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

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: Deglutição e Disfagia

Especialidades: Medicina, Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia, Terapia Ocupacional,
Fonoaudiologia

Objetivo:
o SIG Deglutição e Disfagia visa integrar profissionais da fonoaudiologia e áreas
correlatas para divulgar e atualizar o conhecimento técnico científico na área da
deglutição e no manejo das disfagias, estimulando a consolidação das práticas de
ensino e pesquisa e as interfaces entre ciência e a atuação profissional. A
coordenação será realizada pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
Contará inicialmente com a participação das seguintes instituições: Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA),
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Novos grupos ligados a
instituições de ensino ou científicas poderão integrar-se ao grupo atual.
O SIG Deglutição e Disfagia tem como escopo a apresentação e discussão de temas
específicos, pesquisas realizadas e casos clínicos em reuniões mensais, envolvendo
especialidades profissionais que atuam em Deglutição e Disfagia.
No ano de 2017 o Serviço de Fonoaudiologia do Hospital São Paulo, sob
coordenação da Profa. Maria Inês Rebelo Gonçalves completa 10 anos. Os últimos
anos tem sido difíceis para o nosso HSP e gostaríamos, se for possível, de
comemorar inaugurando um SIG específico da área de Disfagia. Essa área da
Fonoaudiologia cresceu muito nos últimos anos e nosso Serviço é, provavelmente, o
maior dos hospitais federais e, com certeza, um dos mais respeitados.

Escopo:
O SIG Deglutição e Disfagia tem como impacto promover, à distância, a difusão e a
atualização de conhecimentos técnico-científicos para profissionais que atuam em

deglutição e disfagia, bem como entidades e organizações que se interessem por
esta área de conhecimento. As aulas e discussões sobre a deglutição e disfagia
visam também desenvolver e promover ações conjuntas com instituições de ensino
para a difusão do conhecimento.
A criação do SIG Deglutição e Disfagia permitirá que informações técnico-científicas a
respeito dos aspectos envolvidos com a função de deglutição sejam difundidas de
forma mais abrangente. A participação de instituições diversas promoverá a
integração de diferentes linhas de atuação e reabilitação, a disseminação de achados
científicos sobre a área e a divulgação de novas técnicas de avaliação e reabilitação
dos distúrbios da deglutição. A troca e disseminação deste conteúdo permitirá uma
assistência mais assertiva, com a prática baseada em evidência, reduzindo os
impactos clínicos decorrentes da presença da disfagia, otimizando a qualidade de
vida dos pacientes. Além da melhor assistência frente à população, poderão ser
desenvolvidos estudos científicos que permitam não só um maior conhecimento para
a atuação clínica, mas também um ainda maior reconhecimento da literatura científica
internacional frente às pesquisas e serviços brasileiros. Diante disso, a verificação
das mudanças na atuação clínica, com consequente melhora da qualidade de vida
dos pacientes com disfagia, assim como a observação do avanço com o maior
número de publicações de relevância científica, serão os indicadores de evolução que
possibilitarão avaliar a efetividade do SIG proposto.
Atividades Colaborativas:
Educação, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, Assistência.
Tipo do Grupo:
Grupo aberto (participação por adesão espontânea de interessados, controlada pelo
coordenador do SIG).
Formas de Acesso aos Conteúdos Gravados:
Coordenação do SIG, Membros do SIG, Profissionais de Saúde, Público em Geral.
Controles Éticos e Legais Utilizados no SIG:
Reconhecimento sobre autoria da obra e sessão de direitos - utilizando
declaração/contrato ou avisos antes do início da sessão, Declaração sobre a
utilização da obra - utilizando contrato de licenciamento ou avisos antes do início da
sessão, Controle sobre o acesso - utilizando políticas, perfis, contratos e sistemas de
controle acesso.

Agenda de Sessões do SIG:
Reuniões mensais por videoconferência na terceira terça-feira de cada mês das 14h
às 15h, hora de Brasília.
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-degluticao-e-disfagia

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 Graduação, Alunos de Residência, Alunos de
Especialização, Alunos de Mestrado ou Doutorado, Professores, Profissionais da
Saúde de Nível Superior, Profissionais da Saúde de Nível Técnico, Agentes
Comunitários da Saúde.
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