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

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: Obstetrícia Patológica

Especialidades: Medicina, Farmácia, Enfermagem, Psicologia, Nutrição, Fisioterapia,
Biologia, Biomedicina, Educação Física, Saúde Pública.

Objetivo: O SIG terá como objetivo discutir a nível nacional e internacional as
principais patologias obstétricas responsáveis por alta morbidade e mortalidade
materna e perinatal. Dentro deste escopo irá estabelecer protocolos de conduta
respeitando a realidade de cada Estado do nosso País. A estratégia será de discutir
casos clínicos que serão apresentados por uma das Universidades que farão parte da
SIG e colocar em discussão pelo moderador. Posteriormente serão apresentadas
duas palestras por Professores com linha de pesquisa voltada para o tema. Como
resultado dessas reuniões esperamos reduzir a morbidade/mortalidade materna e
perinatal.

Escopo: O SIG “Obstetrícia Patológica” será uma ferramenta importante para
assistência obstétrica que irá discutir aspectos relevantes das complicações maternas
e fetais do ciclo gravídico-puerperal.
A incidência de morbidade/mortalidade maternal e perinatal ainda são elevadas.
Especialmente porque muitas gestantes de baixo risco evoluem de forma imprevisível
para condições críticas e as condutas precisam ser tomadas prontamente.
A discussão de casos clínicos (Pré-eclâmpsia, Hemorragia Pós-Parto, Sepse
Materna, Near Miss, entre outras) entre várias Universidades do País procurando
estabelecer protocolos de conduta para lidar com situações de risco terão como

impacto a redução da morbidade/mortalidade maternal e perinatal.
O objetivo da SIG será de trazer informações para o obstetra de forma que ele saiba
prevenir, diagnosticar e tratar patologias graves que surjam no ciclo gravídico
puerperal que possam pôr em risco a vida maternal e fetal.
Outro aspecto que será discutido na SIG é a Assistência Obstétrica versus a Violência
Obstétrica. O nosso país apresenta umas das taxas mais elevadas de cesarianas no
mundo. A SIG será um foro de debate para aprimorar a assistência obstétrica e
destarte apresentará como impacto a redução das taxas de cesarianas.
As discussões terão âmbito preferencialmente nacional, mas também com enfoque no
futuro a nível internacional.
Os impactos esperados da SIG de Obstetrícia Patológica serão de mudanças na
rotinas dos serviços para aprimorar a assistência frente patologias obstétricas, na
transformação de comportamento reduzindo as intervenções na Assistência ao parto,
redução dos indicadores de saúde relacionados a morbidade e mortalidade materna e
perinatal, na política de tomada de decisão tanto pelos obstetras na assistência as
urgências como dos Serviços de Saúde para estarem preparados e equipados tanto
com aparelhos como com medicamentos que serão utilizados para boa assistência
obstétrica, e por fim o uso desta tecnologia (teleconferência) irá facilitar a realização
de trabalhos científicos multicêntricos.
Faremos também uma avaliação objetiva verificando se aumentará número de
Instituições que participam da SIG, como também do número de participantes.
Avaliaremos no final do ano o grau de satisfação pelo preenchimento de questionário
que será enviado para as Universidades que participam da SIG.

Atividades Colaborativas: Educação, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação,
Assistência.

Tipo do Grupo: Grupo aberto (participação por adesão espontânea de interessados,
controlada pelo coordenador do SIG).

Formas de Acesso aos Conteúdos Gravados: Coordenação do SIG, Membros do
SIG, Profissionais de Saúde, Público em Geral.

Controles Éticos e Legais Utilizados no SIG: Reconhecimento sobre autoria da
obra e sessão de direitos - utilizando declaração/contrato ou avisos antes do início da
sessão, Declaração sobre a utilização da obra - utilizando contrato de licenciamento

ou avisos antes do início da sessão, Controle sobre o acesso - utilizando políticas,
perfis, contratos e sistemas de controle acesso.

Agenda de Sessões do SIG:
Reuniões mensais por webconferência na primeira terça-feira de cada mês das
08h15min às 09h45min hora de Brasília. Rodízio de responsabilidade de
apresentação.

Agenda completa de reuniões disponível no site RUTE em www.rute.rnp.br/eventos
ou diretamente no site do SIG: https://rute.rnp.br/web/sig-obstetricia-patologica

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: Alunos de Graduação, Alunos de Residência, Alunos de
Especialização, Alunos de Mestrado ou Doutorado, Professores, Profissionais da
Saúde de Nível Superior, Profissionais da Saúde de Nível Técnico, Agentes
Comunitários da Saúde.
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