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INTRODUÇÃO

Objetivo

• Conhecer a relação entre o

paciente com DF/cuidador e a

Atenção Primária à Saúde;

• Compreender a atuação do

ACS na abordagem ao paciente

com DF e seu cuidador.

Metodologia

Questionário e entrevista 

30 entrevistados - pacientes 

com DF ou cuidador
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ESCOLARIDADE

Analfabeto

Pré-escola

1º a 4º Série

5º a 7º Série

Ensino fundamental
completo
Ensino médio completo

Curso Técnico

PERFIL  SOCIOECONÔMICO

46,6% - Tem até o Ensino Fundamental 
30% - Tem o Ensino Médio Completo
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ESTADO CIVIL

Solteiro (a)

Casado (a)

Separado (a)

viúva

PERFIL  SOCIOECONÔMICO

66,6% são solteiros
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RENDA FAMILIAR

1 Salário
Mínimo

2 a 3 Salários
Mínimos

PERFIL  SOCIOECONÔMICO

Famílias numerosas,
composta em sua
maioria, por 3 ou
mais membros.



Há quanto tempo você sabe do diagnostico? 
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Teste do pezinho Infância Adulto

FASE DA VIDA QUE DESCOBRIU O DIAGNÓSTICO



Antes do diagnóstico, você já conhecia 
ou já tinha ouvido falar sobre a doença?
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Conhecia a Doença
Falciforme

Desconhecia a Doença
Falciforme

CONHECIMENTO PRÉVIO SOBRE 
A DOENÇA FALCIFORME



• Hidratação

• Sinais de infecção

• Agasalhar 

• Prevenção de úlcera de perna

• Medicação

• Acompanhamento odontológico periódico

• Acompanhamento médico periódico

Que cuidados especiais você precisa ter 

em relação a Doença Falciforme?

• Alimentação adequada

• Vacinas calendário básico e especiais

• Alterações neurológicas

• Medida do baço

• Evitar atividade física exagerada

• Atentar para a piora da icterícia

• Evitar extremos de temperatura



Já aconteceu alguma intercorrência? 
Qual local você procura primeiro para o atendimento?

Referência 

Contra referência

Ações de prevenção de 
eventos agudos
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Hospital Unidade de Pronto
Atendimento

Unidade Básica de
Saúde



Já aconteceu alguma intercorrência? 
Qual local você procura primeiro para o atendimento?

“Procuro o Posto de Saúde, pois é mais perto, tem médico 
e é mais rápido do que ir no hospital.”

“Fui à UBS, por ser mais  próximo,  porém fui 

encaminhada para UPA por desconhecimento do médico 

sobre DF. Agora prefiro ir direto para o hospital.”

“Procuro atendimento na  UPA , e HC-UFMG pois  os 
profissionais são mais  preparados em relação à DF.”



Com quem você tira as suas dúvidas relacionadas a 
Doença Falciforme?

Médico do Hemominas

Dúvidas referente aos cuidados especiais e aos 
Eventos Agudos podem ser esclarecidas pelos 
profissionais da APS, evitando complicações.



A qualificação dos  profissionais  de saúde  da APS é 
fundamental para aumentar a adesão  do paciente à UBS 

e diminuir morbimortalidade.

Curso de Educação à Distância
Doença Falciforme Linha de Cuidados na Atenção Primária



A APS tem capacidade de  atender mais de 85% dos problemas de  saúde.

O  ACS é personagem fundamental para o sucesso das  Redes de Atenção 
à Saúde, na medida em que é capaz de  melhorar o funcionamento e fluxo  
da APS



Você recebe a visita domiciliar do ACS regularmente? 
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RECEBE VISITA DOMICILIAR

Sim

Não



Você recebe a visita domiciliar do ACS regularmente? 

“Com ele é assim, é um cuidado bem especial mesmo, até 
mesmo no posto. Eles ficam de olho.  Tudo eles fornecem 
remédio, consulta, exame. As vezes eles entram na minha 

casa, as vezes não.”

“Recebia. Mas depois que mudei não recebo mais. É difícil 
consultar no posto. Pois ninguém assume o cuidado, ficam 
orientando para ir a diversos locais. Os profissionais tem o 

conhecimento que a criança tem a doença.” 



O ACS sabe que você tem DF? 
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O ACS sabe que você tem DF? 

“Visita, regularmente a minha casa, ele sabe que minha filha 
tem a DF. Quando  minha filha  era pequena eles  levavam 
informações , quando eu era mãe de primeira viagem. Ele 

entra direitinho na casa e eu acho muito importante.”

“A ACS nem sabe que eu tenho a DF.”



Na visita são abordadas questões sobre a DF?
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“A visita é sempre muito rápida, apenas para entregar os 
encaminhamentos, e não aborda nada sobre a doença.”   “Na maioria das visitas  o ACS fica  somente no portão.”

Na visita são abordadas questões sobre a DF?



A visita domiciliar é um dos mais 
importantes instrumentos da prática da 

Saúde da Família – uma atividade de 
assistência à saúde exercida junto ao 
indivíduo, à família e à comunidade.

É o principal instrumento de trabalho do 
Agente Comunitário de Saúde (ACS), 

exigindo preparo profissional, motivação 
pessoal e disponibilidade de tempo na sua 

execução.



Obrigada!

Doença Falciforme nossas lutas, nossa vida
Alessandra Reis

Somos muitos rostos, muitos corpos
temos muitas lutas e condutas
Somos meia lua e irmãos
nesta vida de falcização
fazemos de nossas vidas doação
e quando chamamos a atenção,
não é para pedir ou incomodar,
é apenas para ver mudar,
nosso atendimento, nosso espaço,
ver as nossas vidas, transformar.

Fonte: http://conscienciafalciforme.blogspot.com.br/


