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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 6ª REUNIÃO DE 2016                                                 DATA: 03/06/2016                  

INÍCIO: 8:00                     TÉRMINO: 09:10      

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 

Danilo Santos 
Campina 
Grande 

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

UNESP Ana Silvia Botucatu anasilviab@gmail.com anasilviab 

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

UNESP 
Lis Virginia 

Ramos Vieira 
Araújo 

Botucatu lisvirginiavieira@gmail.com - 

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

ABNT 
Fernando 
Gebara 

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

TRACTEBEL 
– ENGIE 
GROUP 

Carlos 
Frederico 

Hollerbach 
Belo Horizonte frederico.hollerbach@gmail.com Hollerbach 

UNESP 
Giuliana 
Cardoso 

Botucatu gcardoso@fmb.unesp.br - 

UNESP 
Ana Paula 
Rodrigues 

Botucatu Anapaula91@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 - 
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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 e se desculpando pelo 
não envio da ata da última reunião em tempo hábil, em virtude do envolvimento da 
Renata Abreu com o trabalho de revisão das normas encaminhadas pela ABNT. 

 

2.2. Em seguida, ele apresentou a pauta sugerida:  
1) Definição das normas que comporão o PNS 2016 do GT4  
2) Status das traduções das normas do GT4 
3) TR PWI: Cloud computing security and privacy requirements for health 
information:  Status e próximos passos 

 Opinião dos membros do GT4 sobre itens a serem abordados no TR PWI 
de acordo o resultado da survey 

4) Solicitação pela ABNT de tradução / preparação da  ISO/TC 215 – DIS 17090-
5 - Health informatics — Public key infrastructure — Part 5: Authentication 
using Healthcare PKI credentials 
5) Ballots a vencer: 

 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 

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

 
2.3. Rodrigo Queiroga expôs que o grupo precisa definir as normas que pretende 

trabalhar neste ano para serem incluídas no PNS 2016.  Ele sugeriu as normas abaixo 
e solicitou ao grupo que emitissem sua opinião, a saber: 

 ISO/PWI TR 21332 - Cloud computing security and privacy requirements for 
health information – Documento a ser escrito - Especialista voluntário: Fernando 
Gebara 

 ISO 21298 – Functional and structural roles – Este document está com um ballot 
em andamento o que implicará na revisão do texto-base da versão brasileira 
antes de ser publicada no Brasil 

 ISO 17090-5 ISO/DIS 17090-5 Health informatics -- Public key infrastructure -- 
Part 5: Authentication using Healthcare PKI credentials – A tradução deste 
documetno foi solicitada pela ABNT – Especialista voluntário: Carlos Frederico 
Hollerback 

 ISO 21549  (07 partes, sendo que a parte 2 já fora publicada pela ABNT) - Health 
informatics -- Patient healthcard data -- Part 1: General structure. Estes 
documentos necessitam serem estudados e avaliados se são indicados para 
tradução e adoção no Brasil. Especialistas voluntários: Ana Silvia Barraviera e 
equipe da UNESP. Rodrigo ficou de agendar um reunião via Skype com Ana Silvia 
para conversar sobre este trabalho. 

 ISO 27789 - Health informatics -- Audit trails for electronic health records – Este 
documento necessita ser estudado e avaliado se é indicado para tradução e 
adoção no Brasil. Especialista voluntário: Aurelio Akira Mello Matsui (a confirmar) 
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 Série ISO 80000 - Quantities and units – Acompanhamento dos trabalhos inerentes 
a esses documentos na ISO – Especialista de referência: Marcelo Carvalho 

 ISO/DTR 18638 - Components of Education to Ensure Health Information Privacy -  
Este documento encontra-se em desenvolvimento na ISO e esses trabalhos 
precisam ser acompanhados. O GT4 já o estudou e o considerou apto a ser 
adotado no Brasil, assim ele precisa também de ser traduzido. Especialista de 
referência: Denise Zornoff. 

