
1 
 

 

 

 

11ª Reunião do GT 3 realizada em  14.08.2015 

Data: 28 de agosto de 2015 

Horário: das 8:00 às 9:28  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 

    
Hospital Sírio-Libanês  Osmeire Chamelette 

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

FIOCRUZ  
Sergio Pacheco de 
Oliveira   

spacheco@infolink.com.br 

Telessaúde RS   Fábio Damasceno fabio.damasceno@telessauders.ufrgs.br 
MV Sistemas  Jean  jean@mv.com.br 

Bolsista GT1  Andréia Cristina Souza  Andreia.souza@cee78is.org.br 

Bolsista GT2  Andrea Porto da Cruz  andrea.porto@cee78is.org.br 

Bolsista GT3  
Sumaia Georges El 
Khouri 

sumaia.georges@cee78is.org.br 
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2.Pauta   
 

 
1-Discussão sobre a revisão das traduções e proposta de glossário. 
A Sra. Deborah agradeceu a colaboração do Professor Sergio Oliveira que vai 

contribuir com a revisão da norma ISO 1828 e da Sra. Andrea Porto que fará a 

revisão da tradução da norma ISO/TS 22789 em conjunto com o Sr. Carlos Pilz. 

Solicitou que sejam enviados os instrumentos de revisão para os novos 

colaboradores e que lembrou que o prazo de conclusão é o mês de novembro. 

A Sra. Andrea Porto vai se comunicar com o Sr. Carlos Pilz tendo em vista a revisão da 

norma.  

Também comentou sobre a proposta de glossário enviada pela empresa AVESTA e que 

está no Livelink. Há termos preferenciais e sinônimos e a Sra. Deborah sugeriu formar 

um documento e determinar como será utilizado na revisão das normas. 

O Professor Sergio sugeriu que seja acrescentada uma coluna para Observações.  

Quando não houver concordância poderá se discutir o conteúdo.  

A proposta de glossário será enviada juntamente com a ata da reunião. 

A Sra. Deborah lembrou que quando uma norma está no estágio FDIS não pode mais 

ser discutida. 

 

 
2- Próximas votações do WG3. 
A Sra. Daiane lembrou que a agenda das votações do WG3 está no Zimbra e 

que o Sr. David Rissardo já disponibilizou no Livelink a norma ISO 13940 

Health informatics -- System of concepts to support continuity of care. 

 
 
3- Comentários sobre o Fórum de Discussão do Livelink. 
Não foram feitos comentários específicos sobre o Forum. 
 
4- Informes gerais. 
Nenhum outro informe foi feito. 
 
 
A Sra. Daiane agradeceu a colaboração do Professor Sergio e da Sra. Andrea 
Porto. 

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