Procedimento de Criação de SIGs (Special Interest Group, Grupo de
Interesse Especial) nas Especialidades da Saúde

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP
Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad
– INTO
Hospital São Paulo – HSP
Setor de Telemedicina – SET
Coordenação de Ensino e Pesquisa – COENP
Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: MedEsportiva
Especialidades: Medicina Esportiva

Objetivo:
Promover, à distância, a difusão e atualização dos conhecimentos técnico-científicos
relativos a esta nova área do conhecimento, cujos objetivos são amplos abrangendo a
saúde do atleta competitivo e recreacional, bem como o uso do exercício como
ferramenta

terapêutica

complementar

no

tratamento

de

doenças

crônico-

degenerativas.

Escopo:
Discussão de casos realizados em reuniões mensais, abrangendo as diversas áreas
da Medicina Esportiva, quais sejam trauma, clínica e fisiologia. Cada instituição
participante deverá se comprometer a designar profissional com “expertise” na área a
ser discutida de maneira que possa haver o melhor proveito da reunião.

Agenda de Sessões do SIG:

Reuniões mensais por videoconferência na última quinta-feira de cada mês das 09h
às 10h30, hora de Brasília. Rodizio de responsabilidade de apresentação.
A agenda completa de reuniões disponível no site RUTE em www.rute.rnp.br/eventos

ou diretamente no site do SIG: http://rute.rnp.br/web/sig-medesportiva

Participação no SIG:

Para solicitar participação neste SIG, acesse o endereço http://url.rnp.br/?RUTE-SIGParticipacao siga as instruções e preencha o formulário de solicitação de participação.
Perfil do participante:
Agente PSF
Enfermeiro
Estudante
Médico
Pesquisador
Outros: As reuniões são dedicadas aos profissionais das várias áreas
ligadas ao esporte, Médicos, Profissionais de Educação Física, Nutricionistas,
Psicólogos. Poderão acompanhar as discussões alunos de graduação interessados
na área, alunos de pós-graduação, médicos residentes e profissionais das áreas
anteriormente citadas que estejam fazendo especialização em esporte.
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