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REQUERIMENTO PARA REGISTRO DE ATA 

 

A Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, inscrita no CNPJ sob o nº 

58.408.055/0001-15 , com sede na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 278 – 7º andar – sala 

11 – Bela Vista – São Paulo/SP – CEP 01318-901, neste ato representada por seu 

presidente Luis Gustavo Gasparini Kiatake, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF 

sob o nº 173.672.348-03 e no RG nº 17448606 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua 

Verbo Divino, 1061 – conjunto 71B – T1 – Chácara Santo Antônio – São Paulo/SP – CEP 

04719-002, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria requerer o registro da Ata 

de Assembleia Geral Ordinária anexa, realizada no dia 14 de dezembro de 2020, 

declarando que foram cumpridos todos os requisitos estatutários vigentes. 

   

São Paulo, 14 de dezembro de 2020. 

 

 

 
Luis Gustavo Gasparini Kiatake 

Presidente 
Sociedade Brasileira de Informática em Saúde 

CNPJ 58.408.055/0001-15                                                     
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SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFORMÁTICA EM SAÚDE – SBIS 
CNPJ 58.408.055/0001-15 

 
Assembleia Geral Ordinária realizada em 14 de dezembro de 2020 

 
Ao décimo quarto dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta 
minutos, de forma remota por vídeo conferência pela plataforma Zoom, iniciou-se a 
Assembleia Geral Ordinária da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, com a 
presença dos diretores Luis Gustavo Gasparini Kiatake (Presidente da SBIS), Leandro 
Costa Miranda (Tesoureiro) e Luciane Mandia Grossi (Secretária), e demais membros 
que se encontram na lista de presença anexa a esta ata. Para esta Assembleia não 
houve justificativas de ausência. A partir deste momento serão designados somente 
pelos nomes que são comumente conhecidos seja pelo primeiro nome ou o sobrenome. 
Marcelo Silva abre a Assembleia informando que a mesma não será gravada por não 
ter a autorização escrita dos participantes. Informou também que as votações simples 
serão feitas por votação de “Sim” ou “Não” e para votações secretas será feito por 
enquete anônima, ambos recursos da plataforma Zoom. Osmeire pede para checar na 
lista da SBIS os membros titulares presentes na assembleia. Renato Sabbatini sugere 
que, para as próximas assembleias remotas, a lista de presença seja de forma 
automatizada. Marcelo pergunta se alguém se candidata para presidir a assembleia e, 
como não houve candidatura, o mesmo assumiu tal posto, cabendo a mim, Luciane 
Mandia Grossi, secretariar os trabalhos. Assim inicia-se apresentando a pauta sugerida 
na convocação e questiona se há algo a acrescentar e se podem seguir a ordem 
estabelecida. Marcelo sugere apresentar as chapas da diretoria primeiro para dar tempo 
de preparar a votação, e Kiatake declara-se candidato. Inicia-se, então, o primeiro tópico 
da pauta. 1- Prestação de contas 2020: Leandro inicia dizendo que houve um gasto 
médio mensal de R$ 27.626,74 e que o gasto maior foi relativo a honorários R$ 
182.373,36, seguido de gastos com auditorias R$ 28.680,45 e aluguel R$ 15.859,30. 
Os maiores gastos da Sociedade são os fixos e destes os salários são os maiores. 
Leandro afirmou que é preciso uma receita média de R$ 28 mil por mês para manter a 
Sociedade e que comparado à gestão anterior houve uma perda de R$ 5.010,83 ao mês 
de faturamento. A maior receita está relacionada à Certificação, seguida pela anuidade 
dos sócios. Leandro ressalta a importância de continuar fazendo controle de gastos, o 
que foi feito nesta gestão. Fala sobre a inclusão de novos sócios (92), um aumento de 
20% comparado à gestão anterior. Mas apesar de recuperar sócios pagantes e novos 
sócios, Leandro se preocupa com a perda de outros sócios e, após sua explanação, 
sugere como plano de ação: 1) criação de fluxo de solicitação de gastos altos 
principalmente relacionados a viagens; 2) recuperação de sócios ativos e manutenção 
dos atuais por meio de automação de inscrição e pagamento; 3) revisão de contratos e 
custos; e 4) focar em ganhos com eventos e cursos. Após explicação do Leandro, Paulo 
Fernandes pergunta sobre o gasto mensal da tarifa da conta no Banco do Brasil e 
Leandro informa que está por volta de R$170,00. Marcelo pede a palavra para 
complementar as informações referentes aos sócios e informa que houve 22% de 
aumento referente ao pagamento das mensalidades dos sócios (94 sócios) em 2020 em 
relação a 2019, e que isto aconteceu devido à ação que foi feita através de envio de e-
mail aos sócios com desconto e facilidade de pagamento e perdão de dívida passada. 
Luciane enfatiza a necessidade de incluir mais benefícios para captar mais sócios e 
reter os antigos e a necessidade de se fazer pesquisas com aqueles que desistiram, 
identificando os motivos, além de pesquisas com novos membros a respeito do que 
seria atrativo para eles como sócios. Luciano Romero questiona Marcelo sobre os dados 
apresentados 1705 sócios, com aumento de 94 sócios, porém sócios pagantes são 300. 
Paulo Lopes diz para Marcelo que deveria considerar o número de sócios pagantes e 
não o total. Paulo Lopes diz que os sócios não pagantes deveriam ter as dívidas 
perdoadas e foi o que Marcelo disse que fez na ação de envio dos e-mails. Marcelo diz 
que foram enviados dois tipos de e-mail: para os que tinham a dívida informando sobre 
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o perdão e para os demais sócios um e-mail de lembrete para pagamento antecipado 
com desconto. Luciane sugeriu cobrança de anuidades via pagamento recorrente pelo 
Pag Seguro. Marcia e Paulo não concordam com assinatura recorrente por se tratar de 
uma sociedade científica. Johnny comentou que não há número de sócio ou carteirinha 
virtual. Edinaldo sugeriu, para manter os sócios adimplentes, a cobrança via cartão de 
crédito. Gabriel sugeriu uso do sistema Vindi para controle de associados. 2 – Relatório 
de Gestão 2018-2020. Kiatake apresenta o relatório destacando a criação do Manual 
de Certificação 5.0 com destaque para requisitos de telessaúde, a elaboração do curso 
de Instalação e Implantação do e-SUS APS, as ações no Ministério da Saúde através 
de colaboração com o processo de atualização de saúde digital para o Brasil (DigiSUS), 
suporte ao ConecteSUS, contribuições à Política Nacional de Informação e Informática 
em Saúde (PNIIS) e está em elaboração o acordo de cooperação técnica. Foram feitas 
ações no CFM através de participação na Câmara Técnica de Informática em Saúde e 
Telemedicina, reinvindicação da especialidade médica de informática em saúde e 
curriculum mínimo na residência. No CFF houve participação na Câmara Técnica de 
Farmácia Digital e participação no encontro de conselhos profissionais sobre saúde 
digital. A SBIS cooperou junto ao ITI na plataforma de validação de documentos em 
saúde. Participou de vários eventos relacionados à LGPD. A SBIS participa junto ao 
COPISS desde 2008 e estão cooperando para a nova atualização do manual de 
segurança do TISS seguindo as exigências da LGPD. Na Anvisa cooperou na consulta 
pública das RDC’s 302 e 30 sobre assinatura digital em laudos publicados na internet, 
de uma nova RDC sobre prescrição eletrônica e no Software as Medical Device (AIR-
análise de impacto regulatório). No Ministério do Trabalho atuou para a reinvindicação 
do CBO-S para o Informata em Saúde. Solicitou ao MEC, CAPES e CNPQ auxílio para 
aprovação da área de Informática em Saúde. No Congresso Nacional acompanhou 
iniciativas de informática e saúde digital, participação em diversas audiências públicas 
de telessaúde e LGPD e colaboração na frente parlamentar mista de telessaúde. Firmou 
acordo de cooperação técnica com a ASAP para requisitos de privacidade e 
organização para atenção à saúde preventiva. Kiatake enfatizou a continuidade dos 
grupos de interesses atuantes: GI Enfermagem, GI LGPD (que não evoluiu), GI 
Prescrição Eletrônica (ainda não oficializado), GI Inovação (SBIS junto aos Hubs de 
inovação) e GI Semântica. Kiatake fechou a apresentação falando sobre a atuação da 
sociedade sobre uma campanha feita para atualização dos sócios e recuperação de 
receita. Paulo Lopes parabeniza toda a diretoria pelo trabalho e pergunta qual o papel 
