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

Irmandade de Misericórdia de Campinas
Hospital da Restauração de Recife
Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe
Hospital Estadual de Bauru
Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: Queimaduras

Especialidades:

Medicina,

Serviço

Social,

Enfermagem,

Psicologia,

Nutrição,

Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Informática.

Objetivo: Construir grupo de interesse a fim de promover o objetivo proposto. Na
medida do possível incluir novos grupos e novos participantes. Estimular o ensino, a
atualização do conhecimento e projetos voltados às queimaduras.
Considerar que a ampliação do grupo deve ter como princípio incluir serviços em todas
as regiões do país. O processo de avaliação deverá ser feito sempre pelo grupo como
um todo. Pela manifestação de interesse e frequência às reuniões. Pelo crescimento do
grupo.

Escopo: A queimadura é área de atuação da cirurgia plástica, porém várias outras
especialidades médicas participam do atendimento na fase aguda e das sequelas, dada
sua complexidade. Além da área médica o paciente demanda atuação multiprofissional
a partir de 08 outras profissões.
O projeto se propõe ao desenvolvimento do conhecimento, da atualização, da discussão
de casos, da construção de ideias e promover o intercâmbio entre centros dentro e fora
do país, através da realização de teleconferências. Participar com a construção de um
grupo de interesse especial (SIG) promovendo esta integração e estimulando, pelo
intercâmbio, o desenvolvimento de ideias voltadas ao ensino e a pesquisa bem como a
melhoria do atendimento integral ao queimado.

Atividades Colaborativas: Educação, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação,
Assistência, Gestão.

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

Agenda de Sessões do SIG:
Reuniões mensais por webconferência na terceira quarta-feira de cada mês das 12h às
13h 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-queimaduras

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: Serviço Social, Psicologia, Nutrição, Fisioterapia, Terapia
Ocupacional, Fonoaudiologia, Informática.
...
Instituição Coordenadora: Irmandade de Misericórdia de Campinas
...
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Instituição Coordenadora: Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe
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Instituição Coordenadora: Hospital Estadual de Bauru
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