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43. GENÉTICA NA PEDIATRIA: aplicações para enfermagem [41805] 
  
CARGA HORÁRIA Total: 65h. 
COORDENADORA: Alessandra Vaccari. 
INTEGRANTES: Silvani Herber e Lília Farret Refosco. 

  
INTRODUÇÃO. O avanço da medicina trouxe melhorias no diagnóstico e tratamento de 

pessoas com doenças genéticas aumentando suas sobrevidas. As principais manifestações 

clínicas das doenças genéticas surgem durante a infância e a enfermagem se vê envolvida 

na qualificação da assistência a estas crianças do reconhecimento de sintomas aos 

tratamentos realizados. Esta ação de extensão propôs-se à realização de curso para 

informar sobre a rede de atendimento e de protocolos do Ministério da Saúde relacionados 

especificamente a esta população. Os assuntos foram abordados por enfermeira com 

formação específica na área e focados na atuação do profissional enfermeiro. Houve nove 

participantes distribuídos em duas turmas do curso. O público alvo foi de enfermeiros e 

acadêmicos de graduação em enfermagem da região metropolitana de Porto Alegre que já 

cursaram a disciplina de saúde da criança. 

  
PALAVRAS-CHAVES: Genética.  Enfermagem pediátrica. 

  
OBJETIVO. Capacitar enfermeiros e acadêmicos de graduação em enfermagem para 

reconhecimento e assistência de crianças com doenças genéticas. 
  
DESENVOLVIMENTO. Curso presencial, de 20 horas cada uma das duas turmas 

programadas: uma pela manhã e outra no período da tarde. Os assuntos abordados foram: 

Introdução à genética na enfermagem; Erros Inatos do metabolismo e Teste do Pezinho; 

Doença da urina do Xarope do Bordo; Microcefalia; Principais síndrome genéticas; Rede 

de apoio e atendimento aos pacientes pediátricos com distúrbios genéticos e Protocolos do 

Ministérios da Saúde sobre alguns distúrbios genéticos. 
  
METODOLOGIA e DESENVOLVIMENTO. Durante as aulas foram realizadas práticas 

com discussão de casos clínicos e uma simulação realística no Laboratório de Práticas em 

Enfermagem (LAPENF) da Escola de Enfermagem/UFRGS. Além de aulas teóricas 

dialogadas os participantes puderam acompanhar duas atividades práticas no Hospital de 

Clínicas de Porto Alegre, a saber: acompanhamento de infusões em crianças com 

mucopolissacaridoses e acompanhamento de consultas de crianças em ambulatório de 

Erros Inatos do Metabolismo.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS. Na avaliação do curso foram obtidos os seguintes resultados: 

O curso atendeu às suas expectativas? 100% sim; O curso cumpriu com os objetivos 

propostos? 100% sim; Como foi a clareza da comunicação da ministrante? 100% 

consideraram ótimo; Qual a sua avaliação quanto a infraestrutura da Escola de 

Enfermagem. 66,7% consideraram ótimo e 33,33% bom; Qual a sua avaliação quanto ao 

conteúdo programático do curso? 66,7% consideraram ótimo e 33,33% bom; Você indica 

a realização desse curso para um colega/amigo? 100% sim; O que você mais gostou do 

curso? A simulação realística e a visita ao ambulatório nos proporcionaram melhor 

compreensão dos aprendizados; Você acredita que esse curso deva ter novas edições? 

100% sim. E Você tem alguma sugestão quanto ao formato do curso? Não, manter o atual. 
 
 


