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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP
HOSPITAL SÃO PAULO – HSP
SETOR DE TELEMEDICINA – SET
LABORATÒRIO DE TELEMEDICINA - LAT
Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: Cirped
Especialidades: Cirurgia Pediátrica

Objetivo:
Promover, à distância, a difusão e atualização dos conhecimentos técnico-científicos
para alunos de graduação, pós-graduação, residentes e médicos com interesse na
área de cirurgia pediátrica.

Escopo:
Discussão de casos realizados em reuniões mensais.
Coordenadores das Unidades no projeto RUTE, poderão solicitar por e-mail a
solicitação de participação da instituição no SIG. Isto dará inicio ao processo de
avaliação dos requisitos, preparação da unidade para participar conforme o roteiro e
estratégia adotada na reunião, teste, homologação e participação autorizada (1 ponto
por instituição), para garantirmos o controle a qualidade da discussão.
As reuniões terão o apoio e a divulgação da Associação Paulista de Cirurgia
Pediátrica.
Discussões de casos dos seguintes assuntos:
Cirurgias neonatais, malformações do trato digestivo (atresia de esôfago/obstruções
duodenais/atresias intestinais), megacólon congênito, anomalias ano-retais,
patologias urológicas pediátricas, oncologia cirúrgica pediátrica, transplantes de
fígado pediátrico, malformações da parede abdominal, doenças da região inguinal da
criança, acessos venosos, doenças do fígado e vias biliares da criança, doenças
torácicas congênitas e adquiridas, acessos por cirurgias minimamente invasivas na
criança, e pesquisas clínicas e experimentais em andamento nos serviços.

Agenda de Sessões do SIG:
Reuniões mensais por videoconferência na última quinta-feira de cada mês das 15h
às 17h30, 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-cirped-cirugia-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: As reuniões são dedicadas ao aprimoramento de alunos de
graduação, pós-graduação, residentes e médicos na área de cirurgia pediátrica.
...
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