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RESUMO

A anemia falciforme é uma hemoglobinopatia causada por uma alteração na estrutura da hemoglobina. Caracteriza-se pela ocorrência de 
falcização das hemácias e hemólise, levando à diminuição da quantidade de oxigênio que chega aos tecidos, resultando em lesão tecidual aguda e 
crônica, presente em populações de todo o mundo desde o Sul, América Central, e leste da Índia. As gestantes com anemia falciforme 
apresentam mais complicações obstétricas, hematológicas e neonatais, diferenciando as que não são portadoras da doença. A gravidez pode 
agravar a doença, com piora da anemia e aumento da frequência e gravidade das crises dolorosas e das infecções. No entanto, quando o 
diagnóstico é precoce e o tratamento é adequado, com os meios atualmente disponíveis, há significativa redução da mortalidade e da morbidade. 
Nesse aspecto, é fundamental para a eficiência do tratamento a participação e conscientização não só da gestante, mas também da família. 
Ressalta-se que as gestantes falcêmicas estão sob maior risco de desenvolver parto prematuro, sendo que 30% a 50% evoluem para o parto antes 
mesmo de completar 36 semanas de gestação e cerca de 1/3 das gestações terminam em abortamento, parto prematuro ou morte neonatal.  A 
mortalidade materna varia de 1% a 6%.  O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa, na qual a coleta de dados foi realizada através da 
pesquisa científica na biblioteca virtual de saúde, indicadas nas bases de dados Literatura Latino Americana e do Caribe em Saúde e Scientific 
Eletronic Library Online, compreendendo artigos publicados entre 2005 a 2016, com os seguintes descritores: anemia falciforme, gestante, ação 
de cuidados. Utilizou-se como critérios de inclusão artigos originais escritos em português, que abordassem a área temática de cuidados de 
enfermagem frente à gestante com anemia falciforme. O levantamento bibliográfico resultou em 29 publicações científicas, entretanto, 15 artigos 
foram excluídospor não estarem totalmente de acordo com os critérios de inclusão estabelecidos. Foram selecionados 14 artigos para a 
construção do presente trabalho, com o objetivo de elaborar um plano de cuidado e assistência a gestante com anemia falciforme. Constatou-se 
que com a identificação precoce da anemia falciforme existe a possibilidade de redução de morbidade e da mortalidade materna e fetal. Em 
relação à importância do acompanhamento durante a gestação, dos artigos analisados, 33,3% constataram complicações maternas e os 
resultados perinatais negativos nas portadoras de anemia falciforme que não realizaram o pré-natal adequadamente. Conclui-se que a gravidez 
para uma mulher com anemia falciforme vem acompanhada de morbidade materno-fetal, mas os riscos podem ser minimizados se houver o 
acompanhamento pré-natal adequado. Construiu-se um plano de cuidados para gestantes com anemia falciforme, composto pelas metas de 
cuidado e as respectivas intervenções de enfermagem. Espera-se, como desfecho secundário, que ao final da pesquisa seja possível traçar ações 
gerais que contribuem para melhorar o prognóstico, materno-fetal, como principal fator a prevenção e o cuidado no tratamento imediato da 
anemia falciforme.
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