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19 ª Reunião do GT3 realizada em  13.11.2015 

Data:  13 de novembro  de 2015 

Horário: das  8:00 às 9:10  horas 

Local: Plataforma da SBIS – endereço de conexão -  

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

 

1. Participantes  
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E-SAUDE Brasil  Daiane Maciel daiane.maciel@cee78is.org.br 
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 pilzcarlos@gmail.com 
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Micromedex  Jorge Siqueira 
jorge.siqueira@dotlib.com 
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 paloma.martins@memed.com.br 
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campanando@gmail.com 

Bolsista GT1  Andréia Souza  
andreia.souza@cee78is.org.br 
 

Bolsista GT2 Andrea Porto  andrea.porto@cee78is.org.br 
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apaulaval@gmail.com 
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Ausência justificada: Deborah Pimenta Ferreira de Castilho  
 
 
 
 

2. Pauta   
 
 
1) Acompanhamento do plano de trabalho – revisão da tradução da 
norma: 

ISO TR 12300:2014 Health informatics—Principles of mapping    
between terminological systems 

 

Foi apresentada a planilha já enviada aos participantes com a tradução da 
norma e respectivas observações. 
Foi feita uma seleção de termos que devem constar do glossário e de 
termos a serem discutidos com a empresa AVESTA. Os termos 
selecionados para serem discutidos com a AVESTA estão em negrito. 
 

Termos para Glossário: (em negrito - consultar Dr Marivan) 

custodians – custodiantes 

quality assurance plan - plano de garantia da qualidade 

code systems - sistemas de codificação 

health care - cuidado em saúde 

public health surveillance – vigilância sanitária  

once off - em uma única vez 

Standards Knowledge Management Tool - Ferramenta para Gerenciamento de 

Conhecimento em Normatização 

Diagnosis Related Group - Grupo de Diagnósticos Relacionados 

Quality assurance process -  processo de garantia da qualidade) 

code drift - desvio em relação ao código 

data collections - conjunto de dados/coleçãode dados/processo de coleta de dados  

 reversed - reverso 
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Como não foi possível concluir a discussão da planilha  em função  do tempo, haverá 
nova reunião no dia 19 de novembro às 8 horas.  A reunião não será na sexta-feira dia 
20 em virtude do feriado na cidade de São Paulo. 

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


