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RESUMO

A anemia falciforme é uma doença genética e hereditária que apresenta sintomas dolosos a o paciente. Diante disso, os sinais e sintomas 
apresentados nos prontuários, quando analisados, permitem o entendimento sobre a doença e possibilitam formas de melhorar o tratamento 
dos pacientes em questão, por meio da realização dos diagnósticos e intervenções de enfermagem. Objetivou-se delinear os diagnósticos de 
enfermagem relacionados aos pacientes com anemia falciforme em tratamento; traçar intervenções de enfermagem no âmbito dos pacientes 
com anemia falciforme; construir uma cartilha educativa como estratégia de orientação. Trata-se de um estudo do tipo descritivo e exploratório 
com abordagem quantitativa. A coleta de dados secundários foi proveniente de 26 prontuários clínicos de pacientes em tratamento e 
monitoramento no hemocentro de Aracaju no período de março a abril do ano de 2016. Houve um predomínio de sujeitos na faixa etária entre 
25 a 40 anos (38,5%) e em relação à cor autodeclarada, predominou-se a cor parda (46,2%), seguida da cor negra 42,35%. Em relação à presença 
de úlceras de perna identificou-se um quantitativo de 09 pacientes (34,6%). Já sobre a ocorrência de crise álgicas, frequentes em pessoas com AF, 
percebeu-se que os 26 pacientes tiverem essa complicação (100%). Em relação a presença de quadro infeccioso, 19 (73%) pacientes com AF
apresentaram algum tipo de infecção. A complicação clínica de febre ocorreu em 18 (69,2%) dos pacientes, e apenas um desses teve AVC. Sobre a 
dactilite, verificou-se a ocorrência em 18 pacientes (69,2%). E o priapismo ocorreu em apenas oito (30,7%) pacientes. Notou-se relatos de outros 
sintomas de complicações clínicas, tais como: hematose em MMII e MMSS, trombose e desgaste ósseo. Foram traçados os principais diagnósticos 
de enfermagem, tais como: dor aguda, perfusão tissular periférica ineficaz, integridade tissular prejudicada, risco de desequilíbrio na temperatura 
corporal, hipertemia, risco de infecção, intolerância à atividade, risco de atraso no desenvolvimento, integridade de pele prejudicada, risco de 
baixo autoestima, ansiedade, mobilidade física prejudicada, Interação social prejudicada, distúrbio na imagem corporal. Foram definidas as 
intervenções de enfermagem para cada diagnóstico, permitindo a identificação do perfil dos pacientes com anemia falciforme e as condutas de 
enfermagem para a melhora do quadro clínico e do conforto dos pacientes em questão. Constatou-se que, para que os pacientes falcêmicos 
tenham uma melhora nos sintomas da doença e tenham uma qualidade de vida boa, torna-se necessário que os mesmos sejam orientados sobre 
a doença e os seus respectivos tratamentos. A orientação citada deve fazer parte do trabalho realizado pelos profissionais de enfermagem, os 
quais através deverão fornecer informações sobre o autocuidado, sobre a higiene, sobre os horários das medicações, sobre a ida frequente aos 
médicos, sobre a participação de programas de triagem realizados pelos hemocentros cujo intuito é esclarecer dúvidas das famílias e dos próprios 
pacientes, através da realização de práticas da educação em saúde. Deste modo, como desfecho primário, o presente estudo desenvolveu um 
folder educativo para os pacientes com AF e familiares.
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