
 

RELATO DO GT1 – 18/11/2014 

 

ATIVIDADES REALIZADAS PELO GT1 

 

 Sumário de Alta de Internação Hospitalar: 

 

Foi encaminhado para consulta. Já está disponível no Google drive 

compartilhado com o grupo. Encaminhado para o David para incluir 

no ambiente do GT1 no site da Comissão (www.cee78is.org.br). 

 

Quanto à consulta - essencial elaborar um plano de divulgação 

partindo do Coordenador da Comissão, alcançando o maior número de 

profissionais: 

 

 CONASEMS; 

 CONASS; 

 COSEMS de todos os estados; 

 Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos 

(SCTIE) / Secretaria de Atenção a Saúde (SAS); 

 Conselho de Ciência e Tecnologia e Inovação do Ministério da 

Saúde; 

 Dentre outros. 

Enfocar essa divulgação aos profissionais de saúde e tecnologia. 

 

 

http://www.cee78is.org.br/


 Hospedagem do Site do GT1: 

 

O trabalho de hospedagem do site do GT1 está em andamento. Foi 

elaborado um projeto pela Profª Zilma: “Apoio a normalização de 

informações em saúde no formato eletrônico – hospedagem da 

home Page do grupo de trabalho da Comissão de estudo especial 

da Associação brasileira de normas técnicas (ABNT)”. Esse projeto 

foi aprovado no SIEX/UFMG.  

 

Para realizar o trabalho nessa estrutura, o Abel e o Isaias (UFMG) 

mantiveram contato juntamente com o Leonardo também da UFMG 

que colaborou com a instalação do Plone. No momento estamos 

aguardando a finalização da instalação para iniciarmos os trabalhos. 

 

 Sumário de Alta de Internação Obstétrica: 

 

Estamos trabalhando o Sumário de alta de internação obstétrica com 

a participação da SAS, DAB e também da Profª. Drª. Maria Albertina 

da UFMG. 

 

 Normas: 

 

Estamos no aguardo das normas traduzidas para iniciarmos os 

trabalhos. 

ISO – 28380 

ISO – 28380 Parte2 

ISO – 28380 – Parte 3 

ISO – HL7 – 27931 



ISO – HL7 – 10781 

ISO – PRF – 16527 

ISO – TR – 14639-2 

  

 Ballots: 

 

Mês de dezembro: 

 12967-1: 2009 – Health Informatics – Service Architecture – Part 

1: Enterprise Viewpoint; 

 12967-2: 2009 – Health Information - Service Architecture – Part 

3: Computational; 

 25720:2009 – Health Informatics – Genomic Sequence Variation 

Markup Language. 

 

 

Obrigada! 

 

Andréia Souza 

Bolsista GT1 

Beatriz de Faria Leão 

Relatora do GT1 

 


