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9ª Reunião do GT 3 realizada em  10.07.2015 

Data: 10 de julho 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 

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 

Bolsista GT3  
Sumaia Georges El 
Khouri 

sumaia.georges@cee78is.org.br 

 
Ausência justificada: Daiane Maciel 
 
 

2  PAUTA  
 

1)  Breve apresentação da ISO/TR 14639-2: metodologia para 
desenvolvimento de uma arquitetura de saúde. 
A Sra. Sumaia procedeu à apresentação. 
Ao final lançou as questões sobre os principais obstáculos para se 
implementar um IDR de acordo com o proposto pela norma nos 
diferentes tipos de instituições. 

 
2) Traduções de normas . 

A Sra. Deborah falou sobre as três primeiras normas do WG3 que 
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foram traduzidas e solicitou colaboração dos membros do GT3 para 
as devidas revisões.  
A primeira versão está disponível no Livelink. 
Essas normas são:  

ISO 1828:2012 Informática em saúde — Estrutura de categorias para 

sistemas de classificação e codificação de procedimentos cirúrgicos. 

ISO 18104:2014  Informática em saúde — Estruturas de categorias 

para a representação de diagnósticos de enfermagem e ações de 

enfermagem em sistemas de terminologia. 

ISO/TS 22789 Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

Em relação à norma sobre enfermagem a Sra. Osmeire se 

prontificou a auxiliar e a Sra. Deborah vai pedir ajuda também para 

a Profa. Heimar Marin. 

A Sra. Sumaia lembrou que é necessário receber o documento 

original das normas, o que será solicitado para se proceder aos 

trabalhos. 

O Sr. Carlos disse não ter afinidade com cirurgias mas pode 

contribuir com Achados e Problemas Clínicos. 

A Sra. Deborah afirmou que o ritmo do WG3 na ISO está mais rápido 

em função do que foi definido em planejamento estratégico e 

solicitou colaboração para a norma proposta pelo Brasil, cujo texto 

está no Livelink 

https://isolutions.iso.org/ecom/livelink?func=ll&objId=34877306&o

bjAction=browse&viewType=1 com o título ISO Maturity Levels of 

Terminology Implementation. 

 

 
3)  Estabelecimento de agenda do GT6 
A Sra. Deborah lembrou que as reuniões são quinzenais mas nas 
reuniões conjuntas com o GT6 será dedicada meia hora às questões do 
GT6 e meia hora ao GT3. 
 
 
4) Informes gerais. 
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A Sra. Deborah solicitou que se verificasse um ambiente de fórum para o GT3, 
possivelmente no Livelink ou outro  a fim de que se possa trocar informações 
sem recorrer a e-mails. 
Também solicitou que se inicie o desenvolvimento de glossário de 
terminologia e recursos terminológicos. 

 
  

A Sra. Deborah agradeceu  a presença de todos e encerrou a reunião. 


