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Introdução: A Hiperplasia Adrenal Congênita (HAC) é uma doença endócrina que pode ser detectada na triagem neonatal, 
esta, de suma importância para o achado precoce dos casos graves das formas clássicas, perdedoras de sal e virilizante 
simples. Objetivo: Determinar a incidência de HAC entre janeiro de 2015 e julho de 2018 na Atenção Primária de Saúde. 
Método: Trata-se de um estudo quantitativo, observacional, transversal e descritivo, analisado de forma não probabilís-
tica, por conveniência. Realizado em instituição pública, de caráter de imunização. Foi utilizada uma amostragem não 
probabilística selecionada por conveniência, constituída de 12.251 coletas em rede pública. Tornaram-se critérios de 
inclusão para o estudo as crianças recém-nascidas em hospitais da rede pública do município. Foram admitidas como 
critérios de exclusão as crianças recém-nascidas que faleceram antes da realização da Triagem Neonatal no Sistema Único 
de Saúde e a coleta de pais ou mães, que foram submetidos à coleta após resultado positivo de patologias genéticas 
triadas em seu filho. Ao fim, houve uma amostra de 12.111 recém-nascidos. Resultados: Houve predominância de testes 
realizados em crianças do sexo masculino (5.923), e o ano com maiores dados coletados foi de 2015, com 3.481 coletas no 
setor Sistema Único de Saúde (SUS) do município. As recoletas são feitas em indivíduos que tiveram sua primeira coleta 
alterada, aproximadamente 74,14% da população neonatal. Houve a alteração da 17-OHP em 4030 recém-nascidos na 
primeira coleta e na recoleta não houve nenhum caso de alteração de 17-OHP, diagnosticando HAC. Conclusões: Sabe-
se que os níveis da 17-OHP em crianças não doentes podem estar elevados em situações de estresse, sendo por isso 
necessária a recoleta do exame em casos de elevação da 17-OHP. Torna-se de extrema importância saber a incidência 
de casos de HAC em diferentes regiões brasileiras, visto que o tratamento deve ser instituído de forma precoce, visto 
que este salva a vida de pacientes afetados e melhora o padrão de crescimento. O diagnóstico precoce é crucial para 
prevenir o óbito de lactentes por insuficiência adrenal. Os programas de triagem para HAC visam, principalmente, ao 
diagnóstico precoce da forma perdedora de sal, mais grave e potencialmente letal.
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Hospital Moinhos de Vento/HMV.

Introdução: O Brasil é um país com distribuição extremamente desigual de recursos médicos. Em Unidades de Terapia 
Intensiva Pediátrica (UTIPs) a carência de médicos especialistas é uma realidade que prejudica a qualidade do atendi-
mento prestado ao paciente crítico. Objetivo: Avaliar o impacto da implementação de telemedicina nos indicadores 
clínico-assistenciais de duas UTIPs públicas. Métodos: A implementação da telemedicina ocorre por meio de tele-
rounds conduzidos diariamente por uma enfermeira e um médico intensivista pediátrico, e médicos especialistas sob 
demanda. Participaram do estudo duas UTIPs com perfil clínico semelhante, nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. 
Para os atendimentos, foi estruturada uma sala de comando e um cart de telemedicina para cada centro remoto. Para 
a avaliação do impacto da telemedicina nos indicadores clínicos-assistenciais conduzimos um estudo longitudinal 
(pré-telemedicina vs. pós-telemedicina), com coleta de dados secundários. Para as análises estatísticas de impacto 
foi utilizado o Teste U de Mann-Whitney. Este projeto é desenvolvido pelo Hospital Moinhos de Vento em parceria 
com o Ministério da Saúde, por meio do programa PROADI-SUS. Resultados: De novembro de 2018 a julho de 2020, 
foram atendidos 5.728 pacientes-dia em 786 tele-rounds. Nesse período, 1.186 pacientes-dia foram atendidos por 
especialistas. Os principais CIDs são doenças do aparelho respiratório, seguido por doenças infecciosas parasitárias. 
O perfil clínico-epidemiológico dos centros remotos é semelhante, sem diferenças estatisticamente significativa. Em 
uma análise comparativa pré vs. pós telemedicina observou-se a diminuição na taxa de mortalidade (de 14% para 
10%, p < 0,05) quando considerados os dois hospitais em conjunto. Com relação ao tempo médio de permanência não 
houve diferença significativa. Conclusões: Acredita-se que a sistematização do atendimento proporciona uma melhora 
no resultado de indicadores clínicos-assistenciais e na qualidade do cuidado ao paciente pediátrico crítico.


