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

Universidade de São Paulo (USP)
Faculdade de Odontologia da USP
Teleodontologia FOUSP
Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: Teleodontologia

Especialidades: Aplica-se a todas as especialidades da Odontologia e à área da
saúde em geral, para utilização em telessaúde (teleducação, e teleassistência),
pesquisa e inovação no ensino e assistência à saúde.

Objetivo:
Promover a troca e o compartilhamento de experiências no que se refere à integração
das TICs às praticas da Odontologia, fortalecer a Rede Nacional de Teleodontologia,
criada em 2011, durante o 46º Encontro da Associação Brasileira de Ensino
Odontológico (ABENO), em Florianópolis. Promover a criação de novos Núcleos de
Teleodontologia, apoiando as ações de Telessaúde no país e a integralidade da
atenção à saúde, por meio da articulação dos conteúdos e da saúde bucal com a
saúde geral e a atuação da equipe multiprofissional. Apoiar a produção colaborativo
de objetos educacionais e cursos mediados por tecnologia.

Escopo:
Atuar de forma integrada com os demais SIGs, em especial com o da Rede Nacional
de Pesquisa em Telessaúde, Odontologia em Saúde Coletiva, Diagnóstico Bucal e
Cirurgia Buco-maxilo-facial. Atuar também de forma transversal com os demais SIGs
em geral, sempre que se aplicarem questões relacionadas à saúde bucal, ou ao
processo de ensino-aprendizagem em geral.
Pesquisa:
Compartilhar experiência e desenvolver estudos preferencialmente multicêntricos
utilizando as TIC aplicadas à teleducação e à teleassistência em odontologia e saúde
em geral.
Educação:
Apoiar a capacitação de teleconsultores, produção de conteúdos educacionais
interativos e a elaboração das Segundas Opiniões Formativas.
Assistência:
Promover a integração dos Núcleos de Teleodontologia ao processo de atenção à

saúde no SUS, para oferecer teleconsultorias e apoio à atuação dos profissionais de
saúde cirurgiões-dentistas e outros no que diz respeito à saúde bucal.

Agenda de Sessões do SIG:
Reuniões mensais por Webconferência na última quarta-feira de cada mês das 15h
às 16h, 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-teleodontologia

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: Cirurgiões-dentistas, membros de equipes de Núcleos do
Telessaúde Brasil Redes.
...
Instituição Coordenadora: Faculdade de Odontologia da USP

