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

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
Escola Paulista de Enfermagem (EPE)
Laboratório de Telemedicina (LAT)
Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos

Especialidades: Medicina, Farmácia, Odontologia, Enfermagem, Psicologia,
Nutrição, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Saúde Pública,
Engenharia, Direito

Objetivo:
O SIG TRANSPLANTE busca promover a interação entre centros e Grupos de
Pesquisa com ações que propiciam a discussão, divulgação e troca de experiências
acadêmico-científicas nas áreas de Doação de Órgãos e Tecidos e Transplante. Com
característica multi e interdisciplinar, o SIG TRANSPLANTE visa estimular o
desenvolvimento permanente para práticas de ensino, pesquisa, inovação e saúde,
envolvendo docentes, pesquisadores e estudantes de diferentes níveis (graduação e
pós-graduação) da área médica, enfermagem, fisioterapia, farmácia, psicologia,
odontologia, economia e engenharia.
Aproveitando a infraestrutura nacional de comunicação existente da Rede RUTE, o
SIG TRANSPLANTE visa construir redes de colaboração que propiciem o intercâmbio
de conhecimento em Transplante e Doação de Órgãos, estimulando ações de ensino,
pesquisa

e

inovação

envolvendo

Sociedades

Científicas

que

norteiam

as

discussões/avanços acadêmico-cientifico dessa área a nível nacional, como a
Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO).
O gerenciamento do SIG TRANSPLANTE contará com a Coordenação da
Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Enfermagem (UNIFESPEPE) e com as seguintes instituições participantes já confirmadas:
- Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERPUSP)
- Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
- Hospital Sírio Libanês

O SIG TRANSPLANTE estabelecerá reuniões mensais (uma por mês) tendo como
objetivos específicos:
1. Atuar como articulador de projetos entre grupos e centros de pesquisa (nacional e
internacional) visando estabelecer ações de pesquisa e ensino em temas
relacionados à área de doação de órgãos e transplante.
2. Desenvolver e apoiar ações para divulgação de conhecimento e para a formação
continuada na área de Doação de órgãos e Transplante.
3. Estimular parcerias entre instituições de pesquisa e/ou ensino atuantes na área de
doação de órgãos e transplantes.

Escopo:
Reuniões mensais envolvendo docentes, pesquisadores, pós-graduandos (Latu e
Strictu sensu), e estudantes de graduação para discussão de temas de interesse da
área de Doação de Órgãos e Transplante por meio de (webconferência e
videoconferência).
METAS:
a)

Pesquisa: integrar grupos de interesse para a discussão de pesquisa nacional

e internacional na área de Doação de Órgãos e Transplante
b)

Educação: Estimular o desenvolvimento de tele conteúdos educacionais para

capacitação e pesquisa de profissionais da área de saúde e afins. Cursos e grupos de
discussão para pesquisadores, docentes, discentes (graduação e pós-graduação),
residentes atuantes na área de Doação de Órgãos e Transplante;
c)

Assistência: grupo de interesse para discussão permanente da prática

profissional da área de Doação e Transplante de Órgãos.
AVALIAÇÃO: Acompanhamento continuado da efetividade das ações conjuntas das
Instituições de Ensino e Pesquisa participantes, com apoio das sociedades cientificas,
para a difusão do conhecimento na área e contribuições no ensino e pesquisa dentro
das metas propostas, com elaboração de relatórios anuais e materiais de divulgação
que ressaltem o impacto das atividades desenvolvidas, indicadores de evolução e de
avaliação interna do processo que possibilitar e avaliar a efetividade do SIG proposto
ao longo do tempo de seu desenvolvimento.

Atividades Colaborativas:
Educação, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, Avaliação e monitorização remota

Agenda de Sessões do SIG:
Reuniões mensais por webconferência na primeira quinta-feira de cada mês das 14h
às 16h, hora de Brasília.
Rodízio na responsabilidade de coordenação e apresentação.

A 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-doacao-e-transplante-deorgaos-e-tecidos

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: Farmácia, Odontologia, Psicologia, Nutrição, Fisioterapia,
Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Saúde Pública, Engenharia, Direito.
...
Instituição Coordenadora: Escola Paulista de Enfermagem (UNIFESP)
...
Instituição Coordenadora: EERP-USP
...
Instituição Coordenadora: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
...
Instituição Coordenadora: Hospital Sírio Libanês (HSL)
...

