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7ª Reunião do GT 3 realizada em  12.06.2015 

Data: 12 de junho de 2015 

Horário: das 8:00 às 9:20  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 

E-SAUDE Brasil Daiane Maciel daiane.maciel@ cee78is.org.br 

IHE José Costa Teixeira   

USP/RP Julieta Ueta  julietapurame@gmail.com 

Telessaude RS Carlos Pilz  
carlos.pilz@telessauders.ufrgs.br e 
pilzcarlos@gmail.com 

Telessaude RS  Fábio Damasceno fabio.damasceno@telessauders.ufrgs.br 

EBESERH Davison Ferreira  davison.ferreira@ebeserh.gov.br 

Micromedex Jorge Siqueira  jorge.siqueira@dotlib.com 

IBM Jomar Fajardo  

MS Mauro Real   

MS Rodrigo Gaete   
UNIFESP  Felipe Moretti felipe.moretti@unifesp.br 

Bolsista GT3  
Sumaia Georges El 
Khouri 

sumaia.georges@cee78is.org.br 
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2  PAUTA  
 
1) Apresentação do Capability Maturity Model - Sr. Felipe Moreti 

(UNIFESP). 

O Sr. Felipe  procedeu à apresentação que se encontra em:  

https://isolutions.iso.org/ecom/livelink?func=ll&objId=32691183&objAction=b
rowse&viewType=1 
O Sr. Felipe relatou que desenvolveu o slide da apresentação com base em sua 
própria experiência de desenvolvimento de um Prontuário Eletrônico de 
Paciente e disse que a equipe tem um arquiteto sênior  que conhece melhor o 
tema e poderia convidar para uma apresentação. O Sr. Fabio se interessou 
pelo projeto e vai trocar e-mails  com o Sr. Felipe. O Sr. Carlos perguntou 
sobre os padrões utilizados. 
O Sr. Felipe afirmou que procura parcerias no mercado para cumprir 
requisitos. 
A Sra. Deborah lembrou  a necessidade de se garantir a interoperabilidade 
semântica e não somente padrões.  
O Sr. Carlos destacou a importância da qualificação da encomenda lembrando 
a ocorrência de erros por interpretações incorretas.  
O Sr. Fabio mencionou os aplicativos de telessaúde que estão sendo 
produzidos em parceria com o Ministério da Saúde. 
O Sr. José parabenizou pela coragem de introduzir normas técnicas. 
A Sra. Daiane sugeriu convidar o arquiteto sênior que trabalha com o Sr. 
Felipe para apresentar a evolução do trabalho, e reforçou que o espaço das 
reuniões do GT3 está aberto para discussão do tema. 
O Sr. Felipe agradeceu os comentários. 
 
 
2) Apresentação do Sr. José Costa Teixeira do IHE sobre atualização da 

agenda de trabalho do WG6 no ISO/TC 215, IHE e HL7. 
 

O Sr. José  procedeu à apresentação que se encontra em: 

https://isolutions.iso.org/ecom/livelink?func=ll&objId=32691183&objAction=b

rowse&viewType=1 

O Sr. José fez o relato das normas que estão em estudo pelo WG6, em seguida 

procedeu com a atualização das atividades do HL7 (FHIR RESOURCES, 

UNIVERSAL TEMPLATES - CDA, PHARMACY GLOSSSARY PROJECT). 

A Sra. Deborah perguntou se é possível acesso ao pharmacy glossary e o Sr. 

José comprometeu-se em resgatar a evolução deste trabalho e retornar ao 

GT3. 

O Sr. José apresentou os projetos do IHE e europeu. 

A Sra. Deborah pediu para que se estudasse uma integração do glossário do GT3 com 

o do GT6. Considerou o termo produtos medicinais adequado. 

O Sr. José  falou em megacatálogo de  informações. Afirmou também que o 
FHIR não substitui o V2. 
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A Sra. Deborah agradeceu e propôs agendar uma nova reunião em 15 dias e 
verificar o alinhamento com o Brasil e sugeriu que o Sr. Jorge e a Profa. 
Julieta com base na apresentação realizada pudessem fazer o levantamento 
do cenário brasileiro e apresentar ao GT3. 
A Profa. Julieta informou que terá compromisso no dia 26/06, o que poderá 
impossibilitar sua participação na próxima reunião. 
 
Dado o horário adiantado pediu que as questões fossem encaminhadas na 
próxima reunião. 

 

3) Informes gerais. 
Não foi tratado nenhum outro assunto. 
 
A Sra. Deborah e a Sra. Daiane agradeceram  a presença de todos e 
encerraram a reunião. 


