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Reunião Extraordinária do GT 3 realizada em  04.09.2015 

Data: 4  de setembro de 2015 

Horário: das 8:00 às 9:15  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 

 Jussara Rotzsch Jussara.macedo@gmail.com 

Telessaúde RS Carlos Pilz  
pilzcarlos@gmail.com ou 
carlos.pilz@telessauders.ufrgs.br 
 

Telessaúde RS   Fábio Damasceno fabio.damasceno@telessauders.ufrgs.br 
 Jussara Rotzsch jussara.macedo@gmail.com 

Polo de Telessaúde 
e Telemedicina 
Universidade 
Estadual do 
Amazonas 
 

Nando Campanella campanando@gmail.com 

UNIFESP Ivan Pisa ivanpisa@gmail.com 

UNIFESP  Paula Valadares  apaulaval@gmail.com 

UNIFESP Fabio Teixeira 
teixeif@gmail.com 
 

 

https://meet52658369.adobeconnect.com/_a1106706205/e-saude/?launcher=false
mailto:osmeire.acsanzovo@hsl.org.br/
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SES/MG Thais Abreu Maia 
maia.thais@gmail.com ou 
thais.maia@cee78is.org.br 

Faculdade de 
Medicina  Ribeirão 
Preto  

Domingos Alves   
quiron@fmrp.usp.br 
 

Grupo de Computação 
Aplicada em Saúde 
(CASA) - UFSM 
 

Marcos Cordeiro d 
Ornellas  

marcosdornellas@gmail.com ou 
ornellas@inf.ufsm.br 

MS 
Igor de Carvalho 
Gomes 

Igor.gomes@saude.gov.br 

PBH  Salime Hadad  
salime@pbh.gov.br 
 
 

PBH Carla Andrèa Ribeiro carla.ribeiro@pbh.gov.br 

PBH Sônia Cardoso sonia.cardoso@pbh.gov.br 

PBH Sávio Ulhoa 
savioemilio@pbh.gov.br 
 

PBH Hassan Melo  Zibaoui  hassan@pbh.gov.br 

 Josielle Pimenta josielle.pimenta@hmdcc.com.br 

 Danielle Santos  

 Hugo Rodrigues hugo.nr@hmdcc.com.br 

 Otavio Gabriel otavio.gabriel@hmdcc.com.br 

 Joyce Carvalho joyce.carvalho@hmdcc.com.br 

 Erick Brazil 
erick.brazil@hmdcc.com.br 
 

 Gilberto Antônio Reis 
gilbertoareis@ig.com.br 
 

 Milena Delfini milena.delfini@gmail.com 

 Newton Miyoshi 
newton.sbm@usp.br 
 

DAB/SAS/MS Rodrigo Gaete gaete.ticsaude@gmail.com 

DAB/SAS/MS Adriana Kitajima adrianakitajima@gmail.com 

Prodabel Fábio Elias fabioelias0@gmail.com 

Relatora GT1 Beatriz de Faria Leão bfleao@terra.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 proposta de Conjunto mínimo de dados da atenção à saúde (CMD) 
– Ministério da Saúde 

 

A Sra. Deborah falou sobre a proposta de Conjunto Mínimo de Dados da Atenção à 

Saúde do DRAC do Ministério da Saúde  que se encontra em: 

I) Apresentação sobre o CMD: https://goo.gl/bUaP5I 

II) Texto Introdutório ao tema: https://goo.gl/nZnHfI 

III) Modelo de Informação: https://goo.gl/qaW9pV 

 

Os links também estão disponibilizados no site da CEE78is e na FanPage da Comissão. 

Afirmou que os documentos trazem dados e planilhas com conteúdo. 

Resumiu brevemente a proposta mencionando que se trata de um conjunto único de 

dados e que abrange dados tanto de instituições públicas quanto da saúde 

suplementar. O objetivo é subsidiar melhor as novas plataformas, seja na alta 

hospitalar, seja nos atendimentos. As primeiras contribuições devem ser 

encaminhadas até o dia 11 de setembro e depois dessa data será realizada a consulta 

ampla. 

