
 

 

Prezados(as) Senhores(as), 

A ABNT, como único Foro Nacional de Normalização, mediante a demanda de 

normalização no campo Odonto-Médico-Hospitalar, criou a Comissão de Estudo de 

Gases para Uso Hospitalar, seus Processos e suas Instalações (ABNT/CE-

026.060.002), para discutir e estabelecer, por consenso, regras, diretrizes ou 

características para o referido assunto.  

 

Desta forma, convidamos V.Sa. a participar da 4ª Reunião de 2022 da ABNT/CE-

026.060.002, a ser realizada conforme a programação a seguir: 

 
Data: 25.05.2022 
Horário: 9h00 às 12h00  
Local: Av. Paulista, 1337, 7º Andar, Conj. 72, São Paulo/SP   
 
Acesso Remoto Individual: 
https://abimo.webex.com/abimo-pt/j.php?MTID=m317f2f4894dc4ce8ce13497371c20b35 

 
Pauta: 
1. Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior; 

 
2. Leitura e aprovação da Ata da 1ª Reunião, de 17/02/22, com as alterações 

solicitadas na última reunião; 
 
3. Análise e discussão dos seguintes documentos ISO enviados para voto: 

a) ISO/NP 18777-1 - Transportable liquid oxygen systems for medical use, 

Particular requirements - Part 1: Base units. Prazo de votação: 30/06/2022. 

b) ISO/NP 18777-2 - Transportable liquid oxygen systems for medical use, 

Particular requirements - Part 2: Portable units. Prazo de votação: 30/06/2022. 

 

4. Continuação da revisão da ABNT NBR 12188:2016 (Sistemas centralizados de 
suprimento de gases medicinais, de gases para dispositivos médicos e de vácuo 
para uso em serviços e saúde) com a análise e discussão das sugestões e 
propostas enviadas.  

 
Os documentos desta Comissão estão disponíveis no Livelink, na seguinte pasta: 

 https://isolutions.iso.org/ecom/livelink?func=ll&objId=8452477&objAction=browse&viewType=1

 

Para obter login e senha de acesso ao Livelink, faça o cadastro no 

site , indicando que deseja participar da Comissão de www.abntonline.com.br/normalizacao

Estudo e aceite o termo de confidencialidade.  

 

SOLICITAMOS QUE CONFIRME SUA PRESENÇA OU JUSTIFIQUE AUSÊNCIA 

RESPONDENDO ESTA MENSAGEM PARA O E-MAIL cb-026@abnt.org.br. 

Cordialmente, 
Karla D. Martinez Fogaça 
Chefe de Secretaria – ABNT/CB-026 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Declaro estar ciente e fornecer meu consentimento livre, informado e inequívoco para que os 

meus dados pessoais, coletados pela ABNT e homologados por mim no Portal da 

ABNT (https://www.abntcatalogo.com.br/cadastro.aspx), sejam tratados com a finalidade de 

realizar ações de envio de e-mails para a criação de Comitês Técnicos, publicação e revisão de 
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normas, participação em reuniões de Comitês Técnicos ou outros assuntos relacionados, como 

cursos, certificação, compra de normas etc.  

 

Estou ciente que, caso queira indicar ou convidar pessoas para participar de reuniões de 

Comitês Técnicos, estas precisam acessar o Portal da ABNT, 

(https://www.abntcatalogo.com.br/cadastro.aspx) e efetuar o seu cadastro no sistema CUP 

(Cadastro Único de Pessoas). 

    

Em cumprimento à Lei nº 13709:2018, é vedado utilizar, compartilhar, comercializar ou atribuir 

qualquer outra finalidade aos dados pessoais coletados que não sejam as finalidades 

destinadas ao cumprimento integral do objeto deste Termo de Consentimento, sob pena de 

arcar com eventuais danos e sanções previstos em lei. 

  

Caso não deseje receber novas comunicações, acessar o link a seguir e efetuar a 

revogação: https://www.abntcatalogo.com.br/cadastro.aspx.  
 

Caso não tenha mais interesse em participar da Comissão de Estudo em questão, enviar e-

mail para a Secretaria do Comitê Técnico (cb-026@abnt.org.br). 
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