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

Hospital Humberto Castro Lima (HHCL)
Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: Enfermagem Oftalmologia

Especialidades: Medicina, Enfermagem, Psicologia

Objetivo: A princípio, a linha de atuação será em educação continuada e tele
consultoria de enfermagem oftalmológica. O intuito é aprimorar os conhecimentos a
respeito dessa temática, e avaliar, futuramente, a viabilidade de realizar serviços de
enfermagem em oftalmológicos nos casos em que a distância física ainda represente
uma barreira para atuação do enfermeiro, ampliando, dessa forma, a assistência e a
cobertura prestada pelo Hospital Humberto Castro Lima. Beneficia os profissionais de
enfermagem com acesso à educação em saúde online e permite a troca de
informações para a tomada de decisões da enfermagem, não deixa de ser, então,
uma superação de barreiras socioeconômicas, culturais e geográficas, tornando o
atendimento da enfermagem mais eficaz para comunidades mais carentes e locais
mais distantes. O Hospital Humberto Castro Lima, portanto, através do seu Núcleo,
irá inserir a Telemedicina no dia a dia do Hospital para aprimorar e ampliar cada vez
mais a capacitação das equipes, o ensino em oftalmologia e a assistência em de
enfermagem de qualidade.

Escopo: Webconferências, cursos de aperfeiçoamento e capacitação, grupos de
discussão entre profissionais, residentes, mestrandos e doutorandos em Enfermagem
em Oftalmologia.
Pesquisa: INTEGRAÇÃO de grupos de interesse com pesquisas em andamento e
aprovadas entre Centros de colaboração nacionais e internacionais, referentes ao
cuidado, ensino e pesquisa em enfermagem em Oftalmologia.
Educação: Cursos e grupos de discussão entre profissionais, residentes, mestrandos

e doutorandos em Enfermagem em oftalmologia.
Assistência: Discussão de temas relevantes relacionados ao cuidado de enfermagem
em Oftalmologia.
Observando

que existe uma essa lacuna tanto na graduação quanto na pós-

graduação, no curso de enfermagem, por isso despertou-se o desejo de criar o Grupo
de Interesse Especial (SIG), voltado para Oftalmologia em Enfermagem, com objetivo
de contribuir para ampliação e disseminação do ensino de oftalmologia nos cursos de
enfermagem do país, bem como oferecer subsídios para estudos posteriores, visando
a atuação do enfermeiro nas áreas preventiva e curativa das doenças oculares.
Estaremos abordando temas relacionados a assistência direta ao paciente
oftalmológico, como também discussões de casos clínicos, fluxos de atendimento de
enfermagem na oftalmologia, processo da qualidade do atendimento de enfermagem,
Implantação de comissões, núcleo de segurança do paciente, comissão de controle
de infecção hospitalar, dentre outras.

Atividades Colaborativas: Educação, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação,
Assistência, Avaliação e Monitorização Remota.

Controles Éticos e Legais Utilizados no SIG: Controle sobre o acesso - utilizando
políticas, perfis, contratos e sistemas de controle acesso.

Tipo de coordenação do proponente: Coordenação compartilhada entre o
proponente e outras instituições.

Agenda de Sessões do SIG:
Reuniões mensais por webconferência na última quinta-feira de cada mês das 14h às
15h30min, hora de Brasília. Rodízio de responsabilidade de apresentação.

Agenda completa de reuniões disponível no site RUTE em www.rute.rnp.br/eventos
ou diretamente no site do SIG: https://rute.rnp.br/web/sig-enfermagem-oftalmologia

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: Psicologia
...
Instituição Coordenadora: Hospital Humberto Castro Lima (HHCL)
...

