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5ª reunião do GT3 realizada em 11/03/2016 (sexta-feira) 

Data: 11 de março de 2016 

Horário: das 8h às 9h 

Local: Plataforma da SBIS – endereço de conexão -  

https://meet52658369.adobeconnect.com/_a1106706205/e-

saude/?launcher=false 

 

1) Participantes  

 

Organização Representante Email 

   

SMS-SP Deborah 
Pimenta 
Ferreira  

deborah.pimenta@cee78is.org.br 

FIOCRUZ 
Sergio Pacheco 
de Oliveira  

spacheco@infolink.com.br 
 

E-SAUDE Brasil Daiane Maciel secretaria@cee78is.org.br 

MEMED Paloma Martins  paloma.martins@memed.com.br 

Cerner  Mércia Cabrera  mercia.cabrera@cerner.com 

Bolsista GT3  
Sumaia 
Georges El 
Khouri 

sumaia.georges@cee78is.org.br 

Bolsista do GT1 Andreia Souza andreia.souza@cee78is.org.br 

Telessaúde RS 
Fabio 
Damasceno 

fabiorafaeldamasceno@gmail.com 

Universidade Estadual 
do Amazonas 

Nando 
Campanella 

campanando@gmail.com 

Hospital Sírio-Libanês 
Gustavo Rafaini 
Lioret 

gustavo.lloret@gmail.com 

 Helena Dias  

 
Micromedex Solutions 

Jorge Siqueira jorge.siqueira@dotlib.com 

Hospital Sírio-Libanês 
Osmeire Ap. 
Chamelette 
Sanzovo 

osmeire.sanzovo@gmail.com 
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2) Pauta 

 2.1 Discutir proposta de alteração de termo "Sistemas Terminológicos" para 
"Recursos Terminológicos". 

2.2 Relato do andamento do projeto de norma ISO/TC 215 N1891 - ISO NP TS 
Health informatics, Terminology Resource Map Quality Measures – Mercia 
Cabrera. 

2.3 Analise de votação dos projetos de normas: 

2.3.1 ISO 21667:2010 Health informatics -- Health indicators conceptual 
framework. 

2.3.2 ISO 17115:2007 Health informatics -- Vocabulary for terminological 
systems. 

2.3.3 ISO/TS 16843-2:2015 Health informatics -- Categorial structures for 
representation of acupuncture -- Part 2: Needling. 

2.4 Proposta de novos itens de pauta. 

3) Encaminhamentos 

A Sra. Sumaia (bolsista GT3) iniciou a reunião e deu boas-vindas a todos os 
presentes, passou a palavra à Sra. Deborah (SMS/SP). 
 

1) Discutir proposta de alteração de termo "Sistemas Terminológicos" para 

"Recursos Terminológicos" - A Sra. Deborah (SMS/SP) fez o breve 

relato do trabalho realizado pelo GT3 a respeito da revisão de tradução, 

informou que após analisar a norma disponibilizada pela ISO sugeriu 

reconsiderar a troca do termo para recursos terminológicos, e não 

sistemas terminológicos. Foi consenso do grupo a troca do termo, ficou 

definido que os responsáveis pela revisão da tradução dos projetos de 

normas deverão verificar se no corpo do documento é mencionado o 

termo, e proceder com alteração. Prazo: 21/03/2016 (segunda-feira).  

2) Relato do andamento do projeto de norma ISO/TC 215 N1891 - ISO NP 

TS Health informatics, Terminology Resource Map Quality Measures – A 

Sra. Mercia Cabrera (CERNER) informou que a primeira reunião do 

WG3 foi realizada em 09/03/2016 (quarta-feira), e contou com a 

participação de sete países, o Brasil foi representado por ela e pela Sra. 

Daiane (e-Saúde Brasil), indicadas como especialistas para acompanhar 

o projeto de norma. 
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3) A Analise de votação dos projetos de normas: 

4) ISO 21667:2010 Health informatics -- Health indicators conceptual 
framework. 

5) ISO 17115:2007 Health informatics -- Vocabulary for terminological 
systems. 

6) A Sra. Deborah fez o relato das normas na ISO e sugeriu a indicação 
dos votos favoráveis. Solicitou que os documentos referentes as 
normas,  sejam disponibilizados ao GT3, comentários poderão ser 
circulados até o dia 15/03/2016. 

7) ISO/TS 16843-2:2015 Health informatics -- Categorial structures for 
representation of acupuncture -- Part 2: Needling. 

8) A Sra. Sumaia (bolsista do GT3) informou que o GT3 tem submetido 
voto de abstenção as normas relacionadas à medicina tradicional 
chinesa e/ou acupuntura, devido à falta de participação de especialistas 
no tema, na Comissão. 

 

9) Proposta de novos itens de pauta 

 

A Sra. Paloma (MEMED) informou que iniciou o estudo do projeto de 

norma ISO/FDIS 17523 Health informatics -- Requirements for electronic 

prescriptions. 

O Sr. Gustavo (HSL) informou que faz parte do projeto do PROADI NO 

Hospital Sírio-Libanês e tem interesse em acompanhar o estudo das 

normas do GT6 (Farmácia e Medicamento). 

O Prof. Aldo (UFSC) relatou a respeito dos trabalhos realizados de 

Telesáude e sugeriu a discussão dos vocabulários e terminologias para 

a telessaúde. A Sra. Deborah (SMS/SP) informou que o tema já havia 

sido abordado, e sugeriu retomarmos a discussão, foi sugerido marcar 

uma nova reunião para avaliarmos como conduzir o tema, e convidar 

outras pessoas interessadas. 

 

A Sra. Deborah (SMS/SP) agradeceu a participação de todos e encerrou 

a reunião. 

A próxima reunião do GT3 será no dia 08/04 (sexta-feira) com início às 

8h, no endereço: 

https://meet52658369.adobeconnect.com/_a1106706205/e-

saude/?launcher=false. 
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