 ISO/TS 13606-4 - Health informatics -- Electronic health record communication -- 
Part 4: Security. Este documento necessita ser estudado e avaliado se é indicado 
para tradução e adoção no Brasil. Especialista voluntário: Danilo Santos 

 ISO/TS 25237 - Health informatics – Pseudonymization. Este documento necessita 
ser estudado e avaliado se é indicado para tradução e adoção no Brasil. 
Especialista voluntário: em aberto. 

 
2.4. Sobre o status de traduções das normas do GT4, Renata Abreu informou aos 

participantes que: 
 

2.4.1. 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 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. 
- 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  

 

2.4.2. Projetos com a versão para Consulta Nacional (1ª conferência) 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 
- 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; 
 

2.4.3.     Projetos com a revisão ortográfica concluída pela ABNT e em revisão pelo 
GT4: 
- ABNT NBR ISO 21547 - Informática em saúde – Requisitos de segurança para 
arquivamento de registros eletrônicos de saúde – Princípios) 
 

2.4.4.     Projetos do GT4  em Consulta Nacional: 
- ABNT NBR ISO 21091 - Informática em saúde — Serviços de diretório 
para prestadores de serviços de saúde, sujeitos do cuidado e outras entidades – 
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Data da entrada: 30/05/2016 – Encerramento da votação: 28/062016 
- ABNT NBR ISO 21298 - Informática em saúde — Papéis funcionais e estruturais 
Data da entrada: 30/05/2016 – Encerramento da votação: 28/062016 
 

2.5. Sobre oTR PWI: Cloud computing security and privacy requirements for health 
information, Rodrigo: 

 Informou que conseguiu  os documentos solicitados a ISO e os repassou para 
Marcelo Carvalho; 

 Solicitou ajuda do grupo para avaliar o resultado da survey e para definir os itens 
a serem trabalhados no documento a ser escrito. 

 Propôs o agendamento de reunião específica para discussão desse assunto 
somente. 

2.5.1. Fernando Gebara expôs que o documento a ser escrito se propõe a descrição 
de algo, não tem caráter normativo, regulatório e que ao ler as respostas dadas 
na survey percebeu que a expectativa do mercado é de caráter regulatório e, 
que, portanto, o tipo de documento aprovado na Suíça não pode atendê-la. 

 

2.6. Rodrigo Queiroga apresentou os ballots a vencer: 
 

- 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: 
10/06/2016. Solicitou aos membros do grupo que analisassem essa norma e 
encaminhassem seus comentários até o dia 09/06/2016 para o Relator do GT4. 

 

 

2.7. Outros Assuntos  
 

 

2.7.1. 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 

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 

 

Agendamento de 
reunião via skype 

Rodrigo Queiroga e 
Ana Silvia 

10/06/2016 Ajustarem o 
trabalho a ser feito 
nas partes da norma 
ISO 21549 

 

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

 
_______ Reunião encerrada às 09:10 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 14/05/2016 Conhecimento das 
normas constantes 
do escopo de 
trabalho do GT4 

13/05/2016 – Foi 
redistribuída a Lista de 
Normas 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 

Não foram encaminhados 
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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Assunto Responsável Prazo / 
feedback 

Retorno 
esperado 

Status 

 

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  

17/05/2016 – Foi 
encaminhado voto de 
aprovação do GT4, sem 
comentários ou ressalvas 

Divulgação da 
planilha contendo 
os resultados da 
survey 

Marcelo Carvalho 
e Rodrigo 
Queiroga 

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

27/05/2016 – Foi 
encaminhada a planilha 
para análise e sugestão 
dos membros do grupo 

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 

02/06/2016 - Foram 
disponibilizados os 
documentos solicitados a 
ISO e repassados para 
Marcelo Carvalho 

 
 
 

3.2 Próximos ballots do ISO-TC215 liderados pelo WG4 
 

 

4 PRÓXIMA REUNIÃO 
 

DATA:      01/07/2016  

HORA:     08:00 

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

Id Norma Data Observações 

1 
BALLOT - N2007_ IEC TR 80001-2-5 
(Ed1.0.1)  

10/06/2016  
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