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

Universidade Federal de Sergipe Campus Lagarto (UFS)
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: Nutrição Clínica e Hospitalar

Especialidades: Nutrição Clínica e Hospitalar

Objetivo: O SIG Nutrição Clínica e Hospitalar visa integrar profissionais da nutrição e
áreas correlatas para divulgar e atualizar o conhecimento técnico científico na área da
assistência nutricional hospitalar com o foco na terapia nutricional baseada em
evidência, no tratamento e prevenção de comorbidades clínicas, condutas no pré e
pós operatório para melhorar a resposta cicatricial e imunológica, modulação da
resposta orgânica ao tratamento clínico, melhoria da qualidade de vida do usuário,
redução do tempo de internação, morbimortalidade e custos hospitalares. A
coordenação será realizada pelas Universidade Federal de Sergipe Campus Lagarto
(UFS) e a Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Escopo: Contará inicialmente com a participação das seguintes instituições:
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de Goiás
(UFG), além do Hospital Universitário de Lagarto (HUL/UFS) e a UFBA. Novas
instituições de ensino ou científicas poderão integrar-se ao grupo atual.
Serão realizadas sessões mensais à distância por webconferência (Mconf) para
debates, aulas, pesquisas, discussões de caso, guidelines e publicações de
relevância sobre terapia nutricional. Será um SIG RUTE com foco na assistência
nutricional hospitalar, com a participação multidisciplinar de nutricionistas, nutrólogos,
enfermeiros, farmacêuticos, fonoaudiólogos especializados em terapia nutricional.
A principal meta do SIG é integrar os Serviços de Nutrição dos hospitais universitários
e a Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN) de centros de referências
do país, resultando em troca de experiência com impacto no combate aos distúrbios

nutricionais. Terá um impacto positivo pois será o primeiro SIG na RUTE focado em
assistência nutricional hospitalar, com discussões à distância de casos interessantes,
guidelines e publicações de relevância sobre a temática.

Atividades Colaborativas:
Educação, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.

Controles Éticos e Legais Utilizados no SIG:
Reconhecimento sobre autoria da obra e sessão de direitos - utilizando
declaração/contrato ou avisos antes do inicio 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.

Planejamento da avaliação do SIG:
As ações do SIG serão medidas a partir dos seguintes indicadores:
• Número de registro de presença no SIG Nutrição Clínica e Hospitalar
(mensal/anual);
• Número de novos centros participantes no SIG Nutrição Clínica e Hospitalar
(mensal/anual).

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

Agenda de Sessões do SIG:
Reuniões mensais por webconferência na última terça-feira de cada mês das 11h às
12h, 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-nutricao-clinica-e-hospitalar

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, Nutrição, Fonoaudiologia.
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