que a pesquisa na Sociedade, pois está se dando peso para tudo e menos peso para 
parte acadêmica, enfatizando que é preciso buscar recurso para a academia e que este 
é o momento devido à pandemia. Kiatake diz que esqueceu de mencionar acordo com 
a RNP sobre a participação da SBIS e da indicação de Paulo Lopes como membro do 
Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). Kiatake diz que a pesquisa é muito 
importante e que houve mapeamento dos centros de pesquisa no País (universidades, 
cursos e núcleos de pesquisa) e que enfatiza a importância de retomar as conexões 
com estas lideranças, de como estão acontecendo as formações. Kiatake ressalta que 
a intenção de fazer o CBIS deste ano foi com foco na academia, e que o fomento da 
academia é fundamental. Sabbatini parabeniza a diretoria e diz que a cooperação com 
o HL7 para a Conectatona foi muito importante e sugere para ano que vem a 
comemoração dos 35 anos da sociedade, iniciando-se uma campanha para tal (logotipo, 
quais serão as festividades, etc) e se coloca à disposição para auxiliar. Diz que fica feliz 
com a continuidade do ciclo de seminários e o uso da plataforma RUTE para 
transmissão deste ciclo, e da importância de enfatizar o cpTICS. Marcia que diz que 
educação não é pesquisa e que precisa ter pesquisa no Brasil. Tem um ‘gap’ do que é 
pesquisa em informática em saúde e irá explicar melhor no assunto JHI e CBIS. Gaete 
enfatiza a continuidade da sociedade junto a projetos com o governo, parabeniza pela 
criação do curso e que poderia ter tipos de categorias juniores no cpTICS. Diz que 
deveria se trabalhar mais a tecnologia indo ao encontro da saúde e tentar trazer mais 
acadêmicos para se envolverem mais na sociedade para produzir TICs para saúde. 
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Sugere a criação de pós graduação para formar profissionais preparados para prova de 
cpTICS. Kiatake diz que precisa de voluntários para fazer acontecer todas as sugestões. 
3- Eleição da nova diretoria para a gestão 2020-2022. Marcelo pergunta se há alguma 
outra chapa candidata, com resposta negativa. Kiatake apresenta a sua chapa, e coloca 
como meta retomar as reuniões mensais da diretoria, dar maior importância para área 
acadêmica, melhoria da indexação do JHI e CBIS, revisão para estabilização financeira, 
expansão do processo de Certificação com Luiz Virginio focando mais nesta área, 
aumento do engajamento dos sócios e despertar novas lideranças para a saúde digital. 
Kiatake agradece aos membros da atual diretoria. Marcelo enfatiza que a votação é 
restrita a membros titulares e que se dará por enquete da plataforma Zoom. Marcelo 
apresenta a enquete com as opções de votação “Chapa 1”, “Nulo” e “Em branco”. 
Marcelo diz que vai se abster do voto devido à posição que ocupa na Sociedade. Aberta, 
realizada e encerrada a votação, a Chapa 1 foi eleita por 25 votos a favor e 1 voto em 
branco. Assim, fica eleita a nova diretoria com a seguinte composição: Presidente: 
Luis Gustavo Gasparini Kiatake, engenheiro, portador do RG 17.448.606-6 e CPF 
173.662.348-03, residente à Rua Verbo Divino nº 1061 - cj. 71B - T1, Chácara Santo 
Antônio, São Paulo/SP, CEP 04719-002; Vice-Presidente: Eduardo Pereira Marques, 
médico, portador do RG 52.23637.3 (CREMERJ) e CPF 400.952.157-00, residente à 
Rua Ministro Correa de Melo nº 70 - ap. 1001, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22430-
110; Secretária: Daênnye D´Alexandryna de Andrade Oliveira Bezerra, enfermeira, 
portadora do RG 6422418 e CPF 050.288.804-09, residente à Rua Dona Magina 
Pontual nº 147 - ap. 701c, Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51021-510; Tesoureira: Paula 
Fuscaldo Calderon, médica, portadora do RG 22611434X e CPF 189.512.988-50, 
residente à Rua Estado de Israel nº 621 - apto 111, Vila Clementino, São Paulo/SP, 
CEP 04022-001; Conselho Fiscal: Elton Mota de Sousa, administrador hospitalar, 
portador do RG 0691011915 e CPF 993.485.435-04, residente à Rua Dr. Genésio Salles 
nº 797 - apto 104, Vila Laura, Salvador/ BA, CEP 40270-240; Cesar Augusto Pascali 
Rago, empresário, portador do RG 15110296X e CPF 106.391.428-00, residente à Rua 
Dr. Carvalho de Mendonça nº 247 - conj. 32, Vila Belmiro, Santos/SP, CEP 11070-101; 
Leandro Costa Miranda, médico, portador do RG 26432385 e CPF 311.060.168-07, 
residente à Rua Ministro Ferreira Alves nº 805 - apto 71, Pompéia, São Paulo/SP, CEP 
05009-060; Comissão de Admissão: Rodrigo André Cuevas Gaete, consultor, portador 
do RG 42268283 e CPF 035.929.349-29, residente à Av. República Argentina nº 40 - 
apto. 201 - bloco 3, Centro, Foz do Iguaçu/PR, CEP 85851-200; Gabriel Rodrigues 
Couto, engenheiro da computação, portador do RG 36154972-6 e CPF 360.998.198-94, 
residente à Rua Artur Prado nº 433 - apto 1610, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01322-
000; Luiz Roberto de Oliveira, médico, portador do RG 336624 e CPF 045.311.163-72, 
residente à Rua J. da Penha nº 720, Joaquim Távora, Fortaleza/CE, CEP 60110-120; 
Conselho de Normas Éticas: Paulo Roberto de Lima Lopes, engenheiro, portador do RG 
14035649 e CPF 058.586.738-05, residente à Av. Susana nº 249, V. Gumercindo, São 
Paulo/SP, CEP 04130-000; Heloisa Helena Ciqueto Peres, enfermeira, portadora do RG 
16296003 e CPF: 032.174.328-86, residente à avenida Dr Eneas de Carvalho Aguiar nº 
419, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 05403-000; Antônio Carlos Onofre de Lira, 
médico, portador do RG 13950128-9 e CPF 115.855.328-51, residente à Rua Professor 
Nicolau de Moraes Barros nº 209, Jardim da Bandeiras, São Paulo/SP, CEP 05439-120. 
Marcelo parabeniza a anterior e a nova diretoria. 4- Relato do CBIS 2020. Marcelo 
relata que o CBIS foi um sucesso pelo retorno positivo do conteúdo programático e pelo 
formato virtual, com pouquíssimos problemas. A expectativa inicial era de 400 
participantes, porém alcançou 550 inscrições. A despesa total foi de quase R$ 62 mil e 
a receita de quase R$ 200 mil, gerando um resultado positivo de quase R$ 140 mil, ou 
seja, mais de 200% sobre o valor investido. Foram 5 dias de evento com 4 salas 
simultâneas, 130 palestrantes convidados sendo 15 internacionais e 90 horas de 
transmissão ao vivo. Marcia relata que foram 15 profissionais participantes na Comissão 
Científica. As chamadas de trabalhos iniciaram em agosto e foi prorrogado para outubro 
e revisões até 22 de novembro. Relata o quanto o prazo foi apertado, mas que 
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conseguiram cumprir os prazos. Foram feitos aproximadamente 250 convites para 
revisores, mas que apenas 147 aceitaram, chegando a 161 revisores após novas 
indicações. Os trabalhos foram controlados pelo sistema JEMS, fruto de parceria com a 
Sociedade Brasileira de Computação (SBC). Foram 254 trabalhos submetidos, sendo 
147 artigos completos, 76 poster, 19 relatos de caso e 12 demonstrações. Marcia diz 
que foi muito bom este resultado pelo curto espaço de tempo. Relata que 31 trabalhos 
foram rejeitados (12%) por problemas de formatação, um número expressivo. Foram no 
mínimo 2 revisores por trabalho. Marcia diz que devido ao prazo não houve tempo para 
discussão para resolução de conflitos e foram consideradas as notas do JEMS. Houve 
aprovação de 101 trabalhos (45 artigos completos, 36 poster, 12 relatos de caso, 8 
demonstrações). A nota de corte média foi de 6,5, sendo que Marcia ressalta que a taxa 
de aceite é muito importante para melhorar o índice do Qualis. Houve um grande número 
de pessoas assistindo as sessões orais e não só os autores. Neste CBIS foram 
premiados os melhores artigos completos e pôster sendo que o primeiro lugar de artigo 
completo ganhou uma inscrição, uma passagem e  estadia para o CBIS 2022, o primeiro 
lugar de pôster ganhou uma inscrição para o CBIS 2022 e os três melhores colocados 
destas duas modalidades receberam certificado de honra ao mérito A comissão de 
premiação foi composta por Paulo Mazzoncini (FMRP-USP), Lucas Ferrari (UFPR), 
Huei Diana Lee (UNIOESTE) e Zilma Reis (UFMG). A premiação foi baseada nas 
melhores notas do JEMS. Marcia enfatiza que houve problemas relacionados a 
aprovações tanto no CBIS ou JHI e que não há um entendimento sobre o que é pesquisa 
em informática em saúde. Marcia diz que a publicação dos anais está prevista para 
fevereiro de 2021. Rodrigo Gaete diz que seus alunos questionaram quanto à 
