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10ª Reunião do GT 3 realizada em  14.08.2015 

Data: 14 de agosto de 2015 

Horário: das 8:00 às 9:22  horas 

Local: Plataforma da SBIS – endereço de conexão -  

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

 

1. Participantes  

 

 
Organização Representante Email 

Secretaria Municipal 
de Saúde - SP 

Deborah Pimenta 
Ferreira  

deborah.pimenta@cee78is.org.br 

E-SAUDE Brasil  Daiane Maciel daiane.maciel@cee78is.org.br 

Telessaúde RS   Fábio Damasceno fabio.damasceno@telessauders.ufrgs.br 
Hospital Sírio-Libanês  Osmeire Chamelette 

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

Bolsista GT3  
Sumaia Georges El 
Khouri 

sumaia.georges@cee78is.org.br 

 
 
 

2.Pauta   
 
1-Discussão sobre a metodologia de revisão das traduções e proposta de 
glossário. 
A Sra. Deborah comentou que mesmo conhecendo a norma ISO 1828:2012 

Health informatics -- Categorial structure for terminological systems of 

surgical procedures, o trabalho de revisão da tradução tem sido difícil e 

demorado; mesmo sendo especialistas os membros do grupo não são 

tradutores profissionais. Lembrou a responsabilidade do Grupo de Conteúdo 

Semântico em relação à versão final, mesmo que a ABNT também faça uma 

revisão. 

Comentou sobre a planilha que enviou para apoiar o trabalho de revisão.  A 

 

https://meet52658369.adobeconnect.com/_a1106706205/e-saude/?launcher=false
mailto:osmeire.acsanzovo@hsl.org.br/


2 
 

Sra. Sumaia sugeriu que se acrescentassem colunas com  a data e o status 

final e a Sra. Osmeire sugeriu colunas separadas para propostas e 

comentários. 

A Sra. Daiane afirmou que haverá uma reunião na FINEP dia 28 de agosto para 

prestação de contas e que é importante que o processo de tradução esteja 

concluído para se pleitear um novo projeto. Acrescentou que um prazo 

razoável será o final do mês de novembro. 

A Sra. Deborah mostrou interesse em conhecer o processo de tradução de 

normas do GT4. A Sra. Daiane disse que o assunto será tratado na próxima 

reunião plenária.  

As reuniões quinzenais serão utilizadas para a discussão das traduções e serão 

consideradas atividades prioritárias. 

Mais pessoas serão convocadas para auxiliar no trabalho de revisão. A Sra. 

Osmeire sugeriu que seja criada uma coluna na planilha para observações de 

um segundo revisor. 

A Sra. Sumaia está encarregada de colocar a versão final das traduções no 

padrão da Diretiva 2 da ABNT. Com essa finalidade participará de um 

treinamento específico. O trabalho de se formatar as normas de acordo com a 

Diretiva 2 ocorrerá à medida em que cada capítulo da norma for aprovado. 

 
2- Próximas votações do WG3. 
Não houve tempo para se discutir esse tópico mas os participantes do GT3 
serão informados por e-mail sobre votações relevantes. 
 
3- Comentários sobre o Fórum de Discussão do Livelink. 
A Sra. Sumaia falou sobre as possibilidades de criação de um fórum de 
discussões para apoiar a revisão das traduções no Livelink. O fórum pode ser 
implementado na Pasta de Colaboração dos Participantes que poderá conter 
listas de discussão, mensagens e FAQ. 
Maiores detalhes poderão ser expostos em próximas reuniões e será feito um 
planejamento inicial para utilização do recurso para dar suporte ao processo 
de revisão das traduções pela Sra. Sumaia. 
A Sra. Deborah organizar a pasta de traduções e utilizar o fórum como 
rascunho das atividades, antecipando a discussão às reuniões. 
 
4- Informes gerais. 
Nenhum outro informe foi feito. 

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


