionais e estruturais 
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2.5.2. Projetos com a versão para Consulta Nacional disponibilizada pela ABNT e 
revisada pelo GT4:  
- ABNT NBR ISO 21091 - Informática em saúde — Serviços de diretório 
para prestadores de serviços de saúde, sujeitos do cuidado e outras entidades 
- ABNT NBR ISO 21298 - Informática em saúde — Papéis funcionais e estruturais 

2.5.3. Projetos com a revisão ortográfica concluída pela ABNT e em revisão pelo 
GT4:  
- ABNT NBR ISO 22600-3 - Informática em saúde — Gerenciamento de privilégios 
e controle de acesso - Parte 3: Implementações – Prazo para conclusão: Faltam 
10 para páginas para ser ajustadas.  Renata Abreu espera finalizá-las até 
18/05/2016.  

2.5.4. Projetos com a versão para Consulta Nacional disponibilizada pela ABNT em 
revisão pelo GT4:   
- ABNT NBR ISO 27799 - Informática em saúde — Gestão de segurança da 
informação em saúde utilizando ISO/IEC 27002; 
- ABNT NBR ISO 22600-1 - Informática em saúde — Gerenciamento de privilégios 
e controle de acesso - Parte 1: Visão geral e gerenciamento da política; 
Prazo: Renata Abreu espera concluir a revisão desses projetos até 20/05/2016. 

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.  No Encontro da ISO realizado em Amsterdã: 
- O projeto já estava com o  nº:  ISO/PWI TR 21332; 
- Foi apresentado o status do trabalho; 
- Foi acordado do grupo composto por membros do WG4 e GT4 tentarem 
agendar 1 ou 2 reuniões para frente, se o GT4 conseguir evoluir o documento. 
- Foi discutida a necessidade de formalização do trabalho conjunto entre TC215 
e JTC1 para facilitar o acesso  aos documentos necessários para  a escrita do 
documento. Neste caso, foi discutida a sugestão de se indicar como especialista 
Fernando Gebara. 
- Se o GT4 desejar apresentar algo deste trabalho no Encontro da ISO na 
Noruega, terá de mandar o documento até  12/10/2016.  

2.6.2. Encerramento e análise dos dados da survey  
- Foi decido se encerrar a survey e o grupo 2, responsável pela pesquisa, 
trabalhar seu resultado de forma assíncrona. A planilha contendo o resultado 
da pesquisa será divulgada para conhecimento e avalição dos demais membros 
do GT4. 
- Na sequência, será iniciada a etapa da escrita do documento para o que será 
fundamental o grupo ter acesso aos documentos solicitados à ISO e a CEE78IS; 
- Rodrigo reforçará o pedido de acesso aos documentos junto ao WG4 e à 
CEE78IS.  
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2.7. Informações sobre o Encontro da ISO ocorrido em Amsterdã em Maio/2016: 
- ISO/TS 21298 – Informática em saúde – Papéis funcionais e estruturais: Foram 
vários os comentários discutidos, inclusive os encaminhados pelo GT4, alguns com 
necessidade de serem clarificados. 
- ISO 18368 – Informática em saúde - Components of Education to Ensure Health 
Information Privacy: Rodrigo solicitou à Denise Zornoff apoiar a especialista Koreana 
para que o trabalho seja concluído. 
- ISO/NP 20429 - Health informatics, Principles and guidelines for protection of  
personal health information: Este projeto foi retirado do escopo do WG4. 
- ISO/TR 11633 (Parts 1 e 2) – Health informatics -- Information security 
management for remote maintenance of medical devices and medical information 
systems -- Part 1: Requirements and risk analysis: Estava em revisão e ocorreram 
muitas discussões. 
- ISO/TS 25237 - Health informatics – Pseudonymization: O trabalho avançou. 
- Série ISO 80000 - Quantities and units: É uma séria muito trabalhosa. Os encontros 
foram extensos. Será necessário outro especialista para apoiar Marcelo Carvalho na 
análise dessas normas. 

2.8. Rodrigo Queiroga apresentou os ballots a vencer: 
 

- BALLOT - ISO/TC 215 - FDIS 27799 (Ed 2)- Health informatics — Information 
security management in health using ISO/IEC 27002 -  Vencimento: 17/05/2016. 
Solicitou aos membros do grupo que analisassem essa norma e encaminhassem seus 
comentários até o dia 16/05/2016 para o Relator do GT4; 
 
- BALLOT - N2007_ IEC TR 80001-2-5 (Ed1.0.1) Periodic review feedback - 
Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 
2-5:Application guidance - Guidance on distributed alarm systems – Vencimento: 
10/06/2017. Solicitou aos membros do grupo que analisassem essa norma e 
encaminhassem seus comentários até o dia 09/06/2016 para o Relator do GT4. 

