Procedimento de Criação de SIGs (Special Interest Group, Grupo de
Interesse Especial) nas Especialidades da Saúde
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Hospital Universitário (HU)

Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: Alergia e Imunologia

Especialidades: Imunoalergia

Objetivo:
O SIG Alergia e Imunologia têm como objetivo discutir temas referentes à
especialidade entre instituições de ensino, contemplando atualizações, discussões de
casos clínicos, pesquisas científicas ou possível execução de projetos colaborativos
de pesquisa. As reuniões poderão assim, fomentar discussões em Alergia e
Imunologia, divulgando a especialidade nas instituições de ensino, auxiliando a
resolução de casos clínicos mais complexos e aperfeiçoando o conhecimento dos
profissionais especializados na área. As sessões têm potencial de interessar a outros
profissionais da saúde (enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos,
nutricionistas, odontólogos, etc), considerando os impactos que as doenças alérgicas
e imunológicas representam para os pacientes e a importância da abordagem
multiprofissional. Serão reuniões mensais de 1 hora, com cronograma proposto,
conforme apresentado.

Escopo:
As sessões serão organizadas por todas as instituições proponentes, com rodízio de
responsabilidade de apresentação. Revezaremos com discussão de casos clínicos e
sessões de atualização e atribuiremos 2 sessões para apresentação de resultados de
pesquisas conduzidas nas instituições, sendo cada sessão para 2 instituições.

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 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:
A criação desse novo SIG almeja discutir temas referentes a Alergia e Imunologia,
tendo como público alvo especialistas, médicos generalistas, residentes e alunos de
graduação, além de outros profissionais interessados no tema. As sessões de
atualização poderão divulgar recomendações baseadas em evidências o que pode
repercutir em ajustes da conduta na prática clínica de residentes em formação,
médicos não alergistas e outros profissionais de saúde. As discussões de temas em
alergia e imunologia pode despertar no aluno de graduação o interesse pela
especialidade, além de ser mais uma oportunidade de complementar conhecimento
em sua formação. A troca de experiências referentes ao apoio diagnóstico e
terapêutico dos casos discutidos poderão beneficiar as instituições participantes no
sentido de solucionar os problemas do paciente. Alguns indicadores serão utilizados
para o relatório anual de avaliação do SIG: número de acessos às reuniões, número
e perfil dos participantes, percentual de participação de residentes médicos e alunos
de graduação, número de casos clínicos discutidos, número de sessões de
atualização e apresentação de pesquisas.

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

Agenda de Sessões do SIG:
Sessões realizadas por webconferência sempre na última terça-feira do mês de 16h
as 17h de Brasília.

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-alergia-e-imunologia

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:
Medicina
Farmácia
Odontologia
Enfermagem
Psicologia
Nutrição
Fisioterapia
Terapia Ocupacional
Fonoaudiologia
Educação Física
...
01 - Instituição Coordenadora: Universidade Federal de Sergipe (UFS)
...
02 - Instituição Coordenadora: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
...
03 - Instituição Coordenadora: Universidade Federal da Bahia (UFBA)
...
04 - Instituição Coordenadora: Hospital Universitário de Lagarto (HUL/UFS)
...

