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RESUMO

Doença falciforme (DF) é um termo genérico que engloba um grupo de anemias hemolíticas hereditárias caracterizadas pela alteração estrutural 
na cadeia da beta-globina o que leva à produção de uma hemoglobina anormal denominada HbS (derivado do inglês sickle). A DF é uma 
enfermidade genética frequente nos seres humanos, sendo também de grande prevalência no Brasil. No ano de 2005 no Brasil, observou-se que 
78,6% dos óbitos devidos à doença falciforme ocorreram até os 29 anos de idade, e 37,5% concentraram-se nos menores de nove anos. A elevada 
letalidade, que abrange especialmente jovens, reflete a gravidade da doença. A pesquisa tem os seguintes objetivos: descrever a Anemia 
Falciforme como um agravo de saúde pública, pesquisar na bibliografia nacional e internacional artigos que abordam a anemia falciforme, visitar 
uma instituição de acolhimento e tratamento da anemia falciforme, pontuar a importância da Clínica da Família no diagnóstico e tratamento da 
anemia falciforme. A metodologia adotada foi descritiva e quanti-qualitativa, com uma abordagem integrativa. As bases de dados utilizadas na 
pesquisa foram: Scielo, PUBMED, BVS e UNESP. Utilizou-se os seguintes descritores: falciforme+criança; anemia falciforme+atenção primária, 
doença falciforme+triagem neonatal; anemia falciforme+tratamento, onde foram selecionados 15 artigos para comporem o arcabouço da 
discussão da anemia falciforme na infância. Após a análise dos artigos juntamente com a visita a um Hemocentro no Rio de Janeiro, 3 categorias 
emergiram para a discussão da anemia falciforme na infância. As categorias elencadas foram  “Anemia Falciforme e o Diagnóstico Precoce”,  
Anemia Falciforme na Infância e a Dor” e Anemia Falciforme e Atenção Básica”. Na categoria Anemia Falciforme e Diagnóstico Precoce, apesar de 
termos no estado do Rio de Janeiro uma grande rede da atenção relacionada ao teste do pezinho, principalmente as Clínicas de Família, nota-se 
que o diagnóstico é precoce, mas o acompanhamento e tratamento dessas crianças continua sendo tardio. Há uma deficiência na articulação dos 
serviços de saúde (Clínicas da Família e Hemocentro), uma vez que a demora na primeira consulta das crianças no Hemocentro, pode estar 
gerando complicações da doença. Em relação a Categoria “Anemia falciforme na infância e a dor”, há um alerta para que haja um
acompanhamento frequente e sistemático dessas crianças. As famílias devem ser orientadas a como proceder nesse caso. Como a “dor” é um 
sinal/sintoma presente na anemia falciforme, os profissionais médicos também devem estar preparados para administrarem um cuidado 
adequado e constante, para que se evite as internações ou ao menos diminuam a sua frequência. Estudos apontam que a utilização de uma 
analgesia adequada está associada a menor morbidade, baixa mortalidade, diminuição da permanência hospitalar e redução de custos. Em 
relação a anemia falciforme e atenção básica, observa-se que as Clínicas da Família estão preparadas para o diagnóstico precoce através do teste 
do pezinho, mas em relação ao acompanhamento dessas crianças, nos seus aspectos de desenvolvimento e crescimento, ainda existe uma 
dificuldade do profissional médico em ter um olhar para anemia falciforme. Muitos não sabem como proceder a esse acompanhamento 
(profilaxia de infecções e imunizações e instituição da hidroxiuréia). Em relação a utilização da hidroxiuréia em crianças, estudos apontam que a 
droga contribui para redução de AVC, hiperfiltração glomerular, preservação da função esplênica em criança e a diminuição da mortalidade 
infantil vinculada a doença. Portanto, conclui-se que para a anemia falciforme deixe de ser um problema de saúde no Brasil é necessário que haja 
integração entre os níveis de atenção à saúde para que se evite uma demora no acompanhamento e tratamento dessas crianças, já que as  
mesmas perpassam por um caminho de dificuldades na marcação de consultas, exames, internações e acesso a médicos especialistas nos 
Hemocentros.
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