formatação do JHI, que não há clareza com critérios de formatação e diz que alguns 
autores de trabalhos rejeitados consideraram uma afronta a concessão de um desconto 
para participar do congresso. Marcia justifica sobre a formatação e que montou um 
template que bastava escrever em cima e que foi criteriosa quanto a isso neste CBIS 
porque nos eventos anteriores houve muitas correções com relação a isso e que ela 
não queria isso para este ano. Com relação ao desconto Marcia pede desculpa e que 
foi com boa intenção para dar uma possibilidade do autor participar. Marcelo 
complementa o que Marcia disse que muitos autores só querem apresentar seu trabalho 
e que não assistem o evento todo. Marcelo demonstra preocupação com o não 
cumprimento de regras simples como cadastro na plataforma JEMS, e diz que em 
eventos internacionais como o MEDINFO isso é bem diferente. Gabriel parabeniza 
Marcia pelos trabalhos e pergunta sobre a possibilidade de relatos de casos não 
científicos para o próximo CBIS. Marcia diz que vários autores não eram da área 
cientifica e que o relato de caso não é necessariamente científico, e enfatiza novamente 
que é preciso definir o que é pesquisa e o que não é pesquisa. Paulo Lopes questiona 
qual o significado do CBIS e sugere que tenham outros eventos que a CBIS poderia 
fazer e que não sejam científicos ou que sejam menos acadêmicos. Gaete sugere 
separar o relato de caso que não seja científico para demostrar o que está sendo feito 
na prática. Paulo diz que os participantes podem não entender o real significado do 
CBIS e que é preciso esclarecer isso. Gaete fala novamente sobre a formatação do JHI, 
que seus alunos tiveram dificuldades e que deveria ser mais clara. Marcia diz que se os 
participantes seguissem as orientações dos revisores poderiam aproveitar e submeter 
ao JHI. Marcia sugere simpósio à parte para área não acadêmica e com revisores não 
acadêmicos também. Marcelo diz que o grande ponto da CBIS é a convergência da 
academia, mercado, governo e terceiro setor e diz que a SBIS não tem recursos para 
muitos eventos, sugerindo manter o CBIS reunindo todos os públicos. 5- Relato do JHI 
- Journal of Health Informatics. Marcia, editora chefe do JHI, inicia falando que tem 
como editora associada Marina Ribeiro e Claudia Moro. O JHI está na Lilacs e isso que 
faz com que o Qualis fique melhor. Segundo Marcia, o Qualis propõe uma classificação 
única e a JHI está em ciências da saúde (área-mãe), mas ainda não possuem nenhum 
indicador bibliométrico (Scopus, Web of Science e Google Scholar). A JHI está com 
Qualis B3. Marcia chama atenção para a quantidade de artigos submetidos, sendo que 
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10 foram publicados este ano, 1 artigo para ano que vem e 10 estão em avaliação. 
Marcia ressalta a importância de estimular o público a submeter mais artigos para o JHI 
e que para melhorar o Qualis precisa primar por qualidade. Em 2021 terá o suplemento 
com os Anais do CBIS previsto para fevereiro. Marcia agradece e parabeniza a Marcia 
Barbieri pelo seu trabalho junto ao JHI, pois ela pediu o desligamento das suas 
atividades por problemas particulares desde novembro deste ano e a sociedade está 
buscando alguém para substituí-la. Foi sugerido Edna Terezinha Rother que tem muita 
experiência em indexação de revista e chamou atenção com relação a qualidade dos 
artigos. Marcia continua com ação muito forte com os revisores e relata a dificuldade de 
encontrar revisores de algumas áreas e temas. Diz que referenciar trabalhos no JHI é 
importante para destacar no Qualis. Sugere que haja um roteiro para revisão sistemática 
e integrativa. Marcia agradece Gutierrez, Kiatake e Heimar. Beatriz parabeniza todos 
pelo CBIS que foi um enorme sucesso e diz que se deve seguir em 2021 com a mesma 
estrutura. Ela enfatiza a importância dos relatos de caso e concorda com o Marcelo e 
sugere um CBIS para ano que vem em formato virtual. Sente-se frustrada com relação 
ao CFM por não conseguir avançar em um acordo de cooperação. Sabbatini parabeniza 
Marcia pelo JHI. Diz que usa os artigos de revisão com seus alunos. Propõe criar um 
colégio ou academia brasileira da área e que já escreveu uma proposta neste sentido, 
inspirado no American College of Medical Informatics. 6- Relato da Certificação de S-
RES. Marcelo diz que este ano foi publicada a versão 5 da Certificação, com nova 
categorização e modalidades dos softwares. A estrutura do manual mudou, sendo que 
passou a haver um manual que define o processo de certificação e outros agregados 
com os requisitos, e que passou a contemplar três estágios de maturidade. Este ano 
foram 8 novos certificados com auditorias à distância (videoconferência) e já tem 
auditorias agendadas para o próximo ano. Kiatake diz que houve um webinar no ciclo 
de seminários e tutorial no CBIS sobre a certificação ministrado pelo Luiz Virginio. 7- 
Relato do proTICS/cpTICS. Osmeire diz que o exame do cpTICS não aconteceu este 
ano devido à pandemia do Covid-19, e optou-se por não realizar os exames à distância. 
Pretende-se oferecer cursos e palestras de preparo para provas cpTICS. Marcelo diz 
que foi prorrogada em um ano a validade dos certificados vigentes devido à pandemia, 
e diz que a experiência do CBIS abre novas possibilidades para capacitação à distância. 
Beatriz fala sobre o caderno de competências e sugere ter uma força tarefa para discutir 
competências (ministérios, agências) e aproveitar e usar as matrizes publicadas 
internacionalmente como parâmetro. Que tenha um evento para fazer esta discussão. 
Sabbatini ressalta que foi ele e o Lincoln que fizeram a adaptação do manual do cpTICS 
e Beatriz diz que é preciso aproveitar os manuais internacionais já publicados. Gaete 
diz que fala-se pouco de machine learning e data science ainda na sociedade, que 
deveria olhar mais para estas áreas também. Marcelo diz que as atividades na 
sociedade precisam ser auto sustentáveis ou ter o apoio com outras entidades que 
possam patrocinar estas atividades. Beatriz questiona se tem algum tipo de convênio 
com o Ministério (TED) e Marcelo diz que a sociedade está tentando um acordo de 
cooperação técnica. 8- Deliberação sobre a concessão de títulos de Membros 
Honorários e Beneméritos. Marcelo diz que este item foi incluído a seu pedido ao ter 
sido questionado pelo Dr. Daniel Sigulem se ele não seria considerado membro 
honorário ou membro benemérito. Marcelo sugere resgatar e propor esse título para 
alguns membros, e montar uma comissão para indicar nomes elegíveis a estas 
categorias. Kiatake considera prudente formalizar esta ação por meio de documento 
assinado. Por 10 votos favoráveis e nenhum contrário, ficou definida a outorga do título 
de Membro Honorário ao Dr. Daniel Sigulem sob a condição de apresentação de uma 
proposta formal assinada por 7 membros titulares, o qual Marcelo se propõe a elaborar 
e coletas as assinaturas. Marcelo ressalta que o direito de voto é apenas para membros 
fundadores e titulares. Beatriz sugere revisar o estatuto. Renato concorda com a Beatriz 
sobre a revisão e explica sobre as diferenças de membro Honorário, Emérito e 
Benemérito. 9- Assuntos gerais. Kiatake acha que deve ter uma votação para definir 
até janeiro se vai ter um CBIS para 2021, que já seria o evento comemorativo dos 35 
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anos da sociedade. Marcia ressalta para verificar a data antecipadamente para não 
conflitar com o evento da SBC no segundo semestre. Paulo Lopes questiona sobre o 
evento PEP e Kiatake acha que deve fazer o CBIS ano que vem e ver se a comunidade 
acadêmica acompanha anualmente. Marcelo diz que não é factível ter PEP e CBIS no 
mesmo ano. Gaete sugere que esta pauta seja discutida em outro momento por conta 
do horário e incluir na pauta os pontos fortes e fracos do CBIS. Marcelo concorda com 
Gaete. Marcia diz que o Qualis penaliza quando o evento acontece de dois em dois 
anos. Marcelo pergunta para Marcia se é possível trazer o evento da SBC para o CBIS. 
Marcia diz que há complicadores, mas que devem tentar. Beatriz diz que não dá para 
continuar a reunião e propõe ser discutido este assunto em outro momento. Marcelo e 
Marcia concordam em definir o quanto antes se será realizado CBIS e qual será a data. 
Marcelo finaliza este tópico e como não houve mais nada a tratar, encerrou a assembleia 
às dezoito horas e trinta minutos. 
 
