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

Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado
FMT-HVD
Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: Medicina Tropical (MEDTROP)
Especialidades: Medicina

Objetivo: O SIG de Medicina Tropical tem por objetivo estimular o estudo das
doenças infecciosas mais prevalentes nos países tropicais. As discussões serão
baseadas em apresentação de casos clínicos com participação dos principais
profissionais da área.

Escopo: Com a exploração humana das florestas tropicais, o desmatamento, a
imigração crescente e aumento de viagens aéreas internacionais e turismo para
outras regiões tropicais levou a um aumento da incidência de tais doenças, por isso
procuramos:
Desenvolver um processo permanente de teleducação em doenças Tropicais e
Infecciosas (através de atividades à distância, como discussões clínicas, cursos,
segunda opinião, etc.
Promover e desenvolver, de forma colaborativa, subsídios para ensino, assistência,
pesquisa e extensão na área.
O mesmo será avaliado de forma semestral pelo coordenador, que repassara as
informações da sua avalição semestres para a RUTE, de forma que deixara claro se
esta atingindo seus objetivos.

Pesquisa e educação: Grupo aberto (participação por adesão espontânea de
interessados, controlada pelo coordenador do SIG)

Agenda de Sessões do SIG:
Reuniões mensais por videoconferência na segunda terça-feira de cada mês das 10h

às 11h, 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-medicina-tropical
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 de Residência, Alunos de Mestrado ou Doutorado,
Professores, Profissionais da Saúde de Nível Superior.
...
Instituição Coordenadora: Fundação de Medicina Tropical doutor Heitor Vieira
Dourado FMT-HVD

