
 

 
 

 
Reunião do GT3 realizada em 06/11/2015 (sexta feira) 
Data: 06 de novembro de 2015 
Horário: das 8h às 9h30 
Local: Plataforma da SBIS – endereço de conexão -  
https://meet52658369.adobeconnect.com/_a1106706205/e-saude/?launcher=false 
 
 
PAUTA: 
 
Acompanhamento do plano de trabalho – revisão da tradução do projeto de norma: 
 

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

 
 
Participantes: 
 
Daiane Maciel (e-Saúde Brasil) - secretaria@cee78is.org.br 
 
Andréa Porto (bolsista do GT2) - andrea.porto@cee78is.org.br 
 
Osmeire Sanzovo (Hospital Sírio-Libanês) - osmeire.sanzovo@gmail.com 
 
Lívia Faller (Telessaúde RS) - livia.faller@telessauders.ufrgs.br 
 
Carlos Pilz (Telessaúde RS) - pilzcarlos@gmail.com ou 
carlos.pilz@telessauders.ufrgs.br 
 
Fábio Damasceno (Telessaúde RS) - fabiorafaeldamasceno@gmail.com 
 
Mercia Cabrera (Cerner) - mercia.cabrera@cerner.com 
 
Paloma Martins (Memed) - paloma.martins@memed.com.br 
 
Justificativa: 
Deborah Pimenta Ferreira (SMS/SP) 
Sumaia Georges (bolsista do GT3) 
 
 
Durante a reunião, houve a apresentação da revisão de tradução do projeto de norma 
ISO 18104:2014 Health informatics -- Categorial structures for representation of nursing 
diagnoses and nursing actions in terminological systems realizada pela Sra Osmeire 

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


(HSL). Foram então definidos a inclusão dos seguintes termos para o glossário da 
comissão: 
 

 
 
 
 
nursing Terminologies - terminologias de enfermagem 
nursing practice - prática de enfermagm 
are further elaborated - são explicitados 
purpose - objetivo 
articulated - definido 
anecdotal evidence- evidências não científicas 
target - objetivo 
parenteral route - via parenteral 
healthcare - cuidados á saúde 
individual - indivíduo/ individual  
implied - implícito 
nursing - enfermagem 
parenting capacity - parentes 
codefining characteristics - características definidoras 
nursing care planning - planejamento dos cuidados de enfermagem 
achievement - conquista 
mood code - padrão 
routs of drug administration- vias de administração medicamentos 
atomic content - conteúdo atômico / menor parte possível (fragmento?) dotada(o) de 
significado?  
 
A Sra. Andrea Porto (bolsista do GT2) encaminhará e-mail ao Dr. Marivan (AVESTA) 
solicitando orientação a respeito de dois termos: individual e atomic content. Também 
solicitará devolutiva a respeito dos questionamentos referente ao projeto de norma 
ISO/TS 22789:2010 Health informatics — Conceptual framework for patient findings and 
problems in terminologies. 
 
Os termos definidos para glossário deverão ser disponibilizados ao Sr. David Rissardo 
(bolsista do GT4) para inserir no glossário único da Comissão. 
 
Ficou definido também pelo GT3 que algumas alterações referentes a correção 
gramatical, estas seriam informadas na planilha e disponibilizados por e-mail por Sra 
Osmeire (HSL), prazo para consolidar as contribuições referentes a gramática: 10/11 
(terça-feira).  
 
 
Sendo assim, e não tendo mais nenhum item a ser discutido nesta pauta, a Sra. Daiane 
(e-Saúde Brasil) agradeceu a presença e contribuição de todos, reunião foi encerrada 
às 9h30. 



 
Encaminhamentos: 
 
Próxima reunião: 13/11 (sexta-feira) 
Apresentação do projeto de norma ISO/TR 12300:2014 Health informatics - Principles of 
mapping between terminological systems 
Horário: das 8h às 9h 
Local: Plataforma da SBIS – endereço de conexão -  
https://meet52658369.adobeconnect.com/_a1106706205/e-saude/?launcher=false 

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

