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Objetivos:
Gerais: Divulgar os sinais de alerta para imunodeficiências primárias entre os profissionais que
trabalham nas Unidades de Saúde da Família do estado de Pernambuco através da Rede NUTES e
através de visitas regulares aos municípios de Palmares, Caruaru, Garanhuns e Petrolina, visando
uma melhoria no diagnóstico destas patologias.
Específicos:
1- Verificar o conhecimento dos profissionais de saúde sobre Imunodeficiências
primárias (IDP) que atuam nas unidades de saúde do Programa de Saúde da Família (PSF) do estado
de Pernambuco através da aplicação de questionário padronizado, utilizando a Rede NUTES. 2Promover a divulgação dos sinais de alerta para o diagnóstico de IDP para estes profissionais através
de web-conferências e conferências presenciais. 3- Discutir através do programa de teleassistência - Segunda opinião a Distância - os casos suspeitos de IDP. 4- Referendar para o
ambulatório de Imunodeficiências primárias do Hospital das Clínicas (UFPE) os pacientes que sejam
identificados como suspeitos de IDP pelos profissionais de saúde dos PSFs dos municípios envolvidos
na Rede NUTES, após triagem prévia. 5- Avaliar se houve melhora no conhecimento destes
profissionais sobre as IDP após programa de educação continuada. 6- Promover um maior número
de diagnósticos e acompanhamento dos pacientes portadores de IDP no estado de Pernambuco.
Resumo:
As imunodeficiências primárias (IDP) são doenças hereditárias em que ocorre uma alteração do
sistema imunológico com conseqüente aumento da susceptibilidade às infecções. O sub-diagnóstico
das IDP, em nosso meio, é muito elevado, considerando o tamanho da nossa população, o número
de pacientes diagnosticados e a estimativa de prevalência das IDP. O desconhecimento do assunto
por parte dos médicos e demais profissionais de saúde prejudica o diagnóstico precoce. Na
tentativa de diagnosticar cada vez mais precocemente pacientes com IDP, foi elaborada uma
listagem contendo dez sinais de alerta para que se pense no diagnóstico de imunodeficiência. A
presença de mais de um sinal sugere que o paciente seja investigado laboratorialmente. Em
Pernambuco,o Programa Telessaúde Brasil foi implantado e atualmente está presente em 79
municípios, totalizando 98 pontos, beneficiando, aproximadamente, 2956 profissionais de saúde. O
Objetivo deste projeto é a divulgação dos sinais de alerta para imunodeficiências primárias entre os
profissionais que trabalham nas Unidades de Saúde da Família do estado de Pernambuco através da
Rede NUTES e através de visitas regulares aos municípios de Palmares, Caruaru, Garanhuns e
Petrolina, visando uma melhoria no diagnóstico destas patologias e acompanhamento adequado
destes pacientes.