 
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.  
 
 
 
 
Marcelo Lucio da Silva  Luciane Mandia Grossi 
Presidente da Assembleia  Secretária 
 
 
Diretoria Eleita – Gestão 2020-2022: 
 
 
 
 
Luis Gustavo Gasparini Kiatake  Eduardo Pereira Marques 
Presidente     Vice-Presidente 
 
 
 
 
Daênnye D´Alexandryna de   Paula Fuscaldo Calderon 
Andrade Oliveira Bezerra   Tesoureira 
Secretária 
 
 
 
Conselho Fiscal: 
 
 
 
 
Elton Mota de Sousa    Cesar Augusto Pascali Rago 
 
 
 
 
Leandro Costa Miranda 
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Comissão de Admissão:  
 
 
 
 
Rodrigo André Cuevas Gaete  Gabriel Rodrigues Couto 
 
 
 
 
Luiz Roberto de Oliveira 
 
 
 
Conselho de Normas Éticas: 
 
 
 
 
Paulo Roberto de Lima Lopes  Heloisa Helena Ciqueto Peres 
 
 
 
 
Antônio Carlos Onofre de Lira 
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TERMO DE POSSE 

TERMO DE POSSE DOS ELEITOS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DO DIA 14/12/2020 PARA CARGOS DA 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFORMÁTICA EM SAÚDE 
 
No dia 14 de dezembro de 2020, às 14h30, reuniram-se os seguintes membros eleitos para 
tomarem posse em seus respectivos cargos para o mandato iniciando-se neste dia até 
31/12/2022, como determina previsão estatutária: 
 
 
 
 
Luis Gustavo Gasparini Kiatake   Eduardo Pereira Marques 
Presidente      Vice-Presidente 
 
 
 
 
Daênnye D´Alexandryna de   Paula Fuscaldo Calderon 
Andrade Oliveira Bezerra    Tesoureira 
Secretária 
 
 
Conselho Fiscal: 
 
 
 
 
Elton Mota de Sousa    Cesar Augusto Pascali Rago 
 
 
 
 
Leandro Costa Miranda 
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Comissão de Admissão:  
 
 
 
 
Rodrigo André Cuevas Gaete  Gabriel Rodrigues Couto 
 
 
 
 
Luiz Roberto de Oliveira 
 
 
Conselho de Normas Éticas: 
 
 
 
 
Paulo Roberto de Lima Lopes  Heloisa Helena Ciqueto Peres 
 
 
 
 
Antônio Carlos Onofre de Lira 
 
 
 
 

São Paulo, 14 de dezembro de 2020. 
 
 
 
 
 

Luis Gustavo Gasparini Kiatake 
Presidente 

Sociedade Brasileira de Informática em Saúde 
CNPJ 58.408.055/0001-15                                                     
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Eventos do signatário Assinatura Registro de hora e data
      Aceito: 23/12/2020 05:10:56
      ID: ddd6b7a6-8d06-4eb8-a580-be1e33024a5b

Eventos do signatário presencial Assinatura Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor Status Registro de hora e data

Evento de entrega do agente Status Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários Status Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados Status Registro de hora e data

Eventos de cópia Status Registro de hora e data

Eventos com testemunhas Assinatura Registro de hora e data

Eventos do tabelião Assinatura Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope Status Carimbo de data/hora
Envelope enviado Com hash/criptografado 22/12/2020 16:21:34

Entrega certificada Segurança verificada 23/12/2020 05:10:56

Assinatura concluída Segurança verificada 23/12/2020 05:18:06

Concluído Segurança verificada 23/12/2020 13:02:24

Eventos de pagamento Status Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

A Sociedade Brasileira de Informática em Saúde - SBIS, inscrita no CNPJ sob o nº 

58.408.055/0001-15, CONVOCA todos os seus associados para participarem da 

Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 14 de dezembro de 2020, em primeira 

convocação às 14h00 com a presença da maioria dos Membros Titulares quites com suas 

obrigações estatutárias, e em segunda convocação às 14h30 com qualquer quantidade 

de Membros Titulares, em formato virtual (online), para deliberarem sobre a seguinte 

ordem do dia: 

 

1. Prestação de contas 2020 

2. Relatório da gestão 2018-2020 

3. Eleição da nova diretoria para a gestão 2020-2022 

4. Relato do CBIS 2020 

5. Relato do JHI - Journal of Health Informatics 

6. Relato da Certificação de S-RES 

7. Relato do proTICS/cpTICS 

8. Deliberação sobre a concessão de títulos de Membros Honorários e Beneméritos 

9. Assuntos gerais 

 

Para participar da Assembleia, o associado deverá efetuar um pré-registro no seguinte 

endereço eletrônico: 

https://zoom.us/meeting/register/tJUrf--tpzwuHNYeVJvEtNmaAB9amaIigJbt .  

 

A Assembleia é aberta à participação de todos os Membros quites com suas obrigações 

sociais, independentemente de sua categoria associativa, sendo, contudo, restrita aos 

Membros Fundadores e Titulares quites com suas obrigações sociais a possibilidade de 

votar e ser votado. 

 

As deliberações da Assembleia serão tomadas por maioria simples de votos, não se 

computando os votos em branco. 

 

 

São Paulo, 13 de novembro de 2020. 

 

 

 

 

Luis Gustavo Gasparini Kiatake 
Presidente - Gestão 2018-2020 

 

 

 

Luciane Mandia Grossi 

Secretária - Gestão 2018-2020 
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 14/12/2020 

LISTA DE PRESENÇA  

 

ANTONIO CARLOS ONOFRE DE LIRA 

BEATRIZ DE FARIA LEÃO 

CESAR AUGUSTO PASCALI RAGO 

DAÊNNYE D´ALEXANDRYNA DE ANDRADE OLIVEIRA BEZERRA 

EDINALDO DE BARROS TORRES 

EDUARDO PEREIRA MARQUES 

ELTON MOTA DE SOUZA 

FABIO CAMPELO SANTOS DA FONSECA  

FRANKLIN CROSBY PERRONY DE LIZ 

GABRIEL RODRIGUES COUTO 

HUEI DIANA LEE 

JOHNNY CARDOSO MARQUES 

JOSÉ SAMPAIO JÚNIOR 

JUSSARA MACEDO PINHO ROTZSCH 

LEANDRO COSTA MIRANDA 

LEONARDO ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS 

LINCOLN DE ASSIS MOURA JUNIOR 

LUCIANE MANDIA GROSSI 

LUCIANO ROMERO SOARES DE LIMA 

LUIS GUSTAVO GASPARINI KIATAKE 

LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA 

MARCELO LÚCIO DA SILVA 

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA 

MÁRCIA ITO 

MARCO ANTONIO GUTIERREZ 

MARIO SERGIO VASCONCELOS DOS SANTOS 

OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO 

PABLO JORGE MADRIL 

PAULA FUSCALDO CALDERON 

PAULO CÉSAR BARBOSA FERNANDES 
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PAULO L SALOMAO 

PAULO MAZZONCINI DE AZEVEDO MARQUES 

PAULO ROBERTO DE LIMA LOPES 

RENATO DUARTE ROZO FONSECA 

RENATO MARCOS ENDRIZZI SABBATINI 

RODRIGO ANDRÉ CUEVAS GAETE 

TIAGO FRIGINI 

 

 

Declaro, para os devidos fins, que a presente lista de presença reflete a realidade verificada durante 

a Assembleia Geral Ordinária realizada por meio de videoconferência nesta data. 

