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16 ª Reunião do GT3 realizada em  23.10.2015 

Data:  23 de outubro  de 2015 

Horário: das  8:00 às 9:12  horas 

Local: Plataforma da SBIS – endereço de conexão -  

https://meet52658369.adobeconnect.com/_a1106706205/e-saude/?launcher=false 

 

1. Participantes  

 

 

Organização 
Representant

e 
Email 

Secretaria Municipal de 
Saúde - SP 

Deborah 
Pimenta 
Ferreira  

deborah.pimenta@cee78is.org.br 

E-SAUDE Brasil  Daiane 
Maciel 

daiane.maciel@cee78is.org.br 

Pesquisadora da 
PPSUS/UFMG 

Thais de 
Abreu Maia 

thais.maia@cee78is.org.br 

 
 

Telessaúde RS 

Fabio 
Damasceno 

 
 
fabio.damasceno@telessauders.ufrgs.b 

 

Hospital Sírio-Libanês  Osmeire 
Chamelette 
Sanzovo 

osmeire.acsanzovo@hsl.org.br 
osmeire.sanzovo@gmail.com 

FIOCRUZ  
Sergio 
Pacheco de 
Oliveira   

spacheco@infolink.com.br 

Memed 
Rafael 
Moraes 

rafael.moraes@memed.com.br 

Cerner  
Mercia 
Cabrera 

mercia.cabrera@cerner.com 

Memed  
Paloma 
Maroni 

paloma.martins@memed.com.br 
 

 

https://meet52658369.adobeconnect.com/_a1106706205/e-saude/?launcher=false
mailto:osmeire.acsanzovo@hsl.org.br/
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Bolsista GT2 Andrea Porto  andrea.porto@cee78is.org.br 

Bolsista GT3  
Sumaia 
Georges El 
Khouri 

sumaia.georges@cee78is.org.br 

 
 

2. Pauta   
 
A reunião teve uma parte inicial, das 7:30 às 8:00, em que se tratou das traduções. 

 
Passo a passo 

1) Disponibilizar o documento em Word. 

2) Registrar todos os comentários e apontamentos na planilha. 

3)  Apresentar na reunião do GT3. 

4) Deverá ser encaminhado à  empresa AVESTA para analisar se as sugestões de 

alterações estão ok. 

5) Encaminhar à  pessoa responsável do GT3 que colocará no template. 

 
 

1) Proposta de alteração de nome do projeto de norma Sumário de Alta de 
Internação 
 
A Sra. Deborah relatou sua participação na reunião no Ministério da Saúde em Brasília 
para tratar do CMD, com ênfase em conteúdo e não arquitetura. 
Explicou que a norma sobre continuidade de cuidados - ISO 13940 Health informatics -- 

System of concepts to support continuity of care (conjunta entre o WG1 e o WG3) é 

composta por dois documentos: relatório de alta e  sumário de alta. Acrescentou que 

no âmbito do SUS existe a obrigatoriedade da entrega de um sumário ao paciente em 

100 % das saídas dos pacientes, que inclui  altas e óbitos. Fez a sugestão de um 

sumário de saída para incluir óbito e transferência. Como o sumário de alta continua 

obrigatório, sugeriu que para evitar confusão o nome fosse mudado para relatório de 

alta para fins de continuidade de cuidado.  

A Sra.  Osmeire considerou adequado pois poucas pessoas utilizam o sumário. 

A Sra. Deborah afirmou que o que vai para a consulta pública é a parte relativa à 

continuidade de cuidado. 

A Sra. Deborah acrescentou que a não quer levar à terceira consulta pública e que o 

relatório de alta e transferência  

A Sra, Andrea Porto perguntou se o sumário é do profissional e se o relatório envolve 

os demais profissionais. A Sra. Deborah disse desconhecer se há obrigatoriedade de 
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preencher outras informações do paciente. A responsabilidade do documento é do 

médico que pode adicionar as recomendações da enfermagem, nutrição e de outros 

profissionais. Adicionalmente lembrou que a ContSYS era muito ampla e que vem 

sendo enxugada. 

A Sra. Mércia disse que o resumo é médico e que o plano de cuidados é 

multiprofissional. 

A Sra. Andrea Porto sugeriu continuar como sumário de alta. 

A Sra. Deborah lembrou que há três conceitos diferentes envolvidos: Conjunto Mínimo 

de Dados (CMD), Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) e Registro Eletrônico de 

Saúde (RES), que seguem o padrão ISO. O CMD é informação para planejamento e não 

é focado em pagamentos. 

A Sra. Daiane lembrou o Relatório de Alta de Internação. 

A Sra. Deborah sugeriu também um relatório para diferenciar do resumo de saída e 

que o resumo atual precisa continuar para os óbitos. 

A Sra. Thaís perguntou se relatório é sinônimo de sumário de alta.  

A Sra. Deborah disse que saída é mais abrangente e que os termos em inglês são 

discharge summary e discharge e que discharge inclui óbitos.O conceito é desfecho. 

Citou os tipos: alta clínica, voluntária, judicial, óbito, retorno e permanência. 

A Sra. Andrea considerou que a palavra relatório é mais fácil de entender. 

Como no CMD  é usado o termo desfecho, perguntou-se se não causaria confusão. A 

Sra. Thaís disse que não, e sugeriu incluir tipo de desfecho e óbito. 

A Sra. Deborah lembrou que não houve consenso nem no GT1; alta não inclui óbito e 

desfecho inclui óbito. 

A Sra. Thaís e o Prof. Sergio acrescentaram que transferência é um tipo de alta. 

A Sra. Osmeire lembrou que esse relatório será o Relatório de Continuidade de 

Assistência. 

A Sra. Deborah sugeriu que se abram outros campos quando for óbito. Embora a alta 

não contemple todas as saídas, são necessárias todas as saídas. 

Reiterou que são dados mínimos e se complementa com cuidados. 

Finalmente a Sra. Deborah deixou uma questão para reflexão: o que seria melhor 

agora? Depois será realizada uma nova reunião conjunta, quando os particpantes 

deverão estar com ideias mais amadurecidas a respeito do CMD. Lembrou que de 70 a 
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80 % das internações são realizadas pelo SUS e esse padrão tem de ser seguido. As 

questões precisam estar bem esclarecidas para todos. 

A Thaís propôs nova reunião na semana seguinte mas a Sra. Deborah estava 

impossibilitada. 

 

2) Proposta de glossário 
Não houve tempo para tratar esse tópico. 
 
 

 
A Sra. Deborah  agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 

 


