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RESUMO

No Brasil, a anemia falciforme tem significativa importância epidemiológica em virtude da sua prevalência e da sua morbimortalidade e, por isso, 
tem sido apontada como uma questão de saúde pública. Por caracterizar-se com um quadro hemolítico hereditário que evolui cronicamente, 
causando danos físicos e emocionais às pessoas acometidas. O “Teste do Pezinho” teve um impacto notório na anemia falciforme, através do 
diagnóstico precoce e consequentemente no controle, tratamento e na qualidade de vida dos portadores da doença. O objeto da pesquisa é “o 
teste do pezinho no diagnóstico precoce da anemia falciforme” e como objetivo geral: descrever os artigos científicos que abordam o “teste do 
pezinho” no diagnóstico precoce da anemia falciforme e como objetivos específicos: descrever como diagnóstico precoce pode amenizar as 
prováveis sequelas e consequências da anemia falciforme; pontuar a importância do PSF atuante na identificação e  abordagem do tratamento da 
anemia falciforme. A metodologia utilizada foi  exploratória com revisão bibliográfica tendo uma abordagem qualitativa. Foram construídos 
alguns descritores para auxiliar na seleção dos artigos, como: triagem neonatal + anemia falciforme, onde foram encontrados 3 artigos no Scielo, 
292 na BVS e nenhum artigo na PUBMED. Já com o descritor atenção primária + anemia falciforme, foram encontrados, 2 no SCIELO, 6 na BVS e 
nenhum no PUBMED. Após, a leitura exaustiva dos artigos, foram selecionados 10 artigos, que serviram para a construção das categorias, bem 
como para a análise dos dados.  Foram construídas 2 categorias, que subsidiaram o objeto da pesquisa. A primeira categoria foi “Anemia 
Falciforme e diagnóstico precoce”, todos os autores pesquisados, são unânimes em dizer que o “Teste do Pezinho” é eficaz e eficiente no 
diagnóstico da doença. A segunda categoria construída para a discussão foi “Atuação do PSF na qualidade de vida dos portadores da anemia 
falciforme”. A maioria dos autores enfoca a educação em saúde como primordial para a qualidade de vida dos pacientes com anemia falciforme. 
Salientam ainda, que o PSF pode ser um agente rastreador de diagnóstico precoce da doença, já que atua diretamente com as famílias, 
principalmente pela realização da visita domiciliar. Portanto, conclui-se que, para a anemia falciforme deixar de ser um problema de saúde no 
Brasil é necessário que os profissionais de saúde, população e a comunidade reconheçam a importância do teste no diagnóstico precoce da 
doença. Isso se faz com campanhas educativas, treinamento em serviço e garantia do Sistema Único de Saúde do acompanhamento e tratamento 
dos doentes.

Saúde

Medicina


