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Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: Odontologia – Diagnóstico Bucal
Especialidades: Estomatologia, Patologia Bucal e Radiologia Odontológica

Objetivo: Estabelecimento de uma rede colaborativa de discussão de casos e
segunda opinião diagnóstica, no contexto das doenças bucomaxilofaciais, com
abrangência nacional e baseada em tecnologias interativas.

Escopo:
- Realização quinzenal de telessessões para discussão de casos clínicos entre
instituições acadêmicas, envolvendo as áreas de Estomatologia, Patologia Bucal e
Radiologia Odontológica.
- Utilização do modelo de webconferência, a fim de democratizar o acesso às
reuniões, objetivando permitir o acesso de instituições acadêmicas com
disponibilidade de menor largura de banda para transmissão de dados.
- As atividades poderão incluir, em sistema de rodízio: discussão de casos de difícil
diagnóstico, segunda opinião diagnóstica, palestras, educação continuada.

Impactos esperados:
Ao propiciar suporte adequado para maior contato e contínua troca de informações
entre especialistas de diferentes regiões do Brasil, o SIG - Diagnóstico Bucal projeta
os seguintes impactos:


Pesquisa: troca de informações e experiências entre pesquisadores e equipes
clínicas de diferentes regiões do país, que poderão favorecer o aprimoramento
da pesquisa científica acerca das doenças bucomaxilofaciais.



Educação: contribuição na capacitação e educação contínua de alunos de
graduação e pós-graduação, caso os grupos locais considerem adequado
envolver discentes nessas atividades.



Assistência: o esforço colaborativo de discussão de casos e segunda opinião
diagnóstica favorece o diagnóstico ágil e posterior sucesso no tratamento,
especialmente nos casos de alta complexidade, raros e/ou difícil identificação.
Uma rede de colaboração interativa entre especialistas das diferentes áreas
do Diagnóstico Bucal pode incrementar tanto a capacidade de atendimento
quanto a abrangência geográfica do diagnóstico das doenças
bucomaxilofaciais.

Agenda:
As sessões de discussão serão realizadas na modalidade síncrona, com tempo médio
de uma hora. O cronograma transcorrerá em sistema de rodízio, necessariamente
envolvendo todas as instituições participantes.
A plataforma Moodle será utilizada como de suporte às atividades de discussão,
funcionando como repositório das atividades e como ferramenta de comunicação
assíncrona, através de fóruns estabelecidos para cada caso e de comunicação entre
os membros via chat ou mail.
As discussões, preferencialmente, devem ser encaixadas nos seguintes perfis:
 Casos “fechados” que apresentem dificuldades e chaves diagnósticas, que
reforcem um conceito ou representem variação de algum conceito clássico, e
por isso mesmo sejam interessantes de discutir.
 Casos ainda sem diagnóstico final, para que a discussão auxilie no
encaminhamento do processo. Neste tipo de caso o fórum será
particularmente importante, pois permitirá a contribuição assíncrona dos
membros da SIG. O caso poderá ser apresentado de forma sucinta em
reunião posterior, após fechado o diagnóstico.
 Discussão de artigos de consenso, ligados de forma particular a um caso ou
grupo de casos.
 Modelos “como eu trato” / “como eu diagnostico”, que possam propiciar
discussões ou reprodução, inclusive com foco no possível estabelecimento de
protocolos de tratamento / diagnóstico.
Reuniões extraordinárias poderão ser convocadas por qualquer membro da rede
participante, e incluir apenas uma especialidade (por exemplo, a discussão de uma
lâmina histopatológica). As reuniões extraordinárias dependerão da disponibilidade de
horários na agenda do Núcleo de Santa Catarina para confirmação de data e hora.

Agenda de Sessões do SIG:
Reuniões mensais por Webconferência na primeira segunda-feira de cada
mês das 12h às 13h, hora de Brasília. Rodizio de responsabilidade de
apresentação.
A agenda completa de reuniões disponível no site
www.rute.rnp.br/eventos
ou
diretamente
no
site

RUTE em
do
SIG:

http://rute.rnp.br/web/sig-odontologia-diagnostico-bucal
Participação no SIG:
Para
solicitar
participação
neste
SIG,
acesse
o
endereço
http://url.rnp.br/?RUTE-SIG-Participacao siga as instruções e preencha o
formulário de solicitação de participação.

Perfil do participante:
Agente PSF
Enfermeiro
Estudante
Médico
Pesquisador
Outros: Professores vinculados a instituições acadêmicas, com
formação em Radiologia Odontológica, Estomatologia e Patologia Bucal.
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