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Introdução: a Atenção Primária à Saúde (APS) deve ser objeto de estratégias e  ações que busquem fortalecer a rede de saúde, 
especialmente na prevenção de agravos e realizaçao de encaminhamentos adequados. Assim, torna-se um campo essencial para 
a assistência às pessoas com doenças genéticas ou famílias em risco genético. Objetivo: desenvolver uma estratégia de suporte 
continuado aos profissionais da APS em relação à Genética Médica. Métodos: o projeto foi amplamente divulgado nos municípios 
do Rio Grande do Sul (RS) por via eletrônica e também por cartazes encaminhados às Unidades Básicas de Saúde (UBS) de 
Porto Alegre. Foi disponibilizada uma linha 0800 e e-mail como via de contato entre os profissionais da APS e geneticistas. 
Quando recebida uma demanda, esta foi devidamente registrada através de uma ficha de atendimento, sendo avaliada e 
direcionada ao geneticista especialista da área afim e retornado relatório de atendimento ao demandante. Resultados: foram 
realizados 14 atendimentos. Os demandantes foram, na maioria, médicos (78%), mas também enfermeiro, psicólogo e 
fonoaudiólogo. O tempo de resposta foi respeitado na grande maioria dos casos (85%).  As principais demandas foram 
relacionadas à discussão de casos clínicos, tais como Síndrome de Klinefelter (SK), Síndrome do X-Frágil (sXF), Síndrome de 
Rubinstein Taybi, doença de Charcot-Marie-Tooth (CMT), Neurobastoma, Doença de Machado-Joseph,  além de informações 
sobre outras condições genéticas. A origem das demandas foi predominantemente de Porto Alegre (85%), mas também do interior 
do RS e de Florianópolis (SC). Conclusão: O projeto possibilitou uma aproximação da APS com a Genética Médica. Porém, ainda 
é necessário que o projeto alcance a rede de atendimento da APS e que esta esteja ciente do fluxo de funcionamento do projeto, 
e o tenha como uma referência para um maior conhecimento das demandas relacionadas às condições geneticamente 
determinadas que acometem as comunidades adstritas às UBS. Palavras-chaves: Genética médica, atenção primária à saúde, 
suporte. Projeto 12-0244 
 


