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2ª Reunião do GT 3 realizada em  13.02.2015 

 

Data: 13 de fevereiro de 2015 

Horário: das 8:00 às 8:52  horas 

 

Participantes:  Daiane Maciel,  Natasha Queiroz, Kellen Falcão,  Paulo Roberto de Lima Lopes  e 

Sumaia Georges El Khouri. 

Ausências justicadas: Deborah Pimenta Ferreira, Fabio Damasceno e Felipe Moretti. 

 

 PAUTA 

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

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

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.  

Destacou que foi a última apresentação da Parte 1 da norma e que a partir da próxima reunião 

será discutida efetivamente a Parte 2 que trata dos requisitos e princípios para o uso de 

tecnologias de informação e comunicação para apoiar o desenvolvimento, coordenação e 

oferta de serviços de saúde pelos países. 
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2) Próximas votações do ISO/TC-215 Health Informatics 

 
A Sra. Sumaia informou que não há nenhuma votação programada exceto em relação à 

escolha do vice Convenor do WG3. 

 

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. 

O Sr. Paulo Lopes afirmou que se lembra do processo de elaboração de norma e da 

importância da Parte 2. 

Destacou o trabalho de estudo das normas que o GT3 está desenvolvendo  e o papel da Sra. 

Sumaia nesse esforço. 

 

4) Informes gerais. 

A Sra. Sumaia agradeceu a participação da Sra. Natasha da Universidade Federal da Paraíba 

que participou pela primeira vez de uma reunião do GT3. 

A Sra. Daiane reforçou o convite para relatores e bolsistas sobre a reunião do dia 16 de 

fevereiro.  

 Indicação do relator e vice-relator - a Sra. Daiane informou que é uma formalização da ABNT a 

indicação de relator, vice-relator e coordenador na primeira reunião do ano. Sugeriu que o 

GT3 coloque como pauta da próxima reunião o item, dando oportunidade às  pessoas que 

tiverem interesse em se candidatar aos cargos de relator e vice-relator do GT3. 

A Sra. Kellen informou que convidou a Sra. Bárbara a participar da Comissão, e que ela tem 
interesse em acompanhar o tema farmácia. Solicitou à Sra. Daiane Maciel fazer contato com 
ela, disponibilizando o e-mail para contato. 

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

 

 

 

 


