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21 ª Reunião do GT3 realizada em  27.11.2015 

Data:  27 de novembro  de 2015 

Horário: das  8:00 às 9:12  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 

Telessaúde RS  Fabio Damasceno   fabio.damasceno@telessauders.ufrgs.br 

Cerner  Mercia Cabrera  
 
mercia.cabrera@cerner.com 

 

Memed Paloma Martins 
 paloma.martins@memed.com.br 

 

Bolsista GT2 Andrea Porto  andrea.porto@cee78is.org.br 

Bolsista GT3  
Sumaia Georges 
El Khouri 

sumaia.georges@cee78is.org.br 

 
Ausência justificada: Daiane Maciel  
 
 

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

https://meet52658369.adobeconnect.com/_a1106706205/e-saude/?launcher=false
mailto:paloma.martins@memed.com.br
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□ ISO TS 17439:2014 Health informatics -- Development of terms and 
definitions for health informatics glossaries. 

 
 

Foi apresentada a planilha já enviada aos participantes com a tradução da 
norma e respectivas observações. A planilha constava de duas abas: uma 
com as observações sobre a tradução dos termos e outra com as revisões 
de ordem gramatical. Foi discutida somente a primeira aba. 
A Sra. Deborah agradeceu à Sra. Paloma pelo esforço e cooperação. 
 
Termos para inserir no glossário 
 
Suport- apoio 
Glossary document- documentos de glosssário 
Home screen – tela principal 
Backlog- lista de pendências 
Template- template 
Harminization – harmonização 
e.g. – por exemplo 
 
Para discussão e validação 
 
Entries – inserção (preferencial)/entradas (sinônimo) 
Membership- membros do comitê  
 
 
A Sra. Deborah procedeu a uma breve exposição sobre o status do SKMT.  

Explicou que tinha expectativas de utilizar o ambiente, que inicialmente 

incluiria termos em língua inglesa e posteriormente acomodaria também 

outros idiomas. Entretanto, dada a grande demora  para a harmonização 

inicial propôs que seja utilizado o Glossário da Comissão até que haja uma 

consolidação do SKMT. Reforçou a importância de se manter no Glossário 

uma coluna para os termos preferenciais e outra para os sinônimos, 

conforme já havia sido discutido. 

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


