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

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Maternidade Escola Núcleo de Telemedicina e Telessaúde da
ME-UFRJ
Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: Perinatologia

Especialidades: Obstetrícia / Radiologia / Neonatologia

Objetivo:
Promover, à distância, atualização do conhecimento técnico-científico na área de
perinatologia, envolvendo o estudo da gestação normal e de alto-risco, da medicina
fetal e da assistência ao recém-nascido no período neonatal. Possibilitar o
intercâmbio de experiências com diferentes serviços, visando a melhoria da qualidade
da assistência obstétrica e neonatal.

Escopo:
Discussão de temas da Perinatologia, em sessões semanais, com 1 hora de duração,
apresentados pelos professores e membros do corpo clínico da Maternidade Escola,
bem como por convidados externos, sob a forma de conferências ou mesas
redondas.
Pesquisa:
Facilitar o acesso de pesquisadores, docentes e médicos lotados em
outras Universidades integrantes da RUTE que desejam ou necessitam discutir, por
meio de teleconferência, temas específicos relacionados à área de atuação da
Maternidade-Escola, com o objetivo de implantar pesquisa colaborativa.
Ampliar parcerias de pesquisa já estabelecidas, na área de Perinatologia, com a
Escola Paulista de Medicina e UFMG.
Educação:
Na área de Ensino, objetivamos, com o Programa Fet@l ME UFRJ de TeleEducação, implantar e oferecer a educação continuada à distância, tanto a outras
unidades da própria UFRJ situadas em outras regiões do estado, como por exemplo o
Projeto Macaé, (cuja implantação pede por um canal de comunicação multimídia, ágil
e dinâmico, que possibilite a interação efetiva dessa unidade com os serviços da

Universidade existentes no Rio de Janeiro, como a Maternidade-Escola), bem como
para outras unidades que carecem de aprimoramento na área de Perinatologia.
As atividades serão realizadas através dos seguintes subprogramas do Projeto Fet@l
ME UFRJ:
i. Subprograma de Ensino à Distância – Tem como objetivo a capacitação e a
reciclagem de profissionais que prestam serviço ao Sistema Único de Saúde, na
capital ou no interior do estado do Rio de Janeiro.
ii. Subprograma de Interação com Outras Unidades Universitárias – Tem como
objetivo estabelecer um canal de comunicação dinâmico e interativo que possibilite a
integração efetiva da Maternidade-Escola com outras universidades e, em especial,
com unidades da UFRJ situadas à distância.
iii. Subprograma de Atividades de Extensão – Tem como objetivo treinar pessoas
leigas, oriundas de grupos sociais organizados, para que, como instrutores, repliquem
informações e procedimentos destinados à melhoria dos cuidados de saúde em
reprodução humana da população em geral.

Agenda de Sessões do SIG:
Reuniões mensais por videoconferência na terceira quinta-feira de cada mês das 11h
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-perinatologia
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: demais profissionais da área de saúde.
...
Instituição Coordenadora: Maternidade Escola da UFRJ

