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

Universidade de São Paulo (USP)
Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto (HCFMRP)
Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: Genética Médica e Doenças Raras

Especialidades:

Medicina,

Farmácia,

Odontologia,

Enfermagem,

Psicologia,

Nutrição, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Biologia, Biomedicina, Fonoaudiologia,
Saúde Pública, Direito, Informática.

Objetivo:
O SIG de Genética Médica e Doenças Raras pretende integrar profissionais
brasileiros da área da saúde, ou ainda em formação (graduação, pós graduação e
residência), que atuam junto a doenças genética, com o objetivo de desenvolvimento
profissional, discussão de temas relevantes e atuais sobre a prática, saúde pública e
políticas de saúde, discussão de tecnologias e discussão de aspectos éticos, entre
outros.

Escopo:
As atividades podem oportunizar colaboração entre centros para desenvolvimento de
pesquisa na área.
A coordenação é compartilhada entre quatro centros brasileiros, com forte apoio da
Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica.
A estratégia utilizada é de reuniões mensais, discutindo os temas afins.

Atividades Colaborativas:
Educação, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, Articulação Geográfica de
Iniciativas e Gestão.

Controles Éticos e Legais Utilizados no SIG:
Reconhecimento sobre autoria da obra e sessão de direitos - utilizando
declaração/contrato ou avisos antes do início 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:
Metas esperadas:
1. Adesão dos programas de residência médica em genética brasileiros;
2. Formação continuada de profissionais da saúde em atividade especializada ou de
interface;
3. Articular projetos de pesquisa de âmbito nacional;
4. Pactuação de protocolos clínicos;
5. Adesão de pessoas e instituições com atividades correlatas;

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

Agenda de Sessões do SIG:
Reuniões mensais por webconferência na quarta quarta-feira de cada mês das
07h30min às 08h30min, 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-genetica-medica-e-doencasraras

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
Especialização, Alunos de Mestrado ou Doutorado, Professores, Profissionais
Saúde de Nível Superior, Profissionais da Saúde de Nível Técnico, Profissionais
Engenharia, Tecnologia, Informática em saúde e Telessaúde, Profissionais
Administração.
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01 - Instituição Coordenadora: Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP)
...
02 - Instituição Coordenadora: Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard
Santos - HUPES Universidade Federal da Bahia - UFBA
...
03 - Instituição Coordenadora: Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGGUNIRIO)
...
04 - Instituição Coordenadora: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
...

