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

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e
Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Departamento de Pediatria/Unidade de Endocrinologia
Pediátrica (UFRN)
Departamento de Pediatria/Serviço de Endocrinologia
Pediátrica (UFBA).
Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: Endocrinologia Pediátrica

Especialidades: Endocrinologia Pediátrica / Endocrinologia Clínica

Objetivo: Atualização em temas de interesse acadêmico-assistencial dentro da
especialidade, com foco no esforço colaborativo de melhor qualificar os profissionais
através de discussão e difusão de protocolos, discussões de casos selecionados e
contatos para elaboração de projetos multicêntricos de pesquisa e extensão bem
como atividades de interesse administrativo das sociedades de especialidades
pertinentes (SBP – Sociedade Brasileira de Pediatria / SBEM – Sociedade Brasileira
de Endocrinologia e Metabologia).

Escopo: Congregar os profissionais atuantes nas diversas instituições na troca de
informações, experiências e associação de esforços para produção e divulgação de
conhecimentos dentro da especialidade.

Pesquisa: Divulgar e congregar as instituições em projetos de pesquisa
interinstitucionais

multicêntricos

colaborativos,

favorecendo

a

produção

e

democratização do conhecimento científico de boa qualidade, através do uso de
recursos das TICs (tecnologias de informação e comunicação)

Educação: Favorecer a participação de alunos de graduação e pós-graduação
(incluindo residência médica em pediatria/endocrinologia pediátrica) tanto nas
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atividades de discussão de casos clínicos e protocolos, como em projetos de
pesquisa e extensão, na qualidade de atividades de Iniciação Científica/PG lato e
strictu sensu.
Assistência: Proporcionar a realização de atividades de tutoria profissional, e
assistência remota (segunda opinião formativa), ampliando a abrangência dos
serviços universitários dentro da estrutura hierarquizada do SUS, incluindo a inserção
de projetos de suporte à ESF (discussão de casos, divulgação de protocolos, EAD, e
mesmo atendimento remoto, quando tecnicamente viável).

Agenda de Sessões do SIG:

Reuniões mensais por videoconferência na segunda sexta-feira de cada mês das
11h30 às 12h30, 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-endocrinologia-pediatrica

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:
...
01 - Instituição Coordenadora: UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do
Norte)
...
02 - Instituição Coordenadora : UFBA (Universidade Federal da Bahia)
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