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A Doença Falciforme na Rede de Atenção

Atenção Terciária

Maior Complexidade dos Cuidados

Reestabelecimento da Saúde

Reabilitação do Paciente

Atenção Secundária

Intervenções Imediatistas

Especialidades

Atenção Primária

Diagnóstico Precoce

Ações de Vigilância

Acompanhamento 

Unidade Básica 

de Saúde

(ARAÚJO, 2007)





A Doença Falciforme na Unidade Básica

•Detecção por meio do Teste do Pezinho;

•Realização da Busca Ativa dos pacientes;

•Identificação de casos anteriores à Triagem Neonatal;

•Resolutividade de demandas;



Caracterização das Demandas

Pessoa com Doença Falciforme 

Solicitação de 

Exames

Marcação de 
Consultas 

Especializadas

Participação em 
Grupos 

Operativos

Articulação e 
Encaminhamento 
dentro da Rede 

de Atenção

Dispensação de 

medicamentos 

Inserção nos 
Programas de 

Saúde 

Orientações 
para a prática 

do Autocuidado

Monitoramento  
das Ações de 
Vigilância à 

Saúde



Agente Comunitário & A pessoa com DF 

Entre as principais ações dos ACS em relação a pessoa com doença

falciforme, temos:

•Verificar a adesão da família ao tratamento;

•Fortalecer o vínculo da família com a UBS/ESF;

•Verificar os sinais de perigo e o risco à saúde da pessoa com doença

falciforme;

•Contribuir para o entendimento da família em relação à doença

falciforme;



Ferramentas de Acompanhamento

•Ficha A

•SSA2

•Fichas de Acompanhamento HAS, DM, HAN, GES e TBC

•Ficha e-SUS: Visita domiciliar;

Cadastro Domiciliar;

Cadastro Individual

•Fichas de Prontuário Eletrônico

(BRASIL, 2014)



Na coleta dos Dados

•Utilizar uma linguagem mais acessível durante a visita;

•Valorizar as informações relatadas pelos pacientes;

•Realizar o preenchimento de todos os campos

solicitados;

•Perguntar ao usuário o quesito Raça/Cor respeitando a

auto declaração;

•Relatar na Ficha de Cadastro da UBS, caso seja

paciente com doença falciforme;



Proposta de Monitoramento: 
Roteiro de Visita Domiciliar



Proposta de Monitoramento: 
Ficha de 

Acompanhamento na UBS



Considerações Finais

O ACS é o elo entre a unidade de saúde e a

comunidade, tornando de extrema relevância sua

vinculação e participação ativa no processo de

cuidado, assumindo um papel de sujeito

transformador.

Sua participação na linha de cuidado aos pacientes

com doença falciforme impacta na amenização dos

agravos decorrentes dessa doença, além de propiciar

nas UBS/ESF uma porta de entrada diferenciada e

qualificada.
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