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A Anemia Falciforme é uma mutação genética onde altera o formato das hemácias 

tornando assim em formato de foice, ou meia lua, devido ao aumento da proteína 

sanguínea responsável pelo transporte de oxigênio, o desconhecimento ou o tardio 

conhecimento do diagnóstico gera limitações e negações tanto individuais como na rede 

familiar, resultando em escassas possibilidades de apoio. O objetivo geral do estudo 

será analisar a assistência de enfermagem prestada aos portadores de anemia falciforme 

em Unidades Básica de saúde um município do recôncavo da Bahia. Os objetivos 

específicos são descrever o perfil socioeconômico dos portadores de anemia falciforme 

e perfil profissional dos enfermeiros; conhecer as facilidades e dificuldades enfrentadas 

pelos enfermeiros para o desenvolvimento da assistência ao portador da anemia 

falciforme; identificar ações de enfermagem relacionadas a assistência aos portadores de 

anemia falciforme. Será realizado um estudo descritivo com abordagem qualitativa 

sobre a percepção dos portadores de anemia falciforme em relação a assistência 

recebida na estratégia de saúde da família. A pesquisa será realizada em um município 

do recôncavo Baiano. Farão parte do estudo os pacientes ou responsáveis que realizam 

acompanhamento nas unidades de saúde da família. Essa pesquisa irá adotar uma 

entrevista semiestruturada como instrumentos para a coleta de dados. Será baseado nos 

princípios éticos da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde – Ministério 

da saúde/Brasil. Dessa forma a pesquisa contribuirá para que muitas pessoas, inclusive, 

os profissionais e pacientes, compreendam o papel da rede básica ao cuidado aos 

pacientes falcêmicos.  
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