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8ª Reunião do GT 3 realizada em  26.06.2015 

Data: 26 de junho de 2015 

Horário: das 8:00 às 9:00  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 
Telessaúde RS Carlos Pilz carlos.pilz@telessauders.ufrgs.br e 

pilzcarlos@gmail.com 
Telessaúde RS   Fábio Damasceno fabio.damasceno@telessauders.ufrgs.br 
Hospital Sírio-Libanês  Osmeire Chamelette 

Sanzovo 
osmeire.acsanzovo@hsl.org.br 

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

Universidade 
Federal de 
Pernambuco 

Emanuela   

Bolsista GT3  
Sumaia Georges El 
Khouri 

sumaia.georges@cee78is.org.br 

 
Ausências justificadas: Julieta Ueta e Jorge Siqueira. 
 
 
2  PAUTA  
 

1) Breve apresentação da ISO/TR 14639-2: desenvolvimento de uma 
arquitetura de saúde. 
A Sra. Sumaia procedeu à apresentação. 
Os Srs. Carlos e Fabio afirmaram que a RES ajuda a  saber sobre os 
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gastos da população. O Sr. Carlos acrescentou que garante mais 
qualidade ao cuidado. 
A Sra. Osmeire lembrou o aumento da segurança do usuário. 
A Sra. Emanuela concordou, destacando a importância da padronização 
de termos clínicos. 
A Sra. Deborah acrescentou que já existe um projeto de RES nacional e 
que deve prosseguir apesar de ser mais lento. 
O Sr. Davison lembrou que limitação traz oportunidade de inovação. 
 

2) Próximas votações. 
A Sra. Sumaia citou a ISO CD 18668-2  e ISO CD 20333 relativas à 
tradicional medicina chinesa  com votação para 20 de agosto. O Brasil 
se abstém por falta de especialistas.  

Citou também a norma ISO DTS 19256- Health informatics -- 

Requirements for medicinal product dictionary systems for health care 

do WG6 com votação para 11 de agosto. A Sra. Daiane solicitou que 

fosse enviado o documento aos Srs. Julieta e Jorge a fim de verificarem 

a pertinência ao cenário brasileiro. 

A Sra. Daiane solicitou os participantes tragam para o grupo pessoas 
interessadas em discutir farmácia e medicamentos.  
 
3)Novo item de trabalho: Healthcare Value Domain. 
A Sra. Daiane sugeriu também a participação nas reuniões do WG3 que 
são transmitidas por teleconferência. A Sra. Deborah pediu para se 
acompanhar mais ativamente os trabalhos a fim de se ajudar a 
construir a proposta brasileira. 
O Sr. Carlos afirmou que a equipe do TelessaúdeRS vai se organizar 
para poder participar. 
O Sr. Davison vai falar com a equipe de atenção à saúde. 
O Sr. Carlos disse estar interessado nos requisitos de S-RES para APS. 
A Sra. Deborah afirmou que o RES da APS está sendo discutido no 
âmbito da DAB e SUS AB. No município de São Paulo está sendo 
discutido no âmbito do PEP municipal para integração com o Ministério 
da Saúde. Acrescentou ainda que vai discutir a governança no LOINC 
em outro fórum. 
 
4)Informes gerais. 
A Sra. Daiane informou que no dia 22 de julho haverá um evento sobre 
governança em e-saúde e a CEE 78 terá representante. 

 Solicitou também contribuições para a página da Comissão. 
 
 
 
 

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