 

São Paulo, 14 de dezembro de 2020. 

 

 

 

Luis Gustavo Gasparini Kiatake 
Presidente 

Sociedade Brasileira de Informática em Saúde 
CNPJ 58.408.055/0001-15 
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REQUERIMENTO PARA REGISTRO DE ATA 


 


A Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, inscrita no CNPJ sob o nº 


58.408.055/0001-15 , com sede na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 278 – 7º andar – sala 


11 – Bela Vista – São Paulo/SP – CEP 01318-901, neste ato representada por seu 


presidente Luis Gustavo Gasparini Kiatake, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF 


sob o nº 173.672.348-03 e no RG nº 17448606 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua 


Verbo Divino, 1061 – conjunto 71B – T1 – Chácara Santo Antônio – São Paulo/SP – CEP 


04719-002, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria requerer o registro da Ata 


de Assembleia Geral Ordinária anexa, realizada no dia 14 de dezembro de 2020, 


declarando que foram cumpridos todos os requisitos estatutários vigentes. 


   


São Paulo, 14 de dezembro de 2020. 


 


 


 
Luis Gustavo Gasparini Kiatake 


Presidente 
Sociedade Brasileira de Informática em Saúde 


CNPJ 58.408.055/0001-15                                                     
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		Assinador Serpro












                                                                         


 


ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 14/12/2020 


LISTA DE PRESENÇA  


 


ANTONIO CARLOS ONOFRE DE LIRA 


BEATRIZ DE FARIA LEÃO 


CESAR AUGUSTO PASCALI RAGO 


DAÊNNYE D´ALEXANDRYNA DE ANDRADE OLIVEIRA BEZERRA 


EDINALDO DE BARROS TORRES 


EDUARDO PEREIRA MARQUES 


ELTON MOTA DE SOUZA 


FABIO CAMPELO SANTOS DA FONSECA  


FRANKLIN CROSBY PERRONY DE LIZ 


GABRIEL RODRIGUES COUTO 


HUEI DIANA LEE 


JOHNNY CARDOSO MARQUES 


JOSÉ SAMPAIO JÚNIOR 


JUSSARA MACEDO PINHO ROTZSCH 


LEANDRO COSTA MIRANDA 


LEONARDO ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS 


LINCOLN DE ASSIS MOURA JUNIOR 


LUCIANE MANDIA GROSSI 


LUCIANO ROMERO SOARES DE LIMA 


LUIS GUSTAVO GASPARINI KIATAKE 


LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA 


MARCELO LÚCIO DA SILVA 


MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA 


MÁRCIA ITO 


MARCO ANTONIO GUTIERREZ 


MARIO SERGIO VASCONCELOS DOS SANTOS 


OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO 


PABLO JORGE MADRIL 


PAULA FUSCALDO CALDERON 


PAULO CÉSAR BARBOSA FERNANDES 







                                                                         


 


PAULO L SALOMAO 


PAULO MAZZONCINI DE AZEVEDO MARQUES 


PAULO ROBERTO DE LIMA LOPES 


RENATO DUARTE ROZO FONSECA 


RENATO MARCOS ENDRIZZI SABBATINI 


RODRIGO ANDRÉ CUEVAS GAETE 


TIAGO FRIGINI 


 


 


Declaro, para os devidos fins, que a presente lista de presença reflete a realidade verificada durante 


a Assembleia Geral Ordinária realizada por meio de videoconferência nesta data. 


 


São Paulo, 14 de dezembro de 2020. 


 


 


 


Luis Gustavo Gasparini Kiatake 
Presidente 


Sociedade Brasileira de Informática em Saúde 
CNPJ 58.408.055/0001-15 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 


ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 


 


A Sociedade Brasileira de Informática em Saúde - SBIS, inscrita no CNPJ sob o nº 


58.408.055/0001-15, CONVOCA todos os seus associados para participarem da 


Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 14 de dezembro de 2020, em primeira 


convocação às 14h00 com a presença da maioria dos Membros Titulares quites com suas 


obrigações estatutárias, e em segunda convocação às 14h30 com qualquer quantidade 


de Membros Titulares, em formato virtual (online), para deliberarem sobre a seguinte 


ordem do dia: 


 


1. Prestação de contas 2020 


2. Relatório da gestão 2018-2020 


3. Eleição da nova diretoria para a gestão 2020-2022 


4. Relato do CBIS 2020 


5. Relato do JHI - Journal of Health Informatics 


6. Relato da Certificação de S-RES 


7. Relato do proTICS/cpTICS 


8. Deliberação sobre a concessão de títulos de Membros Honorários e Beneméritos 


9. Assuntos gerais 


 


Para participar da Assembleia, o associado deverá efetuar um pré-registro no seguinte 


endereço eletrônico: 


https://zoom.us/meeting/register/tJUrf--tpzwuHNYeVJvEtNmaAB9amaIigJbt .  


 


A Assembleia é aberta à participação de todos os Membros quites com suas obrigações 


sociais, independentemente de sua categoria associativa, sendo, contudo, restrita aos 


Membros Fundadores e Titulares quites com suas obrigações sociais a possibilidade de 


votar e ser votado. 


 


As deliberações da Assembleia serão tomadas por maioria simples de votos, não se 


computando os votos em branco. 


 


 


São Paulo, 13 de novembro de 2020. 


 


 


 


 


Luis Gustavo Gasparini Kiatake 
Presidente - Gestão 2018-2020 


 


 


 


Luciane Mandia Grossi 


Secretária - Gestão 2018-2020 
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TERMO DE POSSE 


TERMO DE POSSE DOS ELEITOS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DO DIA 14/12/2020 PARA CARGOS DA 


SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFORMÁTICA EM SAÚDE 
 
No dia 14 de dezembro de 2020, às 14h30, reuniram-se os seguintes membros eleitos para 
tomarem posse em seus respectivos cargos para o mandato iniciando-se neste dia até 
31/12/2022, como determina previsão estatutária: 
 
 
 
 
Luis Gustavo Gasparini Kiatake   Eduardo Pereira Marques 
Presidente      Vice-Presidente 
 
 
 
 
Daênnye D´Alexandryna de   Paula Fuscaldo Calderon 
Andrade Oliveira Bezerra    Tesoureira 
Secretária 
 
 
Conselho Fiscal: 
 
 
 
 
Elton Mota de Sousa    Cesar Augusto Pascali Rago 
 
 
 
 
Leandro Costa Miranda 
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Comissão de Admissão:  
 
 
 
 
Rodrigo André Cuevas Gaete  Gabriel Rodrigues Couto 
 
 
 
 
Luiz Roberto de Oliveira 
 
 
Conselho de Normas Éticas: 
 
 
 
 
Paulo Roberto de Lima Lopes  Heloisa Helena Ciqueto Peres 
 
 
 
 
Antônio Carlos Onofre de Lira 
 
 
 
 


São Paulo, 14 de dezembro de 2020. 
 
