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

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF)
Programa de Ensino Pesquisa e Extensão em Hanseníase
Serviço de Dermatologia/Departamento de Clínica Médica/FM
Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: Hanseníase

Especialidades: Hansenologia e áreas afins

Objetivo:
- Promover a difusão e discussão à distância de conhecimentos técnico-científicos na
área da hanseníase, com uso de TICs, em especial da ferramenta da
videoconferência, sem excluir outras ferramentas síncronas ou assíncronas;
- Desenvolver trabalho cooperativo entre unidades de referência e serviços
universitários para e uniformização de condutas e aprimoramento de boas práticas
clínicas em relação ao diagnóstico, condutas terapêuticas vigilância epidemiológica,
aplicadas ao ensino, pesquisa e extensão em hanseníase;
- Atuar como observatório da situação da endemia no país;

Escopo:
Educação permanente em hanseníase por intermédio da discussão de casos
clínicos e condutas terapêuticas, promoção de cursos de capacitação teórica e troca
de informações atualizadas, utilizando os recursos disponíveis em mídias digitais e na
internet, além de integração com outras redes, visando tanto o corpo docente e
discente das unidades acadêmicas como para equipes multidisciplinares da Atenção
Primária em Saúde (PSF e UBS).
Análise da situação epidemiológica e operacional do controle da hanseníase no país.

Pesquisa:
Capacitação em pesquisa operacional e oficinas de trabalho entre grupos

colaboradores.

Educação:

Oportunidade de Ensino-aprendizagem em hanseníase, para alunos de graduação
em áreas da saúde, pós-graduação em áreas de atuação em hansenologia e também
para a população em geral e portadores de hanseníase.
O fato do responsável da instituição parceira FMRP-USP no SIG, ser presidente da
Sociedade Brasileira de Hansenologia irá ampliar o escopo de atuação do SIG.
Metodologia - A principal atividade será a videoconferência mensal, sessões clínicas
para discussão de casos clínicos e indicadores epidemiológicos e operacionais
relacionadas ao programa de controle da hanseníase, alternando o serviço
responsável pela apresentação.
Além disso serão abertos Fóruns e agendadas reuniões entre grupos colaboradores,
nacionais e internacionais.

Na pesquisa: definição de metodologia para estabelecer protocolos de pesquisa com
grupos colaborativos, planejar publicações com dados de pesquisa multiinstitucionais
e multicêntricas, com ferramentas de interação assíncronas e sincrônicas.
Na educação:
a) Inclusão da telemedicina e telessaúde na programação de graduação e pósgraduação.
b) Educação em saúde: prevenção de incapacidades físicas em pessoas portadoras
de sequelas de hanseníase.

Agenda de Sessões do SIG:
Reuniões mensais por videoconferência na primeira terça-feira de cada mês das 11h
às 12h, 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-hanseniase

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: Alunos: medicina, enfermagem, fisioterapia, TO, foniatria,
serviço social, farmácia, etc. Alunos de pós-graduação e residentes.
Professor de medicina e de cursos da área da saúde.
Equipes de saúde da família e outros profissionais da Atenção Primária em Saúde
Outros: grupos de auto-cuidados (ex-portadores de hanseníase, com sequelas
físicas).
...
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