
1 
 

 

 

 

14 ª Reunião do GT3 realizada em  02.10.2015 

Data:  2 de outubro  de 2015 

Horário: das  8:00 às 9:00  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 

Telessaúde RS 
Carlos André 
Aita Schmitz  

carlos.aita@telesssauders.ufrgs.br 

UNIFESP 
Ana Paula 
Valadares  

apaulaval@gmail.com 

Autônomo 
Marcos 
Rampazo 

mrampazo@hotmail.com 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde - SP 

Claudio 
Pignatari de 
Barros  

claudiopignatari@prefeitura.sp.gov.br 

Hospital Ana 
Neri 

Manoel 
Gonçalves  

mferreira@han.net.br 

Bolsista GT1 
Andréia Cristina 
Souza  

andreia.souza@cee78is.org.br 

 

https://meet52658369.adobeconnect.com/_a1106706205/e-saude/?launcher=false
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Bolsista GT2  
Andrea Porto da 
Cruz  

andrea.porto@cee78is.org.br 

Bolsista GT3  
Sumaia Georges 
El Khouri 

sumaia.georges@cee78is.org.br 

 
 
 
 
Ausência justificada: Leandro Panitz (DRAC/MS) 
 
 
 

2. Pauta   
 

 
1) Discussão sobre a proposta de Conjunto mínimo de dados da atenção à 

saúde (CMD) – Ministério da Saúde 

 

Como o Sr. Leandro não pôde participar da reunião, a Sra. Deborah 

propôs tratar conteúdos ao invés de planilhas. Destacou a importância 

de se simplificar inicialmente a coleta e remodelar as informações, 

substituindo os sistemas atuais. A discussão sobre modelagem 

acontecerá quando o Sr. Leandro puder participar. 

Foram discutidos os blocos Identificação Demográfica do Indivíduo e 

Informações sobre o Atendimento da  CDMS – Informações Mínimas. 

O bloco Informações sobre as Ações Realizadas será discutido em uma 

próxima reunião específica sobre a CDMS. 

A Sra. Deborah destacou que prefere tratar exceções ao invés de deixar 

em aberto e que dados mínimos permitem muita coisa mas não vão 

abranger tudo. Regras existem e são fundamentais. 

Principais pontos sobre Identificação Demográfica: 

 País de Nascimento X Nacionalidade: informações diferentes, a 

Sra. Deborah considera país de nascimento mais importante do 

que nacionalidade, a Sra. Osmeire opta por manter os dois 

registros. 

 CEP e município são redundantes? 

 

Principais pontos sobre Informações sobre o Atendimento: 
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 Desfecho pode ser alta, evasão, óbito (incluindo data)  e 

encaminhamento. A Sra. Deborah sugeriu diferenciar 

encaminhamento de transferência, quando o solicitante é 

responsável até a entrada na porta seguinte.  O Prof. Sergio 

Oliveira falou sobre a diferença entre transferência e 

encaminhamento e sobre a alta com retorno para 

acompanhamento ambulatorial no mesmo serviço.  A Sra. 

Deborah ponderou que a informação do CNES do destino indica 

se a alta representou encaminhamento para outro serviço, 

porém, não deixa explícito se foi transferência direta de um 

estabelecimento para outro, com passagem de responsabilidade 

somente com a admissão no destino. 

 O Sr. Carlos Aita afirmou que nem todo CIAP mapeia para CID. A 

Sra. Deborah acrescentou que já deveria se prever numeração de 

0 a n, n superior a 9, pensando em DRG. O Sr. Fabio disse que a 

CIAP tem a parte de procedimentos que acontecem na Atenção 

Básica. 

 

 

A Sra. Deborah propôs a realização de um relatório único relativo ao conteúdo 

e  salvar na planilha os comentários e que os participantes podem fazer 

contribuições individuais. Na reunião do dia 16 de outubro será reservada 

meia hora para discussão do CMD. 

A Sra. Deborah e a Sra. Daiane agradeceram a presença de todos e 

encerraram a reunião. 

 