Acrescentou que o objetivo da reunião é discutir e enviar um documento via ABNT, se 

houver uma proposta de consenso, mas que todos podem ainda enviar contribuições 

individuais ou por suas instituições. 

O primeiro sistema que deverá ser revisado, segundo a apresentação feita pelo DRAC, 

é a CIHA pois não está vinculado a repasses. 

O Sr. Ivan perguntou porque o conteúdo não está em formato de ontologias definindo 

domínios, hierarquias e outros atributos. A Sra. Deborah disse que o projeto começou 

com conteúdo mínimo porque dentro da proposta RES vai ser feita arquetipagem e 

ainda terão outras discussões. Afirmou também que estão trabalhando para melhorar 

as classificações, pois os sistemas de informações atuais estão muito voltados para 

pagamentos. O Sr. Ivan agradeceu a resposta. 

A Sra. Deborah falou sobre a apresentação do Sr. Leandro na plenária da ABNT e de 

sua intenção de que o CMD se transforme em norma ABNT. Lembrou a importância de 

se ter um padrão nacional para esse conjunto de dados a exemplo do que ocorre em 

outros países. O GT3 quer colaborar com esse projeto e pode manter essas reuniões 

em pauta extraordinária. 

https://www.google.com/url?q=https://goo.gl/bUaP5I&sa=D&usg=AFQjCNHb-Z_tuut--PYuIyE8MEqPgXZnjA
https://www.google.com/url?q=https://goo.gl/nZnHfI&sa=D&usg=AFQjCNFBGrzkhDGsPB1vGqiu1oweDT8RuA
https://www.google.com/url?q=https://goo.gl/qaW9pV&sa=D&usg=AFQjCNE8PIht6O4QmqxQLNRofQRkeVrsxg
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O Sr. Ivan disse que a UNIFESP quer observar e se possível colaborar. 

A Sra. Osmeire fez comentários sobre o DRG. 

A Sra. Daiane sugeriu uma nova reunião para o dia  11 a fim de se consolidar as 

contribuições. A Sra. Deborah considerou ser difícil organizar as contribuições no 

próprio dia 11 e sugeriu que as contribuições sejam enviadas para a Secretaria da 

CEE78is através de e-mail (secretaria@cee78is.org.br) e reservar a reunião do dia 11 

somente para o fechamento. 

A Sra. Thaís relatou sobre a  reunião realizada pelo GT1 na segunda feira dia 31 de 

agosto e fez alguns questionamentos. Observou que o documento não foi escrito no 

tipo do modelo de informação e ficou com dúvida no conceito de RES.  O Sr. Gilberto 

afirmou que tinha o mesmo questionamento.  

A Sra. Deborah afirmou que o formato é semelhante ao do TUSS e que todas as 

contribuições são importantes, inclusive as perguntas. Lembrou que a Secretaria 

Municipal de Saúde de São Paulo está trabalhando na integração em diferentes 

projetos. 

A Sra. Daiane reiterou que as contribuições sejam enviadas para a Secretaria até o dia 

8, que vai fazer a consolidação  e vai verificar a agenda do Sr. Leandro. A Sra. Deborah 

afirmou que será realizada uma reunião dia 11 de setembro para consolidar. 

A Sra. Jussara afirmou que muitos dados já foram modelados e que vai ter uma 

reunião com o DAB para fazer modelo de informação usando modelagem de 

arquétipos. Acrescentou que a terminologia do TUSS não bate com a usada na 

proposta.  

A Sra. Thaís disse que o GT1 tem muito a colaborar com o projeto. 

A Sra. Deborah pediu a versão atualizada do Sumário e reforçou que a ideia não é só 

olhar isoladamente o documento mas todo o conjunto para enriquecer a proposta.  

O Sr. Domingos falou sobre a existência de um documento da OMS com essa 

normalização. 

A Sra. Jussara falou sobre o prazo da RES v2.  

A Sra. Salime falou sobre a hierarquia dos dados, o que sobe e o que não precisa subir.        

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

mailto:secretaria@cee78is.org.br

