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

HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - HSL
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Relatório de Criação de SIG:
Nome do SIG: SIG Sentinela
Especialidade: Qualidade e Segurança em Hospitais da Rede Sentinela
Objetivo:
O Projeto Hospitais Sentinela, criado em 2001 congrega a Anvisa, o PNUD: Programa
para o Desenvolvimento das Nações Unidas e 197 hospitais escolhidos entre os
maiores e mais complexos serviços do país, para a conformação de uma rede
sentinela que objetiva obter informações qualificadas a respeito da qualidade dos
produtos e do seu perfil de risco-benefício para a subsidiar ações de regulação de
mercado. O projeto também contribui para a melhoria da qualidade da atenção à
saúde por meio da busca ativa e investigação de eventos adversos nesses serviços e
da adoção de medidas para a redução e o controle de riscos relacionados a tecnologias
em saúde, sejam elas inovadoras ou já estabelecidas.

Escopo:
Educação X Educação continuada de profissionais das equipes de saúde dos
hospitais da rede sentinela.

Assistência/Saúde:
Associado à orientação ao atendimento dos pacientes; estudo de caso, etc...

Pesquisa:
Grupo de estudos, com enfoque exclusivo para os participantes da equipe de
pesquisa no tema em diferentes universidades;

Educação:
Aula/treinamento; voltado a capacitação dos profissionais de saúde, sem relação
causal direta com a assistência;
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Agenda de Sessões do SIG:
Reuniões mensais por videoconferência nas terças-feiras de cada mês das 11h às
12h, 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-sentinela
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: Hospitais sentinelas filiados à ANVISA – Agência Nacional de
Vigilância Sanitária.

...
Instituição Coordenadora: Hospital Sírio Libanês e ANVISA
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