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

Maternidade Escola Januário Cicco – MEJC
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: Re(h)abilitar: Educação permanente em saúde
Especialidades: Avaliação, Desenvolvimento
Multidisciplinar, Neurointervenção.
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Inovação,

Educação,

Objetivo:
A SIG terá como objetivo integrar, a nível local e regional, pesquisadores e profissionais da
saúde em ações de pesquisa e trabalho interprofissional em habilitação e reabilitação
auditiva, motora, intelectual e cognitiva com ênfase nas clínicas de Microcefalia, Lesão
Medular

adquirida

ou

congênita,

Parkinson,

Epilepsias

e

Transtornos

do

Neurodesenvolvimento, tal como o Transtorno do Espectro do Autismo. Para tanto, adotarse-á como estratégia o estabelecimento de calendário temático anual, no qual uma clínica
específica será foco de estudo e temática para a discussão de casos clínicos e palestras que
referenciam o processo da avaliação à reabilitação multidisciplinar. Cada aula ficará sob a
responsabilidade de uma das Instituições que compõem o SIG, tendo o moderador como
mediador das discussões. Espera-se que tais reuniões resultem no fortalecimento da
articulação entre as Universidades Públicas e os serviços matriciados ao SUS, fortalecendo e
garantindo a intersetorialidade da atenção às pessoas com deficiência.
Este SIG tem 3 grandes objetivos, quais sejam, 1) atuar na formação, desenvolvimento e
educação permanente de profissionais nas áreas de habilitação e reabilitação de deficiências
auditiva, motora, intelectual e cognitiva com ênfase nas clínicas de microcefalia, lesão medular
crônica ou adquirida, Parkinson, epilepsias e transtornos do neurodesenvolvimento, tal como o
transtorno do espectro do autismo; 2) promover atividades científicas que possibilitem a troca
de informações de relevância profissional e a construção colaborativa do conhecimento; e 3)
contribuir para implementação e fortalecimento do modelo integrador de atenção à saúde,
publicado pela Organização Mundial de Saúde e prioritário no campo dos Direitos das Pessoas
com Deficiência.
Segundo o Censo IBGE/2010, atualmente, 45,6 milhões de brasileiros declararam possuir

algum tipo de deficiência. No Brasil há a implementação de 45 novos centros especializados
em reabilitação para ampliar a qualidade dos serviços de saúde prestados a essa população,
portanto, neste contexto, torna-se oportuna a criação de um grupo de estudo que favoreça a
integração de diretrizes terapêuticas, aptas a criar parâmetros clínicos e a garantir o
tratamento eficaz em todo o território nacional.
As discussões terão âmbito preferencialmente regional, mas também com enfoque futuro a
nível nacional e internacional. Espera-se impactar a atenção à saúde das pessoas com
deficiência por meio de uma rede de comunicação colaborativa que facilite a aprendizagem de
novos conhecimentos e tecnologias. Para tanto, faremos uma avaliação objetiva verificando se
aumentará o número de Instituições e participantes na/da SIG. Avaliaremos no final da agenda
anual o grau de satisfação pelo preenchimento de questionário que será enviado para as
Instituições que participam da SIG.

Escopo:
As reuniões serão coordenadas pelas seguintes instituições: Maternidade Escola
Januário Cicco (MEJC) e Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB), ambos da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Instituto Santos Dumont (ISD),
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e Universidade Federal da
Paraíba (UFPB). Os professores Reginaldo Antônio de Oliveira Freitas Júnior e Izabel
Augusta Hazin Pires convidaram estas Instituições elaborando uma agenda anual de
atividades e passando a coordenadoria das reuniões para cada Instituição
participante. Cada Instituição que coordena a reunião irá apresentar uma palestra
articulada com casos clínicos e protocolos de avaliação, intervenção e/ou pesquisa.
Os professores e profissionais experts colocarão o tema em debate com a plateia. Até
o presente momento, os temas e as Instituições que apresentarão serão: O papel do
fonoaudiólogo na habilitação da Microcefalia; Habilitação motora da criança com
Microcefalia: protocolos de avaliação e intervenção da Fisioterapia; Microcefalia e
Parentalidade (MEJC-UFRN e ISD); A neurociência e neuroengenharia no estudo da
Microcefalia (ISD); A CIF como modelo integrador na avaliação multiprofissional da
Microcefalia; Atividade e participação das crianças com Microcefalia: Uma visão
baseada na CIF (HUAB-UFRN); Construção de uma rede de assistência para
crianças com Microcefalia (UFPB) e Protocolo Intensivo Multidisciplinar para Crianças
com Microcefalia (Síndrome Congênita) por Zika Vírus (UESB). A responsabilidade do
programa foi do ISD e a responsabilidade da coordenação será de cada Instituição
que apresentará a reunião.
Atividades Colaborativas:
Habilitação e reabilitação auditiva, motora, cognitiva e intelectual.
Tipo do Grupo:
Grupo aberto (participação por adesão espontânea de interessados, controlada pelo
coordenador do SIG).

Formas de Acesso aos Conteúdos Gravados:
Coordenação do SIG, Membros do SIG, Profissionais de Saúde, Público em Geral.
Controles Éticos e Legais Utilizados no SIG:
Reconhecimento sobre autoria da obra e sessão de direitos - utilizando
declaração/contrato ou avisos antes do início da sessão, Declaração sobre a
utilização da obra - utilizando contrato de licenciamento ou avisos antes do início da
sessão, Controle sobre o acesso - utilizando políticas, perfis, contratos e sistemas de
controle acesso.

Agenda:
Quarta quinta-feira de cada mês, de 08h00 - 10h00.
Rodízio entre os proponentes na responsabilidade nas apresentações, cursos, e na
elaboração de propostas de atividades.

Perfil do participante:
Agente PSF
Enfermeiro
Estudante
Médico
Pesquisador
Outros: Alunos de Graduação, Alunos de Residência, Alunos de
Especialização, Alunos de Mestrado ou Doutorado, Professores, Profissionais da
Saúde de Nível Superior, Profissionais da Saúde de Nível Técnico, Agentes
Comunitários da Saúde.
...
Instituição
Coordenadora:
Cidade:
Estado:
País:
Site:
Coordenador local:

Maternidade Escola Januário Cicco – MEJC
Natal
RN
Brasil

Reginaldo Antônio de Oliveira Freitas Júnior

