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

Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz)
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca
Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia
Humana (CESTEH)
Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: Saúde do Trabalhador

Especialidades: Saúde do Trabalhador

Objetivo: Promover a comunicação e a interação entre os Centros de Referência em
Saúde do Trabalhador (CERESTs).

Escopo: A área de Saúde do Trabalhador vem construindo sua política de atenção
integral dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como desafio desenvolver
suas ações na atenção básica, na média e alta complexidade. A telessaúde no setor
é uma das possibilidades da área atingir seus objetivos e atingir suas metas de
inclusão da ST no SUS. O primeiro passo é trazer a telessaúde para dentro das
ações de ST, junto a Rede nacional de Saúde do Trabalhador (RENAST).
Pesquisa: Estimular a pesquisa em tele na saúde do trabalhador, visando no campo
da gestão, a utilização de recursos públicos; estimular a pesquisa clínica no campo do
telediagnóstico visando atender as portarias 2472 e 104 pelo Ministério da Saúde,
que define a lista de doenças de notificação compulsória no âmbito ocupacional.
Educação: Desenvolver ações de capacitação dos profissionais da RENAST com a
utilização de ferramentas da tele.
Assistência: Estimular e promover a prática da segunda opinião no campo da saúde
do trabalhador; desenvolver política no diagnóstico à distância no campo da
pneumologia, dermatologia, fonoaudiologia, entre outras áreas, utilizando recursos da
telemedicina e teleimagem.

Agenda de Sessões do SIG:
Reuniões mensais por Webconferência na última terça-feira de cada mês das 13h45
às 15h, 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-saude-do-trabalhador
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: Nutrição, assistente social, fisioterapeuta, farmacêutico.
...
Instituição Coordenadora: Escola Nacional de Saúde Pública (FioCruz)

