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22 ª Reunião do GT3 realizada em 27.11.2015 

Data: 04 de dezembro  de 2015 

Horário: das 8h às 9h04 

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 

E-SAUDE Brasil Daiane Maciel  secretaria@cee78is.org.br 

Cerner  Mercia Cabrera  
 
mercia.cabrera@cerner.com 

 

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

 

Hospital Sírio-Libanês  Osmeire Sanzovo  osmeire.sanzovo@gmail.com 

IPT  Eluízio Barretto badyk@yahoo.com.br 

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

Bolsista  GT4  David Rissardo  David.rissardo@cee78is.org.br 

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

Bolsista GT3  
Sumaia Georges 
El Khouri 

sumaia.georges@cee78is.org.br 
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2. Pauta 
 

Validação das revisões das traduções dos projetos de normas: 
 
  ISO/TS 17439:2014 Health informatics -- Development of terms and definitions 

for health informatics glossaries. 
 ISO 18104:2014 Health informatics -- Categorial structures for representation 

of nursing diagnoses and nursing actions in terminological systems. 
 ISO/TS 22789:2010 Health informatics — Conceptual framework for patient 

findings and problems in terminologies. 
 ISO/TR 12300:2014 Health informatics - Principles of mapping between 

terminological systems 
  
Foram apresentados os termos que suscitaram dúvidas e respectivas colocações da 
empresa Avesta para as normas ISO TS 17439 e ISO TR 12300. Os termos foram 
incorporados ao glossário pelo Sr. David simultaneamente. 
A Sra. Deborah afirmou que o glossário não deve ser fechado. Acrescentou que na 
última reunião de coordenador e relatores da Comissão ficou estabelecido que a 
instância maior para decisões relativas ao glossário é o GT3 e não a reunião plenária. 
A Sra. Osmeire solicitou a disponibilização do glossário para todos os participantes dos 
grupos.  A Sra. Daiane comunicou que o link do glossário está disponível no Google 
Drive, e será enviado à todos os membros do GT3, também terão acesso os demais 
bolsistas e lideranças da Comissão. 
 

3. Encaminhamentos 
 
Próxima reunião do GT3: 11 de dezembro. 
Pauta: Validação das revisões das traduções dos projetos de normas: 
- ISO 18104:2014 Health informatics -- Categorial structures for representation of 
nursing diagnoses and nursing actions in terminological systems. 
- ISO/TS 22789:2010 Health informatics — Conceptual framework for patient findings 
and problems in terminologies 
 
A Sra. Andrea Porto (bolsista do GT2) colaborará com o GT3, e ficará responsável por 
colocar no template da ABNT o projeto de norma ISO TS 17439:2014 Health 
informatics -- Development of terms and definitions for health informatics glossaries. A 
Sra. Paloma (Memed) disponibilizará os documentos necessários. 
 
A Sra. Daiane (e-Saúde Brasil) informou que na próxima reunião plenária deverão ser 
apresentados os projetos de normas ISO/TR 12300:2014 e ISO/TS 17439:2014, 
solicitou a Sra. Sumaia (bolsista do GT3) e Sra. Paloma (Memed) para preparar as 
apresentações. 
A Sra. Sumaia (bolsista do GT3) ficará responsável por colocar no template ABNT o 
projeto de norma ISO/TR 12300:2014. 
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A Sra. Daiane (e-Saúde Brasil) informou que o conjunto de normas validados na 
reunião serão disponibilizados à Comissão. 
 

 
A Sra. Deborah e a Sra. Daiane agradeceram  a presença de todos e encerraram  a 

reunião. 


