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

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
Hospital São Paulo (HSP)
Setor de Telemedicina (SET)
Laboratório de Telemedicina (LAT)
Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: Oncopediatria
Especialidades: Oncologia Pediatrica

Objetivo:
Promover, à distância, a difusão e atualização dos conhecimentos técnico-científicos
da especialidade para fomentação do desenvolvimento acadêmico e profissional.

Escopo:
Discussão de casos de diferentes de oncologia realizada sob a forma de reuniões
semanais, entre os serviços participantes, conforme escala a ser acordada e
estabelecida previamente.
Pesquisa:
Não se aplica
Educação:
Os casos (1 a 2) deverão ser apresentados pelo residente R3/Estagiário que está
alocado no setor responsável pela reunião específica. A moderação deverá ser
realizada por colaboradores preceptores, pós-graduandos, chefes de setores e/ou
professores da UNIFESP. As discussões deverão abranger o quadro clínico,
diagnósticos diferenciais, conduta do caso em questão e uma pequena revisão
bibliográfica. A seleção dos casos deverá ficar a cargo dos residentes e chefes de
cada sub-especialidade.
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.
Assistência: Não se aplica

Agenda de Sessões do SIG:
Reuniões mensais por Webconferência na segunda terça-feira de cada mês das 13h
às 14h, 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-oncopediatria
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 aos residentes e estagiários da
especialidade dos diferentes serviços participantes da rede RUTE para que possa
gerar a troca de informações científicas, desenvolverem capacidades específicas
como o aprimoramento do perfil crítico na seleção de casos de interesse, a
capacidade de realizar revisões bibliográficas, além de adquirir desenvoltura vocal e
postural nas reuniões por videoconferência.
...
Instituição Coordenadora: Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

