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1ª Reunião do GT 3 realizada em  16.01.2015 

 

Data: 16 de janeiro  de 20015 

Horário: das 8 às 9:09  horas 

 

Participantes:  Deborah Pimenta Ferreira, Daiane Maciel,  Antonio Eduardo, Manoel 

Gonçalves, Edgard Costa Oliveira, Diane Martins, Claudio Pignatari, Débora Lira, Fabio 

Damasceno, Kellen Falcão,  Felipe Moretti  e Sumaia Georges El Khouri. 

 

 PAUTA 

1) Exposição breve da  ISO/TR 14639-1:2012 Health informatics -- Capacity-based eHealth 

architecture roadmap -- Part 1: Overview of national eHealth initiatives.(continuação) 

2) Próximas votações do ISO/TC-215 Health Informatics. 

3) Estudos preliminares para o desenvolvimento da norma  Maturity levels for 
terminological resources in EHRs a ser apresentada como Preliminary Work Item na 
reunião de  San Francisco. 
 
4) Informes gerais. 
 
 

1) Exposição breve da  ISO/TR 14639-1:2012 Health informatics -- Capacity-based eHealth 

architecture roadmap -- Part 1: Overview of national eHealth initiatives. 

A Sra. Sumaia procedeu à apresentação.  

A Sra. Deborah complementou narrando o histórico do desenvolvimento da norma, lembrando 

que a diversidade dos sistemas dos países é fator relevante para o desenvolvimento dos 

recursos terminológicos adequados. 

Acrescentou que a Parte 1 da norma trata do relato de alguns países sobre o seu sistema de 

saúde e suas iniciativas em relação ao e-Health e a Parte 2, de 2014, trata do grau de 
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maturidade, a exemplo do HIMSS  em relação a prontuário eletrônico. 

 

2) Próximas votações do ISO/TC-215 Health Informatics 

 
A Sra. Sumaia informou que não há nenhuma votação programada além das mencionadas na 

reunião anterior. 

 

3) Estudos preliminares para o desenvolvimento da norma  Maturity levels for terminological 

resources in EHRs a ser apresentada como Preliminary Work Item na reunião de  San 

Francisco. 

A Sra. Deborah discutiu a questão se valeria a pena propor como seria o formato da nova 

norma sobre maturidade dos recursos terminológicos já na próxima reunião no mês de abril. 

Solicitou a participação do grupo na tomada de decisão sobre a apresentação . O Sr. Edgard 

disse que seria interessante apresentar as iniciativas nacionais.  

A Sra. Deborah lembrou a complexidade do sistema nacional e afirmou desejar conhecer 

outras iniciativas nacionais. Sugeriu que se restrinja  a normas específicas e documentos ISO.  

A Sra. Sumaia convidou o Sr. Fábio Damasceno a fazer uma apresentação na próxima reunião 

sobre o Telessaude RS. O Sr. Fábio  fará apresentação na reunião do mês de março pois estará 

em férias no mês de fevereiro. 

A Sra. Daiane propôs que cada um dos participantes buscasse informações sobre os recursos 

terminológicos. Propôs também que fosse desenvolvido um questionário para coleta de 

informações e que a Sra. Sumaia fizesse uma proposta de questionário para ser validada pelo 

grupo  e acrescentou que deseja participar da elaboração. 

A Sra. Deborah acrescentou que se deve caminhar em duas direções:  na elaboração e 

aplicação do questionário e no encaminhamento da proposta para pauta. Acrescentou que 

apesar da Sra. Heather Grain ter solicitado o envio do material até o mês de fevereiro  deve-se 

discutir mais a questão. Disse também que solicitou à Sra. Beatriz Leão o documento relativo à 

Parte 2 da norma. Vai iniciar a elaboração do questionário, levantar os dados do grupo e 

expandir para outras fontes. 

O Sr. Edgard comentou sobre o projeto RES e recursos terminológicos. 

 

4) Informes gerais. 

A Sra. Daiane falou sobre o site da CEE 78 que já está com a apresentação dos grupos e pediu 

que os participantes visitem o site (www.cee78is.org.br) e façam sugestões quanto ao 

conteúdo. 

http://www.cee78is.org.br/
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A Sra. Sumaia solicitou à Sra. Daiane que falasse sobre o Livelink aos novos participantes. 

A Sra. Deborah agradeceu aios participantes e encerrou a reunião. 

 

 

 

 