 
 
 
 


Luis Gustavo Gasparini Kiatake 
Presidente 


Sociedade Brasileira de Informática em Saúde 
CNPJ 58.408.055/0001-15                                                     
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SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFORMÁTICA EM SAÚDE – SBIS 
CNPJ 58.408.055/0001-15 


 
Assembleia Geral Ordinária realizada em 14 de dezembro de 2020 


 
Ao décimo quarto dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta 
minutos, de forma remota por vídeo conferência pela plataforma Zoom, iniciou-se a 
Assembleia Geral Ordinária da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, com a 
presença dos diretores Luis Gustavo Gasparini Kiatake (Presidente da SBIS), Leandro 
Costa Miranda (Tesoureiro) e Luciane Mandia Grossi (Secretária), e demais membros 
que se encontram na lista de presença anexa a esta ata. Para esta Assembleia não 
houve justificativas de ausência. A partir deste momento serão designados somente 
pelos nomes que são comumente conhecidos seja pelo primeiro nome ou o sobrenome. 
Marcelo Silva abre a Assembleia informando que a mesma não será gravada por não 
ter a autorização escrita dos participantes. Informou também que as votações simples 
serão feitas por votação de “Sim” ou “Não” e para votações secretas será feito por 
enquete anônima, ambos recursos da plataforma Zoom. Osmeire pede para checar na 
lista da SBIS os membros titulares presentes na assembleia. Renato Sabbatini sugere 
que, para as próximas assembleias remotas, a lista de presença seja de forma 
automatizada. Marcelo pergunta se alguém se candidata para presidir a assembleia e, 
como não houve candidatura, o mesmo assumiu tal posto, cabendo a mim, Luciane 
Mandia Grossi, secretariar os trabalhos. Assim inicia-se apresentando a pauta sugerida 
na convocação e questiona se há algo a acrescentar e se podem seguir a ordem 
estabelecida. Marcelo sugere apresentar as chapas da diretoria primeiro para dar tempo 
de preparar a votação, e Kiatake declara-se candidato. Inicia-se, então, o primeiro tópico 
da pauta. 1- Prestação de contas 2020: Leandro inicia dizendo que houve um gasto 
médio mensal de R$ 27.626,74 e que o gasto maior foi relativo a honorários R$ 
182.373,36, seguido de gastos com auditorias R$ 28.680,45 e aluguel R$ 15.859,30. 
Os maiores gastos da Sociedade são os fixos e destes os salários são os maiores. 
Leandro afirmou que é preciso uma receita média de R$ 28 mil por mês para manter a 
Sociedade e que comparado à gestão anterior houve uma perda de R$ 5.010,83 ao mês 
de faturamento. A maior receita está relacionada à Certificação, seguida pela anuidade 
dos sócios. Leandro ressalta a importância de continuar fazendo controle de gastos, o 
que foi feito nesta gestão. Fala sobre a inclusão de novos sócios (92), um aumento de 
20% comparado à gestão anterior. Mas apesar de recuperar sócios pagantes e novos 
sócios, Leandro se preocupa com a perda de outros sócios e, após sua explanação, 
sugere como plano de ação: 1) criação de fluxo de solicitação de gastos altos 
principalmente relacionados a viagens; 2) recuperação de sócios ativos e manutenção 
dos atuais por meio de automação de inscrição e pagamento; 3) revisão de contratos e 
custos; e 4) focar em ganhos com eventos e cursos. Após explicação do Leandro, Paulo 
Fernandes pergunta sobre o gasto mensal da tarifa da conta no Banco do Brasil e 
Leandro informa que está por volta de R$170,00. Marcelo pede a palavra para 
complementar as informações referentes aos sócios e informa que houve 22% de 
aumento referente ao pagamento das mensalidades dos sócios (94 sócios) em 2020 em 
relação a 2019, e que isto aconteceu devido à ação que foi feita através de envio de e-
mail aos sócios com desconto e facilidade de pagamento e perdão de dívida passada. 
Luciane enfatiza a necessidade de incluir mais benefícios para captar mais sócios e 
reter os antigos e a necessidade de se fazer pesquisas com aqueles que desistiram, 
identificando os motivos, além de pesquisas com novos membros a respeito do que 
seria atrativo para eles como sócios. Luciano Romero questiona Marcelo sobre os dados 
apresentados 1705 sócios, com aumento de 94 sócios, porém sócios pagantes são 300. 
Paulo Lopes diz para Marcelo que deveria considerar o número de sócios pagantes e 
não o total. Paulo Lopes diz que os sócios não pagantes deveriam ter as dívidas 
perdoadas e foi o que Marcelo disse que fez na ação de envio dos e-mails. Marcelo diz 
que foram enviados dois tipos de e-mail: para os que tinham a dívida informando sobre 
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o perdão e para os demais sócios um e-mail de lembrete para pagamento antecipado 
com desconto. Luciane sugeriu cobrança de anuidades via pagamento recorrente pelo 
Pag Seguro. Marcia e Paulo não concordam com assinatura recorrente por se tratar de 
uma sociedade científica. Johnny comentou que não há número de sócio ou carteirinha 
virtual. Edinaldo sugeriu, para manter os sócios adimplentes, a cobrança via cartão de 
crédito. Gabriel sugeriu uso do sistema Vindi para controle de associados. 2 – Relatório 
de Gestão 2018-2020. Kiatake apresenta o relatório destacando a criação do Manual 
de Certificação 5.0 com destaque para requisitos de telessaúde, a elaboração do curso 
de Instalação e Implantação do e-SUS APS, as ações no Ministério da Saúde através 
de colaboração com o processo de atualização de saúde digital para o Brasil (DigiSUS), 
suporte ao ConecteSUS, contribuições à Política Nacional de Informação e Informática 
em Saúde (PNIIS) e está em elaboração o acordo de cooperação técnica. Foram feitas 
ações no CFM através de participação na Câmara Técnica de Informática em Saúde e 
Telemedicina, reinvindicação da especialidade médica de informática em saúde e 
curriculum mínimo na residência. No CFF houve participação na Câmara Técnica de 
Farmácia Digital e participação no encontro de conselhos profissionais sobre saúde 
digital. A SBIS cooperou junto ao ITI na plataforma de validação de documentos em 
saúde. Participou de vários eventos relacionados à LGPD. A SBIS participa junto ao 
COPISS desde 2008 e estão cooperando para a nova atualização do manual de 
segurança do TISS seguindo as exigências da LGPD. Na Anvisa cooperou na consulta 
pública das RDC’s 302 e 30 sobre assinatura digital em laudos publicados na internet, 
de uma nova RDC sobre prescrição eletrônica e no Software as Medical Device (AIR-
análise de impacto regulatório). No Ministério do Trabalho atuou para a reinvindicação 
do CBO-S para o Informata em Saúde. Solicitou ao MEC, CAPES e CNPQ auxílio para 
aprovação da área de Informática em Saúde. No Congresso Nacional acompanhou 
iniciativas de informática e saúde digital, participação em diversas audiências públicas 
de telessaúde e LGPD e colaboração na frente parlamentar mista de telessaúde. Firmou 
acordo de cooperação técnica com a ASAP para requisitos de privacidade e 
organização para atenção à saúde preventiva. Kiatake enfatizou a continuidade dos 
grupos de interesses atuantes: GI Enfermagem, GI LGPD (que não evoluiu), GI 
Prescrição Eletrônica (ainda não oficializado), GI Inovação (SBIS junto aos Hubs de 
inovação) e GI Semântica. Kiatake fechou a apresentação falando sobre a atuação da 
sociedade sobre uma campanha feita para atualização dos sócios e recuperação de 
receita. Paulo Lopes parabeniza toda a diretoria pelo trabalho e pergunta qual o papel 
que a pesquisa na Sociedade, pois está se dando peso para tudo e menos peso para 
parte acadêmica, enfatizando que é preciso buscar recurso para a academia e que este 
é o momento devido à pandemia. Kiatake diz que esqueceu de mencionar acordo com 
a RNP sobre a participação da SBIS e da indicação de Paulo Lopes como membro do 
Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). Kiatake diz que a pesquisa é muito 
importante e que houve mapeamento dos centros de pesquisa no País (universidades, 
cursos e núcleos de pesquisa) e que enfatiza a importância de retomar as conexões 
com estas lideranças, de como estão acontecendo as formações. Kiatake ressalta que 
a intenção de fazer o CBIS deste ano foi com foco na academia, e que o fomento da 
academia é fundamental. Sabbatini parabeniza a diretoria e diz que a cooperação com 
