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

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC)
Setor Responsável da Instituição
Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: Cuidados em Neonatologia Multiprofissional

Especialidades: Medicina, Farmácia, Enfermagem, Psicologia, Nutrição, Fisioterapia,
Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia.

Objetivos:
1. Promover atividades científicas que possibilitem a troca de informações de
relevância profissional e a construção colaborativa do conhecimento: sessões de
videoconferência e reuniões à distância, como recursos para promoção da
interatividade entre especialistas das diferentes Instituições;
2. Promover, à distância, atualização do conhecimento técnico-científico na área da
neonatologia, envolvendo o estudo da assistência ao recém-nascido no período
neonatal.
3. Possibilitar o intercâmbio de experiências com diferentes serviços, visando a
melhoria da qualidade da assistência neonatal.
4. Desenvolver atividades multidisciplinares e multicêntricas entre as Instituições de
Ensino voltadas à capacitação de recursos humanos e à educação continuada em
saúde, com ênfase na assistência neonatal;
5. Promover e aprofundar discussões no campo dos Direitos à Saúde, segundo as
prioridades da Convenção dos Direitos da Criança, da ONU, e do Estatuto da Criança
e do Adolescente, bem como nas questões sobre Ética, Economia e Legislação em
Saúde e Tecnologia.

Escopo:

Atividades Colaborativas: Educação

Atividades Científicas e de Pesquisa: O grupo iniciará atividades de telemedicina
nas seguintes áreas programáticas da Neonatologia:
(1) Medicina
(2) Enfermagem
(3) Farmácia
(4) Fonoaudiologia
(5) Fisioterapia
(6) Psicologia
(7) Serviço social
(8) Nutrição
(9) Terapeuta ocupacional
As sessões propiciarão interação entre especialistas das diversas Instituições de
ensino para discussão de casos de difícil diagnóstico e troca de experiências,
elaboração de protocolos de diagnóstico e terapêutica e participação colaborativa em
Projetos de Pesquisa com a temática da neonatologia onde os assuntos serão
abordados por uma ótica multiprofissional para que todos possam participar.

Agenda de Sessões do SIG:
Reuniões mensais por videoconferência na terceira quinta-feira do mês de 11:00h às
12:00h de Brasília.
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-cuidados-em-neonatologiamultiprofissional
Haverá um rodizio de apresentação entre os proponentes e depois iremos incluir
novos participantes durante a última sessão do ano que será para definir a agenda do
ano seguinte, onde todos os participantes poderão propor temas.

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, Profissionais da Saúde de Nível
Superior, Profissionais da Saúde de Nível Técnico.
...
01 - Instituição Coordenadora: Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC/UFRN)
...
02 - Instituição Coordenadora: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE)
...
03 - Instituição Coordenadora: Hospital Universitário Ana Bezerra (UFRN)
...
04 - Instituição Coordenadora: Hospital Universitário de Brasília (UNB)
...
05 - Instituição Coordenadora: Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr
(FURG)
...

