Procedimento de Criação de SIGs (Special Interest Group, Grupo de
Interesse Especial) nas Especialidades da Saúde
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP)
Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: Comunicação e Deglutição: Fonoaudiologia e Equipe Interprofissional
em Gerontologia e Cuidados Paliativos

Especialidades:

Fisioterapia,

Terapia

Ocupacional,

Biologia,

Biomedicina,

Fonoaudiologia, Educação Física, Saúde Pública, Administração, Engenharia, Direito,
Informática, Outros

Objetivo:

Esse SIG tem o objetivo de identificar necessidades, implementar,
acompanhar e fomentar ações tendo como prisma a prática baseada em
evidências no que se refere ao cuidado fonoaudiológico e da equipe
interprofissional sob enfoque gerontológico e paliativista a pessoas com
necessidades em comunicação e deglutição, as pessoas que delas cuidam,
suas famílias e comunidade, tanto no âmbito da assistência, ensino, extensão,
inovação, políticas públicas, formação de recursos humanos e outros que
possam ser identificados ao longo do processo.

Escopo:

São metas:
- ampliar a rede colaborativa entre fonoaudiólogos(as) e demais integrantes da
equipe interprofissional atuantes em diversas partes do Brasil em Gerontologia
e Cuidados Paliativos, bem como entre esses, pessoas cuidadas, pessoas e
comunidade cuidadoras
- fomentar a prática baseada em evidências nas temáticas do SIG

- ampliar as interlocuções entre fonoaudiólogos(as) e demais membros da
equipe interprofissional envolvidos com os cuidados de comunicação e
deglutição, bem como entre esses, as pessoas cuidadas, pessoas e
comunidades cuidadoras
- conhecer e aprimorar a assistência, o ensino, inovação, extensão e gestão
praticadas nas temáticas do SIG
- reconhecer necessidades e oportunidades e realizar ações visando à criação
e implementação de protocolos e diretrizes clínicas, formação de recursos
humanos, pesquisa, campanhas, fortalecimento de comunidades e ambientes
amigos do idoso, bem como outras ações colaborativas.
Atividades Colaborativas:

Educação Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Articulação geográfica de
iniciativas Gestão Avaliação e monitorização remota.
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.
Tipo de coordenação do proponente:

Coordenação única do próprio proponente.

Agenda de Sessões do SIG:
Reuniões mensais por webconferência, na segunda sexta-feira de cada mês das 16h
às 17h, hora de Brasília.

Rodízio de responsabilidade de apresentação:

As reuniões serão colaborativas, com a coordenação realizada pela UFF, com
a coparticipação das demais.

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-comunicacao-degluticaofonoaudiologia-gerontologia-e-cuidados

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
Optometria

Enfermagem
Psicologia
Nutrição
Fisioterapia
Terapia Ocupacional
Biologia
Biomedicina
Fonoaudiologia
Educação Física
Saúde Pública
Administração
Engenharia
Direito
Informática
Outros: familiares, pessoas cuidadas (“pacientes”/usuárias dos
serviços), comunidade em geral.
...
Instituição Coordenadora: Universidade Federal Fluminense (UFF)
...

