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3ª Ata da Reunião do GT 3 realizada em  13.03.2015 

 

Data: 13 de março de 2015 

Horário: das 8:00 às 9:12  horas 

 

Participantes: Deborah Pimenta Ferreira , Daiane Maciel, Fabio Damasceno, Carlos Pilz, 

Adriano Santos, Manoel Gonçalves Ferreira, Eduardo Dourado, Ana Lícia Belli Duarte,  Leandro 

Ramos, Kellen Falcão, Felipe Moretti,  Paulo Roberto de Lima Lopes  e Sumaia Georges El 

Khouri. 

 

 PAUTA 

1) Indicação de relator e vice-relator do GT3 Conteúdo Semântico 
2) Apresentação do Telessaúde Rio Grande do Sul 
3) Próximas votações do ISO/TC-215 Health Informatics  
4) Apreciação da proposta de questionário sobre terminologias 2015  
5) Exposição breve ISO/TR 14639-2:2014 Health informatics -- Capacity-based eHealth 
architecture roadmap -- Part 2: Architectural components and maturity model 
6) Informes Gerais 
 

1) ) Indicação de relator e vice-relator do GT3 Conteúdo Semântico 

A Sra. Daiane perguntou aos participantes quem  teria interesse em assumir a relatoria e vice-

relatoria do GT3. Não havendo manifestação foi indicada a Sra. Deborah Pimenta Ferreira  

como relatora, e a Sra. Daiane Maciel como vice-relatora do GT3". 

A Sra. Deborah informou que estará como relatora do GT3 no ano de 2015, e a partir do 

próximo ano continuará os trabalhos como membro. 

 

2) Apresentação do Telessaúde Rio Grande do Sul 

Não houve tempo para a apresentação,  que acontecerá na próxima reunião do GT3. 
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O material foi disponibilizado e está no Livelink: 

https://isolutions.iso.org/ecom/livelink/fetch/-

538241/538243/30464681/592124/591856/MAR%C3%87O_2015_Telessaude_RS.pdf?nodeid

=31580170&vernum=-2 

 

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

 
A Sra. Sumaia informou que não há nenhuma votação programada. 

A Sra. Deborah acrescentou que participou da reunião do WG3 no dia anterior e que não havia 

nenhuma votação a vencer. 

 

4) Apreciação da proposta de questionário sobre terminologias 2015 

A Sra. Deborah narrou sobre o brainstorming realizado na reunião da ISO em Berlim quando a 

proposta de desenvolvimento da norma Maturity levels for terminological resources in EHRs.  

Acrescentou  que foi desenvolvido um questionário  a ser aplicado junto a instituições públicas 

e privadas e que será a primeira contribuição para o nova norma Durant ea reunião em San 

Francisco. O questionário fará parte de um documento com a descrição da atual situação e a 

menção de que um questionário está sendo avaliado e distribuído para preenchimento. 

A Sra. Daiane pediu que o grupo validasse o questionário enviado até a segunda-feira seguinte 

antes da reunião plenária e solicitou a colaboração de todos também para o preenchimento 

após a validação. 

O Sr. Paulo Lopes disse que a W3C está abrindo um escritório no Brasil e que eventualmente se 

poderia obter financiamento para uma pesquisa maior. 

A Sra. Daiane falou de se apresentar o trabalho envolvendo o questionário para a reunião 

plenária e a Sra. Deborah afirmou que isso deveria ocorrer na plenária de março, dentro de 

relato dos grupos. Em função disso a Sra. Daiane se propôs a alterar a alterar a pauta da 

reunião plenária de 17 de março. 

O Sr. Felipe Moretti considerou o questionário bem estruturado e sugeriu que fosse submetido 

ao grupo de pesquisa do Sr. Ivan Torres Pisa. 

A Sra. Deborah sugeriu a criação de um formulário para a realização de um levantamento 

imediato. 

O Sr. Fabio Damasceno se comprometeu a contribuir com o preenchimento do questionário 

pelo TelessaudeRS. 

 

5) Exposição  breve ISO/TR 14639-2:2014 Health informatics -- Capacity-based eHealth 
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architecture roadmap -- Part 2: Architectural components and maturity model 

Não houve tempo para a apresentação,   que acontecerá na próxima reunião do GT3. 

O material foi disponibilizado e está no Livelink. 

 

6) Informes  gerais. 

A Sra. Kellen Falcão comunicou que não é mais bolsista da UNIFESP  mas que deseja continuar 

colaborando com o GT3. As Sras. Deborah e Daiane agradeceram a participação da Sra. Kellen 

e afirmaram a importância da continuidade da participação como membro do GT3. 

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

 

 

 

 