o HL7 para a Conectatona foi muito importante e sugere para ano que vem a 
comemoração dos 35 anos da sociedade, iniciando-se uma campanha para tal (logotipo, 
quais serão as festividades, etc) e se coloca à disposição para auxiliar. Diz que fica feliz 
com a continuidade do ciclo de seminários e o uso da plataforma RUTE para 
transmissão deste ciclo, e da importância de enfatizar o cpTICS. Marcia que diz que 
educação não é pesquisa e que precisa ter pesquisa no Brasil. Tem um ‘gap’ do que é 
pesquisa em informática em saúde e irá explicar melhor no assunto JHI e CBIS. Gaete 
enfatiza a continuidade da sociedade junto a projetos com o governo, parabeniza pela 
criação do curso e que poderia ter tipos de categorias juniores no cpTICS. Diz que 
deveria se trabalhar mais a tecnologia indo ao encontro da saúde e tentar trazer mais 
acadêmicos para se envolverem mais na sociedade para produzir TICs para saúde. 
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Sugere a criação de pós graduação para formar profissionais preparados para prova de 
cpTICS. Kiatake diz que precisa de voluntários para fazer acontecer todas as sugestões. 
3- Eleição da nova diretoria para a gestão 2020-2022. Marcelo pergunta se há alguma 
outra chapa candidata, com resposta negativa. Kiatake apresenta a sua chapa, e coloca 
como meta retomar as reuniões mensais da diretoria, dar maior importância para área 
acadêmica, melhoria da indexação do JHI e CBIS, revisão para estabilização financeira, 
expansão do processo de Certificação com Luiz Virginio focando mais nesta área, 
aumento do engajamento dos sócios e despertar novas lideranças para a saúde digital. 
Kiatake agradece aos membros da atual diretoria. Marcelo enfatiza que a votação é 
restrita a membros titulares e que se dará por enquete da plataforma Zoom. Marcelo 
apresenta a enquete com as opções de votação “Chapa 1”, “Nulo” e “Em branco”. 
Marcelo diz que vai se abster do voto devido à posição que ocupa na Sociedade. Aberta, 
realizada e encerrada a votação, a Chapa 1 foi eleita por 25 votos a favor e 1 voto em 
branco. Assim, fica eleita a nova diretoria com a seguinte composição: Presidente: 
Luis Gustavo Gasparini Kiatake, engenheiro, portador do RG 17.448.606-6 e CPF 
173.662.348-03, residente à Rua Verbo Divino nº 1061 - cj. 71B - T1, Chácara Santo 
Antônio, São Paulo/SP, CEP 04719-002; Vice-Presidente: Eduardo Pereira Marques, 
médico, portador do RG 52.23637.3 (CREMERJ) e CPF 400.952.157-00, residente à 
Rua Ministro Correa de Melo nº 70 - ap. 1001, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22430-
110; Secretária: Daênnye D´Alexandryna de Andrade Oliveira Bezerra, enfermeira, 
portadora do RG 6422418 e CPF 050.288.804-09, residente à Rua Dona Magina 
Pontual nº 147 - ap. 701c, Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51021-510; Tesoureira: Paula 
Fuscaldo Calderon, médica, portadora do RG 22611434X e CPF 189.512.988-50, 
residente à Rua Estado de Israel nº 621 - apto 111, Vila Clementino, São Paulo/SP, 
CEP 04022-001; Conselho Fiscal: Elton Mota de Sousa, administrador hospitalar, 
portador do RG 0691011915 e CPF 993.485.435-04, residente à Rua Dr. Genésio Salles 
nº 797 - apto 104, Vila Laura, Salvador/ BA, CEP 40270-240; Cesar Augusto Pascali 
Rago, empresário, portador do RG 15110296X e CPF 106.391.428-00, residente à Rua 
Dr. Carvalho de Mendonça nº 247 - conj. 32, Vila Belmiro, Santos/SP, CEP 11070-101; 
Leandro Costa Miranda, médico, portador do RG 26432385 e CPF 311.060.168-07, 
residente à Rua Ministro Ferreira Alves nº 805 - apto 71, Pompéia, São Paulo/SP, CEP 
05009-060; Comissão de Admissão: Rodrigo André Cuevas Gaete, consultor, portador 
do RG 42268283 e CPF 035.929.349-29, residente à Av. República Argentina nº 40 - 
apto. 201 - bloco 3, Centro, Foz do Iguaçu/PR, CEP 85851-200; Gabriel Rodrigues 
Couto, engenheiro da computação, portador do RG 36154972-6 e CPF 360.998.198-94, 
residente à Rua Artur Prado nº 433 - apto 1610, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01322-
000; Luiz Roberto de Oliveira, médico, portador do RG 336624 e CPF 045.311.163-72, 
residente à Rua J. da Penha nº 720, Joaquim Távora, Fortaleza/CE, CEP 60110-120; 
Conselho de Normas Éticas: Paulo Roberto de Lima Lopes, engenheiro, portador do RG 
14035649 e CPF 058.586.738-05, residente à Av. Susana nº 249, V. Gumercindo, São 
Paulo/SP, CEP 04130-000; Heloisa Helena Ciqueto Peres, enfermeira, portadora do RG 
16296003 e CPF: 032.174.328-86, residente à avenida Dr Eneas de Carvalho Aguiar nº 
419, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 05403-000; Antônio Carlos Onofre de Lira, 
médico, portador do RG 13950128-9 e CPF 115.855.328-51, residente à Rua Professor 
Nicolau de Moraes Barros nº 209, Jardim da Bandeiras, São Paulo/SP, CEP 05439-120. 
Marcelo parabeniza a anterior e a nova diretoria. 4- Relato do CBIS 2020. Marcelo 
relata que o CBIS foi um sucesso pelo retorno positivo do conteúdo programático e pelo 
formato virtual, com pouquíssimos problemas. A expectativa inicial era de 400 
participantes, porém alcançou 550 inscrições. A despesa total foi de quase R$ 62 mil e 
a receita de quase R$ 200 mil, gerando um resultado positivo de quase R$ 140 mil, ou 
seja, mais de 200% sobre o valor investido. Foram 5 dias de evento com 4 salas 
simultâneas, 130 palestrantes convidados sendo 15 internacionais e 90 horas de 
transmissão ao vivo. Marcia relata que foram 15 profissionais participantes na Comissão 
Científica. As chamadas de trabalhos iniciaram em agosto e foi prorrogado para outubro 
e revisões até 22 de novembro. Relata o quanto o prazo foi apertado, mas que 
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conseguiram cumprir os prazos. Foram feitos aproximadamente 250 convites para 
revisores, mas que apenas 147 aceitaram, chegando a 161 revisores após novas 
indicações. Os trabalhos foram controlados pelo sistema JEMS, fruto de parceria com a 
Sociedade Brasileira de Computação (SBC). Foram 254 trabalhos submetidos, sendo 
147 artigos completos, 76 poster, 19 relatos de caso e 12 demonstrações. Marcia diz 
que foi muito bom este resultado pelo curto espaço de tempo. Relata que 31 trabalhos 
foram rejeitados (12%) por problemas de formatação, um número expressivo. Foram no 
mínimo 2 revisores por trabalho. Marcia diz que devido ao prazo não houve tempo para 
discussão para resolução de conflitos e foram consideradas as notas do JEMS. Houve 
aprovação de 101 trabalhos (45 artigos completos, 36 poster, 12 relatos de caso, 8 
demonstrações). A nota de corte média foi de 6,5, sendo que Marcia ressalta que a taxa 
de aceite é muito importante para melhorar o índice do Qualis. Houve um grande número 
de pessoas assistindo as sessões orais e não só os autores. Neste CBIS foram 
premiados os melhores artigos completos e pôster sendo que o primeiro lugar de artigo 
completo ganhou uma inscrição, uma passagem e  estadia para o CBIS 2022, o primeiro 
lugar de pôster ganhou uma inscrição para o CBIS 2022 e os três melhores colocados 
destas duas modalidades receberam certificado de honra ao mérito A comissão de 
premiação foi composta por Paulo Mazzoncini (FMRP-USP), Lucas Ferrari (UFPR), 
Huei Diana Lee (UNIOESTE) e Zilma Reis (UFMG). A premiação foi baseada nas 
melhores notas do JEMS. Marcia enfatiza que houve problemas relacionados a 
aprovações tanto no CBIS ou JHI e que não há um entendimento sobre o que é pesquisa 
em informática em saúde. Marcia diz que a publicação dos anais está prevista para 
fevereiro de 2021. Rodrigo Gaete diz que seus alunos questionaram quanto à 
formatação do JHI, que não há clareza com critérios de formatação e diz que alguns 
autores de trabalhos rejeitados consideraram uma afronta a concessão de um desconto 
para participar do congresso. Marcia justifica sobre a formatação e que montou um 
template que bastava escrever em cima e que foi criteriosa quanto a isso neste CBIS 
porque nos eventos anteriores houve muitas correções com relação a isso e que ela 
não queria isso para este ano. Com relação ao desconto Marcia pede desculpa e que 
foi com boa intenção para dar uma possibilidade do autor participar. Marcelo 
complementa o que Marcia disse que muitos autores só querem apresentar seu trabalho 
