Formulário de Criação do Grupo Especial de Interesse em
Saúde de Crianças e Adolescentes / Special Interest Group
(SIG) Children and Adolescent Health & Medicine
Nome do SIG:
Children and Adolescent Health & Medicine
ou Saúde de Crianças e Adolescentes
Objetivos:
São objetivos do grupo Children and Adolescent Health & Medicine:
a. Promover atividades científicas que possibilitem a troca de informações
de relevância profissional e a construção colaborativa do conhecimento:
sessões de videoconferência e reuniões à distância, como recursos
para promoção da interatividade entre especialistas das diferentes
Instituições;
b. Desenvolver atividades multidisciplinares e multicêntricas entre as
Instituições de Ensino voltadas à capacitação de recursos humanos e à
educação continuada em saúde, com ênfase na realidade de crianças e
adolescentes brasileiros;
c. Desenvolver projetos comuns de pesquisa e extensão, contribuindo
para o encontro de soluções para problemas específicos da saúde das
populações, a partir da aplicação das tecnologias de comunicação e
informação;
d. Promover e aprofundar discussões no campo dos Direitos à Saúde,
segundo as prioridades da Convenção dos Direitos da Criança, da
ONU, e do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como nas
questões sobre Ética, Economia e Legislação em Saúde e Tecnologia.
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Escopo:
Atividades Científicas e de Pesquisa:
O grupo iniciará atividades de telemedicina, a princípio, representadas por
sessões de videoconferências semanais nas seguintes áreas programáticas
da Pediatria:
(1) Oncologia, hematologia e casos complexos;
(2) Violência e abusos contra crianças e adolescentes;
(3) Gastroenterologia, hepatologia e nutrologia;
(4) Perinatologia e neonatologia; e
(5) Saúde da geração digital.
As sessões propiciarão interação entre especialistas das diversas Instituições
de ensino para discussão de casos de difícil diagnóstico e troca de
experiências, elaboração de protocolos de diagnóstico e terapêutica e
participação colaborativa em Projetos de Pesquisa.

Atividades de Educação:
Educação continuada em saúde constituirá um dos alvos de atenção deste
grupo de interesse especial em pediatria. Pretende-se que capacitação
profissional, atualização e especialização possam ser alcançadas através de
cursos de educação à distância, que utilizem a ferramenta Moodle como
ambiente virtual de aprendizagem, permitindo que profissionais formadores
estejam à disposição dos alunos através de comunicação síncrona e
assíncrona.

Atividades de Assistência e Extensão:
O grupo pretende desempenhar ações de apoio à decisão médica,
estimulando o desenvolvimento de soluções tecnológicas que favoreçam a
comunicação fácil e rápida entre especialistas da academia e profissionais da
rede de assistência para a discussão de casos clínicos complexos.
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Agenda de Sessões do SIG:
Reuniões mensais por videoconferência na terceira quinta-feira de cada mês
das 11h às 12h, hora de Brasília. Rodizio de responsabilidade de
apresentação.
A agenda completa de reuniões disponível no site
www.rute.rnp.br/eventos
ou
diretamente
no
site
http://rute.rnp.br/web/sig-saude-de-criancas-e-adolescentes

RUTE em
do
SIG:

Participação no SIG:
Para
solicitar
participação
neste
SIG,
acesse
o
endereço
http://url.rnp.br/?RUTE-SIG-Participacao siga as instruções e preencha o
formulário de solicitação de participação.

O DEBATE refere-se à Instituição que naquela ocasião estaria responsável pela
defesa do caso apresentado. Entretanto, é desejável que todos se sintam estimulados
à participação.

Perfil do participante:

Agente PSF
Enfermeiros
Estudante
Médico
Pesquisador
Outros profissionais da área da Saúde: Nutrição, Fisioterapia,
Enfermagem, Fonoaudiologia, Psicologia.

Instituições Coordenadoras:
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
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