Superintendência de Atenção Primária à
Saúde (SAPS/SVAPS/SES-RJ)

Doença
Falciforme
O que é?
A doença falciforme (DF) é uma das doenças genéticas mais
comuns no mundo.
É uma doença do sangue, nos glóbulos vermelhos (células
que transportam oxigênio e gás carbônico para todas a
partes do corpo). Se manifesta de forma diferente em cada
indivíduo, os principais sintomas são: dores intensas, anemia
crônica, olhos amarelos e mucosas pálidas.
Sem o tratamento adequado, ou em fases agudas, a doença
pode gerar uma série de complicações na saúde, tais como:
fraqueza, infecções com repetição, acidente vascular
cerebral (AVC), lesões nos membros inferiores e risco de
morte.

Como fazer o diagnóstico?
O diagnóstico precoce é realizado no teste do pezinho. O
diagnóstico tardio é feito pela eletroforese de hemoglobina a
partir de exame de sangue. Já na gravidez, no primeiro
trimestre do pré-natal, as gestantes já podem e devem fazer
a eletroforese de hemoglobina.

Atenção
Básica
no cuidado
às pessoas com
Doença Falciforme
A Atenção Primária tem um papel muito importante no
diagnóstico precoce, a partir da qualificação do pré-natal
e da puericultura, contribuindo efetivamente na redução
do risco de mortalidade infantil por doença falciforme.

Como tratar?
O tratamento da doença falciforme deve ser realizado por toda a
vida porque estes pacientes podem apresentar infecções
frequentes. O tratamento paliativo é feito com o uso de
medicamentos e em alguns casos pode ser necessária a
transfusão sanguínea.
Os medicamentos utilizados são ácido fólico, hidroxiureia e
eritropoetina, dentre outros. Além disso, podem também ser
utilizados remédios analgésicos e anti-inflamatórios para aliviar
a dor durante uma crise e inclusive usar máscara de oxigênio
para aumentar a quantidade de oxigênio no sangue e facilitar a
respiração.
A febre pode indicar infeção e por isso se a pessoa com anemia
falciforme apresentar febre deve ir imediatamente ao médico
porque pode desenvolver septicemia em apenas 24 horas,
podendo ser fatal. Remédios para baixar a febre não devem ser
usados sem conhecimento médico.
Além disso, em alguns casos, o transplante de medula óssea
e a terapia genética também são formas de tratamento,
podendo vir a curar a doença, mas a indicação desses
tratamentos deve ser realizada pelo médico.
Com diagnóstico precoce e adesão ao tratamento é
possível garantir uma melhor expectativa e qualidade de
vida.

Cenário da Doença
Estado do Rio de Janeiro
Segundo o Serviço de Referência em Triagem Neonatal,
ano base 2021, 1 em cada 1.000 no estado do Rio de
Janeiro, nasce com hemoglobinopatia. Em 2019, o
levantamento realizado por essa área técnica junto aos
cadastros das unidades do Hemocentro contabilizou 3403
pessoas com doença falciforme em todo estado. A
distribuição desses casos se deu da seguinte forma:

É possível observar que apenas cinco (5) dos noventa e
dois (92) municípios do estado não possuem casos
registrados. Existe uma maior concentração de casos nos
municípios de maior densidade de população negra.

Cenário da cuidado
Atenção Primária à Saúde
Segundo dados do Sistema de Informação em Saúde para
Atenção Básica (SISAB), em 2021, foram registrados 797
atendimentos de pessoas com algum anemia falciforme
na Atenção Primária à Saúde. Esses atendimentos foram
ofertados nos municípios a partir da seguinte distribuição:

Como observado a partir da comparação entre os mapas,
32 municípios que possuem casos não realizaram nenhum
registro específico de atendimento a anemia falciforme
em 2021. Na região metropolitana, é possível identificar
que apesar da concentração de casos, alguns municípios
registraram poucos atendimentos dessa natureza.

Qualificando o cuidado
• Adotar o Projeto
Terapêutico
Singular
(PTS) como metodologia
de cuidado,
Realizar escuta qualificada das queixas, sinais e
sintomas; solicitar e analisar exames físicos e
clínicos; realizar, quando necessário, busca ativa
dos usuários (as); acompanhar sistematicamente a
evolução do tratamento e intervir nas fases mais
agudas, articulando com a Rede de Atenção à
Saúde (RAS);

• Privilegiar a abordagem multiprofissional,
considerando as vulnerabilidades sociais, as
questões de saúde mental e os hábitos de vida
que atravessam o processo saúde-doença,
contribuindo com o aumento da qualidade de vida
dos usuários (as) e com a promoção de saúde;

• Prestar atenção farmacêutica ao usuário (a)
e/ou responsáveis, em caso de menor idade,
esclarecendo
a
respeito
dos
fármacos
disponíveis,
efeitos
adversos/colaterais,
conservação dos medicamentos e promovendo o
acompanhamento da adesão/evolução do
tratamento medicamentoso;
• Qualificar a realização do pré-natal e a
análise do resultado do teste do pezinho;
• Promover educação em saúde junto aos
usuários, UBS e comunidade, contribuindo com o
conhecimento da doença e seu comportamento,
favorecendo o reconhecimento de casos;
Registrar todos as informações sobre
Doença Falciforme para apoiar a melhoria a
política pública;
*As ações devem ser realizadas de acordo com
a competência de cada categoria profissional
disponível na UBS

Informação
em saúde
O adequado registro dos atendimentos às pessoas
com doença falciforme é fundamental para
conhecermos o comportamento da doença e
monitorarmos a oferta de cuidado nos municípios.

Códigos para identificação
CID (D573) Estigma Falciforme
CID (D572) Transtornos Falciformes
Heterozigóticos Duplos
CID (D571) Anemia Falciforme Sem Crise
CID (D570) Anemia Falciforme Com Crise
CID (D578) Outros Transtornos Falciformes
CIAP
B78
ANEMIAS
HEMOLÍTICAS
HEREDITÁRIAS: anemia de células falciformes,
característica da célula falciforme, esferocitose,
talassemia critérios: achados característicos com
testes clínicos, tais como eletroforese da
hemoglobina, esfregaço de sangue ou aumento da
fragilidade osmótica dos eritrócitos considerar:

O registro dessa condição de saúde deve ser realizado
por médico (a) e/ou enfermeiro (a) no momento da
consulta. após o diagnóstico.
Registro nas fichas CDS
ficha de atendimento individual e ficha de atendimento odontológico

Com CBO de médico,
enfermeiro e dentista
registre o CIAP e CID
equivalente a condição de
saúde observada no
momento do atendimento

Registro no PEC
no campo SOAP

Com CBO de médico,
enfermeiro e dentista
registre o CIAP e CID
equivalente a condição de
saúde observada no
momento do atendimento
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