
 

 

 

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 
Implantes Cardiovasculares e Sistemas Extracorpóreos (ABNT/CE-026.070.002), 
para discutir e estabelecer, por consenso, regras, diretrizes ou características para o 
referido assunto.  
 
Desta forma, convidamos V.Sa. a participar da 2ª Reunião de 2023 da ABNT/CE-
026.070.002, a ser realizada conforme a programação a seguir: 
 
Data: 17.02.2023 
Horário: 09h00 às 11h00  
Local: Av. Paulista, 1337, 7º Andar, Conj. 72, São Paulo/SP 
Acesso Remoto Individual: 
https://abimo.webex.com/abimo-pt/j.php?MTID=m7ac5231ffbd3c25dc86df798a91dab22 
 

Pauta: 
1. Abertura; 

 
2. Identificação dos membros presentes; 
 
3. Análise e aprovação da Minuta da Ata da Reunião anterior; 
 
4. Comunicados da ISO transmitidos pela coordenação/secretaria; 
 
5. Deliberação do Projeto 026:070.002-007 (ISO 15676), Implantes cardiovasculares 

e órgãos artificiais – Requisitos para conjuntos de tubos de uso único para bypass 
pulmonar e oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO), Relatora: Vanusa; 

 
6. Discussão e análise dos Projetos: 

6.1 Projeto 026:070.002-003/2 (ISO 25539-2) – Implantes cardiovasculares – 
Dispositivos Endovasculares – Parte 2: Stents Vasculares, Relatoria conjunta: 
Sra. Priscila Gonçalves e Sr. Françoá Horn; 

6.2 Projeto 026:070.002-003/3 (ISO 25539-3) – Implantes cardiovasculares – 
Dispositivos endovasculares – Parte 3: Filtros de veia cava, Relatoria: Sandro 
Ottoboni; 
 

7. Convite para as relatorias dos projetos referentes às normas: 
7.1 ISO 15674 (Texto-Base 026:070.002-008) – Implantes cardiovasculares e 

órgãos artificiais – Sistemas de cardiotomia de casca dura/reservatório venoso 
(com/sem filtro) e bolsas de reservatório venoso macio; 

7.2 ISO 15674:2016/AMD 1:2020 – Implantes cardiovasculares e órgãos artificiais 
– Sistemas de cardiotomia de casca dura/reservatório venoso (com/sem filtro) e 
bolsas de reservatório venoso macio – Emenda 1: Conectores; 

7.3 ISO 25539-4 (Texto-Base 026:070.002-003/4) – Implantes cardiovasculares – 
Dispositivos endovasculares – Parte 4: Aplicação da ISO 17327-1 para 
dispositivos endovasculares revestidos. 

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

https://sd.iso.org/documents/ui/#!/browse/abnt/ct/abnt-cb-026/abnt-cb-026-ce-026-070-002 

 

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

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

Estudo e aceite o termo de confidencialidade.  

 

Para indicar ou convidar potenciais interessados em participar dos trabalhos de normalização, 

estas pessoas precisam realizar o seu cadastro no link www.abntonline.com.br/normalizacao, 

indicando a Comissão de Estudo de seu interesse. 
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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).  

 

Solicitamos que a sua participação seja confirmada ou ausência justificada, 

respondendo esta mensagem para a Secretaria do Comitê Técnico no e-mail                            

cb-026@abnt.org.br.  
 
 

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