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4ª Ata  da reunião do GT 3 realizada em  10.04.2015 

 

Data: 10 de abril  de 2015 

Horário: das 8:00 às 9:00  horas 

 

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

Siqueira, Débora Ciríaco, Marcelo Carvalho, Elizabeth Brito, Felipe Moretti  e Sumaia Georges 

El Khouri. 

 

 PAUTA 

1) Apresentação do projeto do Telessaúde Rio Grande do Sul 

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

3) Exposição breve ISO/TR 14639-2:2014 Health informatics -- Capacity-based eHealth 

architecture roadmap -- Part 2: Architectural components and maturity model 

4) Informes Gerais 

 

1)Apresentação do projeto do Telessaúde Rio Grande do Sul 

Os Srs. Carlos Pilz e Fabio Damasceno fizeram a apresentação que pode ser acessada em 

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

538241/538243/30464681/32695438/32691183/4%C2%AA_reuni%C3%A3o_GT3_10-04-

2015_-_TELESSA%C3%9ADE_RS.pdf?nodeid=32691184&vernum=-2. 

A Sra. Sumaia perguntou ao Sr. Fabio o motivo do termo Padrão Ouro na apresentação e sobre 

as iniciativas independentes do Ministério da Saúde. O Sr. Fabio explicou que a adoção do 

0800 aconteceu em função de uma percepção de que os médicos consideravam mais fácil 

utilizar uma linha telefônica em muitos casos. O serviço  passou de 2 para 20 médicos após a 

implantação da teleconsultoria por telefone e foi obtido financiamento. 

A Sra. Deborah perguntou se os protocolos publicados em 2015 seguiam a mesma 
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metodologia dos anos anteriores, se complementavam ou haviam partido das questões mais 

frequentes.  O Sr. Fabio informou que trabalha somente com aplicativos e que o Sr. Carlos Pilz, 

que havia se ausentado da reunião, poderia explicar melhor a questão. 

A Sra. Daiane propôs que se continuasse essa discussão na próxima reunião, dando 

oportunidade para dirimir as dúvidas que surgiram durante a apresentação, e o Sr. Fabio 

concordou e se disse lisonjeado pela oportunidade. 

 

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

A Sra. Sumaia disse que a única votação do período era para confirmar a Dra. Anna Orlova para 

Vice- convenor do WG3. 

A Sra. Deborah acrescentou que o WG3 está sem Vice-convenor e Secretaria há duas reuniões 

da ISO. Afirmou que não tem nenhuma objeção a essa indicação. 

 

3) ) Exposição breve ISO/TR 14639-2:2014 Health informatics -- Capacity-based eHealth 

architecture roadmap -- Part 2: Architectural components and maturity model 

Não houve tempo para a apresentação, que deverá ser realizada na próxima reunião do GT3. 

 
 

4) ) Informes Gerais 

4.1 Tradução de normas – projeto FINEP 

A Sra. Daiane informou que os especialistas do GT4 haviam verificado inconsistências nas 

traduções feitas pela empresa contratada (AVESTA) foi proposta pela Comissão dar 

oportunidade para que os especialistas dos grupos pudessem realizar a tradução. Desta forma, 

a AVESTA contrataria o especialista e se encarregaria da revisão. 

A Sra. Deborah acrescentou que a Comissão simplesmente sugere o nome dos especialistas e 

que toda relação contratual fica entre os profissionais e a empresa. A seleção dos profissionais 

é de responsabilidade exclusiva da empresa. Avisou aos interessados em fazer as traduções 

para enviar um e-mail à Sra. Daiane que se encarregará de indicar o contato. 

A Sra. Daiane pediu que os e-mails fossem enviados para secretaria@cee78is.org.br até 

segunda – feira dia 13 de abril de 2015. 

A Sra. Daiane informou que após a reunião do GT3 seria realizado um treinamento sobre o 

Livelink para bolsistas e Secretaria pela equipe da ABNT. 

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