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CENTRO DE REFERÊNCIA EM OSTEOGÊNESE IMPERFEITA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE 
(CROI-HCPA) 

Evelise Silva Brizola, Marina Bauer Zambrano, Karina Carvalho Donis, Bruna de Souza Pinheiro, Temis Maria Felix  

Em  2001  o  Ministério  da  Saúde  do  Brasil  estabeleceu  Centros  de  Referência  em  Tratamento  de  Osteogênese 
Imperfeita (CROI). Dos 14 centros credenciados no Brasil, o Hospital de Clinicas de Porto Alegre foi o único centro 
credenciado  no  RS.  O  Centro  de  Referência  em  Osteogênese  Imperfeita  do  HCPA  (CROI-HCPA),  está  sob 
coordenação do Serviço de Genética Médica, e oferece diagnóstico, tratamento e acompanhamento periódico para 
pacientes vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Atende pessoas de todas as idades com suspeita ou 
diagnóstico de OI. É composto por uma equipe multiprofissional que inclui: médicos (geneticista(1), ortopedista(1), 
pediatra(1) e residentes(3)), odontólogo(1), psicólogo(1) e alunos de pós-graduação da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (fisioterapeuta(2), nutricionista(1) e enfermeira(1)). No momento possui 125 pacientes cadastrados em 
acompanhamento periódico, sendo 70 destes com idade entre 2 meses e 18 anos. Das 92 consultas ambulatoriais 
agendadas entre janeiro e maio de 2013 foram realizadas 74, sendo 4 primeiras consultas, 1 interconsulta e 69 
reconsultas com taxa de absenteísmo de 19,6%. De 2008 a 2012 foram agendadas 1279 consultas com 1056 
efetivamente realizadas. Destas, 85 eram primeiras consultas, 12 interconsultas e 959 reconsultas. A taxa média de 
absenteísmo deste período foi de 17,05%, sendo maior nos casos de interconsultas (23,59%) e reconsultas (18,1%) e 
menor nas primeiras consultas (3,3%). Além do atendimento assistencial, o CROIHCPA, realiza projetos de pesquisa 
em diferentes aspectos relacionados à OI. Em 2012, o CROI-HCPA promoveu o primeiro Simpósio de OI do estado 
tendo como público alvo: pacientes, familiares, estudantes e profissionais da área da saúde. Este evento teve como 
objetivo esclarecer diversos aspectos relacionados à doença e ao tratamento, bem como divulgar os resultados dos 
projetos de pesquisa previamente realizados e oportunizar aos pacientes um momento de encontro e troca de 
experiências. Neste trabalho são revisados dados de produção e de atenção à saúde do CROI-HCPA. 

 

 
 
 

 