2.9. Outros Assuntos  
 

2.9.1. Existe a necessidade do GT4 indicar um especialista para acompanhamento da 
norma ISO 21549 - Health informatics -- Patient healthcard data 

 

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

Envio da lista de 
normas trabalhadas 
pelo GT4 até o 
momento 

Rodrigo Queiroga 14/05/2016 Conhecimento das 
normas constantes 
do escopo de 
trabalho do GT4 

 

BALLOT – 
Vencimento: 
17/05/2016 
FDIS 27799 (Ed 2)-
 Health informatics 
— Information 
security 
management in 
health using ISO/IEC 
27002 

Todos 16/05/2016 
 

Análise e envio de 
comentários para o 
Relator do GT4 

 

BALLOT – 
Vencimento: 
17/05/2016 
FDIS 27799 (Ed 2)-
 Health informatics 
— Information 
security 
management in 
health using ISO/IEC 
27002 

Todos 17/05/2016 
 

Envio de voto do 
GT4 para o 
Coordenador da 
CEE78IS  

 

Reforçar junto ao 
WG4 e CEE78IS a 
solicitação dos 
documentos 
necessários para a 
escrita do  ISO/PWI 
TR 21332 

Rodrigo Queiroga 20/05/2016 Disponibilização do 
material necessário 
a escrita do  
ISO/PWI TR 21332 

 

Divulgação da 
planilha contendo os 
resultados da survey 

Marcelo Carvalho 20/05/2016 Conhecimento e 
sugestão do grupo 
dos itens (tópicos) a 
serem abordados no 
documento a ser 
elaborado  

 

Seleção das normas 
constantes na lista 
do GT4 que 
comporão o PNS 
2016 do GT4 

Especialistas do 
GT4 

20/05/2016 Composição do PNS 
2016 do GT4 
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Divulgação do  Plano 
de Negócio do 
TC215, que servirá 
de base para 
elaboração do Plano 
do Comitê Brasileiro 
proposto 

Rodrigo Queiroga 20/05/2016 Conhecimento e 
contribuição dos 
membros do GT4 

 

 

Conhecimento dos 
resultados da 
pesquisa e sugestão 
dos itens (tópicos) a 
serem abordados no 
documento a ser 
elaborado 

Especialistas do 
GT4  

03/06/2016 Envio dos itens 
sugeridos para 
serem abordados no 
documento  
ISO/PWI TR 21332 

 

Conhecimento do 
Plano de Negócio do 
TC 215 e elaboração 
de sugestões de 
adequação para o 
Plano de Negócios 
do Comitê Brasileiro  

Especialistas do 
GT4 

03/06/2016 Envio de 
contribuições para o 
Relator do GT4 

 

Indicação de 
especialista para 
acompanhamento da 
norma ISO 21549 - 
Health informatics -
- Patient healthcard 
data 

GT4 03/06/2016 Atendimento a 
solicitação da ISO 
para que seja 
indicado um 
especialista para 
acompanhar a 
referida norma 

 

BALLOT – 
Vencimento: 
10/06/2016 
N2007_ IEC TR 
80001-2-5 (Ed1.0.1) 
Periodic review 
feedback - 
Application of risk 
management for IT-
networks 
incorporating 
medical devices - 
Part 2-5:Application 
guidance - Guidance 
on distributed alarm 
systems 

Todos 09/06/2016 
 

Análise e envio de 
comentários para o 
Relator do GT4 

 

ISO/PWI TR 21332: 
Agendamento de 02 
reuniões do grupo 
internacional  

Rodrigo Queiroga e 
Marcelo Carvalho 

30/09/2016 Alinhamento do 
andamento do 
trabalho, caso o 
GT4 consiga evoluir 
o documento e 
pretenda apresenta-
lo no encontro da 
ISO na Noruega 
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2.9.3.  Rodrigo  Queiroga  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 

 

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 

Envio da lista de 
normas 
trabalhadas pelo 
GT4 até o 
momento 

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

03/04/2016 – Foi 
encaminhada a referida 
planilha  

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

Todos 04/04/2016 
 

Envio do voto do 
GT4 para o 
Coordenador da 
CEE 78IS 

03/04/2016 – Foi 
encaminhado voto 
favorável do GT4, com 
comentários 

Conclusão do 
documento para 
apresentação no 
encontro da ISO na 
NORUEGA 

Grupo de trabalho 
do  ISO/PWI TR 
21332 

12/10/2016 Data-limite para 
envio do documento 
a ser apresentado 
no encontro da ISO 
na Noruega 
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BALLOT – 
Vencimento: 
18/04/2016  
ISO/DIS 21549-7.2 
(Ed 2) – Health 
informatics -- 
Patient healthcard 
data -- Part 7: 
Medication data   

Todos 18/04/2016 
 

Envio do voto do 
GT4 para o 
Coordenador da 
CEE 78IS 

18/04/2016 – Foi 
enviado  voto de 
abstenção do GT4, em 
função de se acreditar 
que esta tecnologia está 
sendo substituída pelos 
dispositivos móveis. 

BALLOT – 
Vencimento: 
23/04/2016  
N1954_ISOIEC 
80003 next steps-
cancel &amp new 
task force call  
 

Todos 23/04/2016 
 

Envio do voto do 
GT4 para o 
Coordenador da 
CEE 78IS 

22/04/2016 – Foi 
enviado voto do GT4 
com os comentários, mas 
nos abstendo na questão 
de indicação do 
especialista 

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

G2 do trabalho TR 
PWI 

12/05/2016 Indicação pelos 
respondentes dos 
assuntos de 
interesse que 
balisar a escrita 
do TR PWI 

Nesta reunião decidiu-se 
pelo encerramento da 
survey  e início da 
análise de seus dados  

 
 
 

3.2 Próximos ballots do ISO-TC215 liderados pelo WG4 
 

 

4 PRÓXIMA REUNIÃO 
 

DATA:      03/06/2016  

HORA:     08:00 

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

Id Norma Data Observações 

1 
ISO/TC 215 - FDIS 27799 (Ed 2) 
 

17/05/2016  

2 
BALLOT - N2007_ IEC TR 80001-2-5 
(Ed1.0.1)  

10/06/2016  
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