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A Doença Falciforme é uma enfermidade genética, frequentemente apresentada nos seres 

humanos, sendo o Brasil, o país de maior predominância. Os sinais e sintomas da doença 

falciforme começam a ser visíveis a partir da infância, como: as crises de dores, a síndrome de 

mão-pé, as úlceras em membros inferiores, a icterícia, o sequestro esplênico e o priapismo. 

Dessa forma, a atenção primária exerce um papel fundamental no acolhimento ao indivíduo e 

família, uma vez que carece de uma equipe multiprofissional, onde abrange uma boa orientação 

sobre promoção, prevenção e tratamento de agravos. A pesquisa objetivou conhecer como o(a) 

enfermeiro(a) tem identificado a sintomatologia em pessoas com a doença falciforme na 

atenção primária em um município do Recôncavo Baiano. O estudo foi de abordagem 

qualitativa de natureza descritiva, realizado nas unidades de saúde da família, com 07 

enfermeiros(as) que aceitaram participar da pesquisa, através do assinatura do termo de 

consentimento livre esclarecido. A coleta dos dados ocorreu em maio de 2017 através da 

aplicação do questionário estr. Para análise constituiu-se três categorias: Caracterização sócio 

demográfico dos participantes; Conhecimento dos(as) enfermeiros(a) quanto ao diagnóstico e 

a sintomatologia da doença falciforme; Dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros(as) para o 

desenvolvimento. Foi constatado que a assistência ao indivíduo com doença falciforme é 

ofertada de forma fragilizada, devido os enfermeiros(as)não terem conhecimento suficiente em 

identificar os sinais e sintomas dos pacientes que comparecem a atenção primária necessitando 

de uma assistência voltada a sua comorbidade.Com relação as orientações prestadas, foi 

observado que houve uma deficiência quanto às orientações passadas aos pacientes, 

dificultando assim a promoção ao autocuidado e evitar os possíveis agravos. Também evidencia 

à necessidade de uma rede de atenção à saúde organizada, facilitando uma prestação de cuidado 

de forma continuada frente à necessidade de cada paciente. Sendo assim, com base no que foi 

revelado é necessário um apoio dos gestores locais da área da saúde, a fim de proporcionar a 

estes enfermeiros(as) uma capacitação para que os mesmo estejam aprimorando seus 

conhecimentos científicos voltados a identificar a  sintomatologia da doença falciforme, prestar 

as orientações necessárias para o doente e a família esclarecendo sobre as possíveis 

complicações e fazer a busca ativa desses pacientes. Portanto, essa pesquisa além de preencher 

lacunas existentes, permitirá gestores, pensar a necessidade da capacitação do enfermeiro(a) 

que é um profissional com visão holística, atuante dentro de todo contexto do processo saúde e 

doença com habilidades que necessitam ser resgatadas para acolher esse indivíduo. 
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