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15 ª Reunião do GT3 realizada em  02.10.2015 

Data:  9 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 

Hospital Sírio-
Libanês  

Osmeire 
Chamelette 
Sanzovo 

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

FIOCRUZ  
Sergio Pacheco 
de Oliveira   

spacheco@infolink.com.br 

UNIFESP 
Ana Paula 
Valadares  

apaulaval@gmail.com 

Bolsista GT1 
Andréia Cristina 
Souza  

andreia.souza@cee78is.org.br 

Bolsista GT3  
Sumaia Georges 
El Khouri 

sumaia.georges@cee78is.org.br 

 
 
Ausência justificada: Daiane Maciel  
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2. Pauta   
 

 
 

 Acompanhamento do plano de trabalho – revisão da tradução do conjunto de 
normas:  
 

 ISO/TS 22789:2010 Health informatics — Conceptual framework for 
patient findings and problems in terminologies  

 ISO 18104:2014 Health informatics -- Categorial structures for 
representation of nursing diagnoses and nursing actions in terminological 
systems –  

 ISO 1828:2012 Health informatics - Categorial structure for terminological 
systems of surgical procedures  

 ISO/TR 12300:2014 Health informatics - Principles of mapping between 
terminological systems. 

 
 A Sra. Sumaia falou sobre o tempo necessário para se preencher na planilha o 
parágrafo e a linha dos termos revisados da tradução. A Sra. Deborah disse 
que a indicação da página seria suficiente. 
A Sra. Sumaia lembrou a necessidade já tratada em reuniões anteriores sobre 
um prefácio comum. A Sra. Deborah afirmou ser necessário que todos revisem 
o prefácio. 
A Sra. Deborah reforçou também as prioridades e portanto o 1º lote. 
Acrescentou que o número de página se refere ao documento traduzido e que 
se subisse para o  Livelink as planiljas já analisadas para que os demais 
membros tivessem acesso.  
A Sra. Andréia perguntou se o grupo tem autonomia para inclusão de 
explicações e a Sra. Deborah explicou que deve-se ater às normas. 
A Sra. Sumaia destacou que em sua revisão a própria tradução do termo ISO 
estava divergente do que consta do site da ABNT. O Prof. Sergio citou o 
endereço www.abnt.org.br/normalizacao/abnt-catalogo para adição do termo 
correto. 
A Sra. Osmeire  mencionou  glossário e a Sra. Deborah disse que o glossário 
será tema da próxima reunião do GT3 sobre traduções. 
Foram discutidas as melhores formas de se traduzir termos como liason, o uso 
de letras maiúsculas em referência a Normas Internacionais, uso do termo  
designação e dúvida entre a utilização de sistemas de terminologia ou sistemas 
terminológicos. A Sra. Sumaia sugeriu e foi acolhido o uso de terminologia 
como termo preferencial. 
A Sra. Deborah  agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 
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