e que não assistem o evento todo. Marcelo demonstra preocupação com o não 
cumprimento de regras simples como cadastro na plataforma JEMS, e diz que em 
eventos internacionais como o MEDINFO isso é bem diferente. Gabriel parabeniza 
Marcia pelos trabalhos e pergunta sobre a possibilidade de relatos de casos não 
científicos para o próximo CBIS. Marcia diz que vários autores não eram da área 
cientifica e que o relato de caso não é necessariamente científico, e enfatiza novamente 
que é preciso definir o que é pesquisa e o que não é pesquisa. Paulo Lopes questiona 
qual o significado do CBIS e sugere que tenham outros eventos que a CBIS poderia 
fazer e que não sejam científicos ou que sejam menos acadêmicos. Gaete sugere 
separar o relato de caso que não seja científico para demostrar o que está sendo feito 
na prática. Paulo diz que os participantes podem não entender o real significado do 
CBIS e que é preciso esclarecer isso. Gaete fala novamente sobre a formatação do JHI, 
que seus alunos tiveram dificuldades e que deveria ser mais clara. Marcia diz que se os 
participantes seguissem as orientações dos revisores poderiam aproveitar e submeter 
ao JHI. Marcia sugere simpósio à parte para área não acadêmica e com revisores não 
acadêmicos também. Marcelo diz que o grande ponto da CBIS é a convergência da 
academia, mercado, governo e terceiro setor e diz que a SBIS não tem recursos para 
muitos eventos, sugerindo manter o CBIS reunindo todos os públicos. 5- Relato do JHI 
- Journal of Health Informatics. Marcia, editora chefe do JHI, inicia falando que tem 
como editora associada Marina Ribeiro e Claudia Moro. O JHI está na Lilacs e isso que 
faz com que o Qualis fique melhor. Segundo Marcia, o Qualis propõe uma classificação 
única e a JHI está em ciências da saúde (área-mãe), mas ainda não possuem nenhum 
indicador bibliométrico (Scopus, Web of Science e Google Scholar). A JHI está com 
Qualis B3. Marcia chama atenção para a quantidade de artigos submetidos, sendo que 
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10 foram publicados este ano, 1 artigo para ano que vem e 10 estão em avaliação. 
Marcia ressalta a importância de estimular o público a submeter mais artigos para o JHI 
e que para melhorar o Qualis precisa primar por qualidade. Em 2021 terá o suplemento 
com os Anais do CBIS previsto para fevereiro. Marcia agradece e parabeniza a Marcia 
Barbieri pelo seu trabalho junto ao JHI, pois ela pediu o desligamento das suas 
atividades por problemas particulares desde novembro deste ano e a sociedade está 
buscando alguém para substituí-la. Foi sugerido Edna Terezinha Rother que tem muita 
experiência em indexação de revista e chamou atenção com relação a qualidade dos 
artigos. Marcia continua com ação muito forte com os revisores e relata a dificuldade de 
encontrar revisores de algumas áreas e temas. Diz que referenciar trabalhos no JHI é 
importante para destacar no Qualis. Sugere que haja um roteiro para revisão sistemática 
e integrativa. Marcia agradece Gutierrez, Kiatake e Heimar. Beatriz parabeniza todos 
pelo CBIS que foi um enorme sucesso e diz que se deve seguir em 2021 com a mesma 
estrutura. Ela enfatiza a importância dos relatos de caso e concorda com o Marcelo e 
sugere um CBIS para ano que vem em formato virtual. Sente-se frustrada com relação 
ao CFM por não conseguir avançar em um acordo de cooperação. Sabbatini parabeniza 
Marcia pelo JHI. Diz que usa os artigos de revisão com seus alunos. Propõe criar um 
colégio ou academia brasileira da área e que já escreveu uma proposta neste sentido, 
inspirado no American College of Medical Informatics. 6- Relato da Certificação de S-
RES. Marcelo diz que este ano foi publicada a versão 5 da Certificação, com nova 
categorização e modalidades dos softwares. A estrutura do manual mudou, sendo que 
passou a haver um manual que define o processo de certificação e outros agregados 
com os requisitos, e que passou a contemplar três estágios de maturidade. Este ano 
foram 8 novos certificados com auditorias à distância (videoconferência) e já tem 
auditorias agendadas para o próximo ano. Kiatake diz que houve um webinar no ciclo 
de seminários e tutorial no CBIS sobre a certificação ministrado pelo Luiz Virginio. 7- 
Relato do proTICS/cpTICS. Osmeire diz que o exame do cpTICS não aconteceu este 
ano devido à pandemia do Covid-19, e optou-se por não realizar os exames à distância. 
Pretende-se oferecer cursos e palestras de preparo para provas cpTICS. Marcelo diz 
que foi prorrogada em um ano a validade dos certificados vigentes devido à pandemia, 
e diz que a experiência do CBIS abre novas possibilidades para capacitação à distância. 
Beatriz fala sobre o caderno de competências e sugere ter uma força tarefa para discutir 
competências (ministérios, agências) e aproveitar e usar as matrizes publicadas 
internacionalmente como parâmetro. Que tenha um evento para fazer esta discussão. 
Sabbatini ressalta que foi ele e o Lincoln que fizeram a adaptação do manual do cpTICS 
e Beatriz diz que é preciso aproveitar os manuais internacionais já publicados. Gaete 
diz que fala-se pouco de machine learning e data science ainda na sociedade, que 
deveria olhar mais para estas áreas também. Marcelo diz que as atividades na 
sociedade precisam ser auto sustentáveis ou ter o apoio com outras entidades que 
possam patrocinar estas atividades. Beatriz questiona se tem algum tipo de convênio 
com o Ministério (TED) e Marcelo diz que a sociedade está tentando um acordo de 
cooperação técnica. 8- Deliberação sobre a concessão de títulos de Membros 
Honorários e Beneméritos. Marcelo diz que este item foi incluído a seu pedido ao ter 
sido questionado pelo Dr. Daniel Sigulem se ele não seria considerado membro 
honorário ou membro benemérito. Marcelo sugere resgatar e propor esse título para 
alguns membros, e montar uma comissão para indicar nomes elegíveis a estas 
categorias. Kiatake considera prudente formalizar esta ação por meio de documento 
assinado. Por 10 votos favoráveis e nenhum contrário, ficou definida a outorga do título 
de Membro Honorário ao Dr. Daniel Sigulem sob a condição de apresentação de uma 
proposta formal assinada por 7 membros titulares, o qual Marcelo se propõe a elaborar 
e coletas as assinaturas. Marcelo ressalta que o direito de voto é apenas para membros 
fundadores e titulares. Beatriz sugere revisar o estatuto. Renato concorda com a Beatriz 
sobre a revisão e explica sobre as diferenças de membro Honorário, Emérito e 
Benemérito. 9- Assuntos gerais. Kiatake acha que deve ter uma votação para definir 
até janeiro se vai ter um CBIS para 2021, que já seria o evento comemorativo dos 35 
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anos da sociedade. Marcia ressalta para verificar a data antecipadamente para não 
conflitar com o evento da SBC no segundo semestre. Paulo Lopes questiona sobre o 
evento PEP e Kiatake acha que deve fazer o CBIS ano que vem e ver se a comunidade 
acadêmica acompanha anualmente. Marcelo diz que não é factível ter PEP e CBIS no 
mesmo ano. Gaete sugere que esta pauta seja discutida em outro momento por conta 
do horário e incluir na pauta os pontos fortes e fracos do CBIS. Marcelo concorda com 
Gaete. Marcia diz que o Qualis penaliza quando o evento acontece de dois em dois 
anos. Marcelo pergunta para Marcia se é possível trazer o evento da SBC para o CBIS. 
Marcia diz que há complicadores, mas que devem tentar. Beatriz diz que não dá para 
continuar a reunião e propõe ser discutido este assunto em outro momento. Marcelo e 
Marcia concordam em definir o quanto antes se será realizado CBIS e qual será a data. 
Marcelo finaliza este tópico e como não houve mais nada a tratar, encerrou a assembleia 
às dezoito horas e trinta minutos. 
 
 
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.  
 
 
 
 
Marcelo Lucio da Silva  Luciane Mandia Grossi 
Presidente da Assembleia  Secretária 
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Comissão de Admissão:  
 
 
 
 
Rodrigo André Cuevas Gaete  Gabriel Rodrigues Couto 
 
 
 
 
Luiz Roberto de Oliveira 
 
 
 
Conselho de Normas Éticas: 
 
 
 
 
Paulo Roberto de Lima Lopes  Heloisa Helena Ciqueto Peres 
 
 
 
 
Antônio Carlos Onofre de Lira 
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