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

Universidade Federal do Pernambuco – UFPE
Núcleo de Telessaúde/Hospital das Clínicas
NUTES/HC/UHPE
Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: Rede Nacional de Pesquisa em Telessaúde

Especialidades: Telessaúde; Telemedicina; Tele-educação; Teleassistência;
Telegestão; Telepesquisa

Objetivo:
Promover a integração e troca de experiência entre gestores dos núcleos
técnico‐científicos de telessaúde das diferentes regiões do Brasil no âmbito do
Programa Telessaúde Brasil Redes, visando o aprimoramento, padronização dos
processos de trabalho, produção e organização dos materiais educacionais
produzidos e a troca de experiências entre estes e o apoio à implantação de novos
núcleos para o fortalecimento do Programa Telessaúde Brasil Redes e consequente
melhoria do atendimento à população assistida por telessaúde no SUS.

Escopo:
Discussão de tópicos relacionados à organização e sistematização das atividades e
práticas colaborativas à distância desenvolvidas pelos núcleos de telessaúde relativas
à pesquisa, ensino, assistência, gestão e avaliação. As reuniões contemplarão
apresentações dos núcleos relatando sua experiência e de temas relevantes para o
fortalecimento da telessaúde no Brasil. A troca de experiência permitirá a todos
absorver o conhecimento já produzido nos núcleos do Projeto Piloto em apoio à
Atenção Básica, iniciado em 2007, financiado pelo Ministério da Saúde, envolvendo
nove Núcleos de Telessaúde localizados em universidades nos estados do Amazonas
(Universidade Estadual do Amazona), Ceará (Universidade Federal do Ceará),
Pernambuco (Universidade Federal de Pernambuco), Goiás (Universidade Federal de
Goiás),

Minas Gerais (Universidade Federal de Minas Gerais), Rio de Janeiro (Universidade
Estadual do Rio de Janeiro), São Paulo (Universidade Estadual de São Paulo), Santa
Catarina (Universidade Federal de Santa Catarina) e Rio Grande do Sul
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul), e BIREMS, com a meta de qualificar
aproximadamente 2.700 equipes da Estratégia Saúde da Família em todo o território
nacional. As reuniões ocorrerão quinzenalmente, nas segundas‐feiras das 17h as 18h
(Horário de Brasília).
Pesquisa:
Relato das pesquisas desenvolvidas nos núcleos e sua aplicação nos modelos em
operação; discussão de pesquisas colaborativas.
Educação:
Discussão e estudo comparativo dos variados modelos educacionais utilizados, seus
resultados e dificuldades encontradas.
Assistência:
Discussão e estudo comparativo dos variados modelos assistenciais utilizados, seus
resultados e dificuldades encontradas.

Tecnologias:
Tecnologias utilizadas para o provimento dos serviços de telessaúde, conectividade,
sistemas, padrões, etc.

Agenda de Sessões do SIG:
Reuniões mensais por Webconferência na última terça-feira de cada mês das 15h às
16h, 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-rede-nacional-de-pesquisaem-telessaude
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: Gestores e Profissionais de instituições que desenvolvem
atividades de telessaúde, principalmente aqueles associados ao Programa
Telessaúde Brasil Redes
...
Instituição Coordenadora: UFPE – Núcleo de Telessaúde – NUTES / Hospital das
Clínicas

