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

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)
Divisão de Apoio à Rede de Assistência Oncológica (DARAO)
Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: Patologia Cervical Uterina
Especialidades: Ginecologia – prevenção do câncer do colo do útero

Objetivo: Apoiar ações de qualificação de ginecologistas para assistência secundária
a mulheres portadoras de lesões intraepiteliais do colo do útero.

Escopo:
O Câncer do colo do útero está entre os mais frequentes em mulheres brasileiras e é
alvo de programas prioritários do Governo Federal.
Em 24 de junho de 2011 foi formalizada pelo Ministério da Saúde (Portaria GM no
1.472, DOU no 123) a Rede Colaborativa para a Qualificação do Diagnóstico e
Tratamento das Lesões Precursoras do Câncer do Colo do Útero que, entre outras
atribuições, desenvolve “atividades que objetivem aperfeiçoar a linha de cuidado para
a prevenção e tratamento do câncer do colo do útero no SUS”.
Dentre essas atividades destacam-se a implantação e monitoramento de Centros
Qualificadores de Ginecologistas (CQG) para assistência secundária às mulheres
com lesões precursoras do câncer do colo do útero nos Estados e a revisão,
atualização e divulgação das Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do
Colo do Útero.
O objetivo deste SIG é contribuir para a disseminação das novas diretrizes e
possibilitar a construção de conhecimento para sua aplicação em outros cenários
brasileiros.
Pesquisa:
Identificar questões cuja resposta ainda não seja baseada em evidência científica de
qualidade para serem objeto de estudos futuros, bem como facilitar a aproximação de
pesquisadores para estudos colaborativos nessa área de interesse.
Educação:
Capacitação de ginecologistas que atuam no diagnóstico, tratamento e seguimento de
mulheres portadoras de lesões intraepiteliais do colo do útero, de acordo com as
Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero, através do
intercâmbio entre a Rede Colaborativa, os CQG e profissionais e instituições da área
da saúde interessadas e envolvidas nessa área de atuação.

.
Assistência:
Contribuição para o fortalecimento da rede de assistência secundária determinado
pela divulgação e discussão das Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do
Câncer do Colo do Útero em busca da maior qualidade da assistência.
Agenda:
Para 2012, o grupo de instituições integrantes da Rede Colaborativa, liderada pelo
INCA, propõe discussões mensais acerca dos temas abordados nas Diretrizes
Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero, com a participação de
seus representantes e de especialistas que participaram de sua elaboração.
Os debates serão provocados por situações-problema que buscam dar significado,
instigar o questionamento e provocar a construção de conhecimento nesta área de
atuação. Questões que permanecerem em aberto num debate poderão ser
concluídas no encontro seguinte e os participantes poderão propor novos temas e
situações-problema.
Coordenação Compartilhada: Yara Furtado (UNI-Rio; yarafurtadorj@terra.com.br),
Fábio Russomano (IFF/Fiocruz; fabio@iff.fiocruz.br), Paula Maldonado (IG-UFRJ,
paulamaldonado@terra.com.br ) e Flávia Corrêa (INCA; fcorrea@inca.gov.br).
Reuniões por videoconferência, sempre na primeira sexta-feira do mês, de 9h às 12h
de Brasília.

Agenda de Sessões do SIG:
Reuniões mensais por videoconferência na primeira sexta-feira de cada mês das 09h
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-patologia-cervical-uterina
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:
...
01 - Instituição Coordenadora: INCA
...
02 - Instituição Co-coordenadora: IFF/FIOCRUZ
...
03 - Instituição Co-coordenadora: IG-UFRJ
...
04 - Instituição Co-coordenadora: HUGG-UNIRIO

