Procedimento de Criação de SIGs (Special Interest Group, Grupo de
Interesse Especial) nas Especialidades da Saúde
Universidade Federal do Espirito Santo - UFES
Hospital Universitário Cassiano Antônio Morais - HUCAM
Serviço de Tecnologia da Informação
Núcleo de Telemedicina e Telessaúde - NUTES-ES
Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: SIG Audiologia

Especialidades: Audiologia

Objetivo: Promover, à distância, a difusão e atualização dos conhecimentos técnicocientíficos para congregar Audiologistas, bem como sociedades cientificas e
organizações de pesquisa, que se interesse em telessaúde na área de AUDIOLOGIA.
Desenvolver ações conjuntas com instituições de ensino de Fonoaudiologia nacionais
e internacionais para promover a difusão do conhecimento. Estimular pesquisas,
extensão universitária, programas de educação continuada para profissionais de
envolvidos com Audiologia e assistência remota.

Escopo:
Apresentação de temas específicos e discussão em Saúde auditiva, Métodos e
técnicas de Avaliação Audiológica Básica, Potencias evocados Auditivos, Dispositivos
de Amplificação Sonora, PAIR, Processamento Auditivo Central, Avaliação e
Reabilitação Vestibular, Reabilitação Auditiva, Implante Coclear e Política Pública em
Saúde Auditiva. Reuniões mensais.
Pesquisa:
Objetivo de canalizar levantamentos epidemiológicos dos centros cadastrados para
pesquisa multicêntrica em Audiologia.
Educação:
Criação de espaço de atualização, treinamento e troca de experiências em
Audiologia.
Assistência:
Criar espaço para atendimento remoto em Audiologia e 2 opinião formativa.

Agenda de Sessões do SIG:
Reuniões mensais por videoconferência na última quinta-feira de cada mês das 16h

às 17h, hora de Brasília. Rodizio de responsabilidade de apresentação.
A agenda completa de reuniões disponível no site RUTE em www.rute.rnp.br/eventos
ou diretamente no site do SIG: http://rute.rnp.br/web/sig-audiologia
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: As reuniões são dedicadas aos professores, pesquisadores e
alunos de cursos de fonoaudiologia nacionais e internacionais.
...
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