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• Doença crônica
• Vulnerabilidade

socioeconômica das 
famílias

• Ignorância e preconceito
• Racismo institucional

Doença Falciforme: afecção crônica
Alta prevalência no Brasil e MG
Evolução clínica variável
Períodos de relativa acalmia
Eventos agudos



Hb AS ( FAS )

 Não tem anemia

 Não é doença

 Não tem alterações físicas ou mentais

 Não necessita de acompanhamento no 
hemocentro

 Puericultura no posto de saúde/PSF 

 Orientação genética

Traço Falciforme



Doença sistêmica: acometimento de todo
organismo



DACTILITE

SEQUESTRO 
ESPLÊNICO

ANEMIA CRÔNICA HEMOLÍTICA

CRISE VASO-OCLUSIVAS

INFECÇÕES

0 a 5 ANOS 10 ANOS > 20 ANOS

PRIAPISMO

ACIDENTE VASCULAR 
CEREBRAL



Evento comum na vida do indivíduo
Acolhimento
Encaminhamento



Síndrome mão-pé

Crise de dor nos lactentes e crianças menores



Maior causa de óbito em qualquer idade

Atenção aos sinais de alerta: febre, tosse, 
dificuldade para respirar, mudança no 
comportamento
Falta de apetite, diarreia, vômitos, dor, 
icterícia...
Encaminhamento (transporte, cuidados 
básicos)



Aumento repentino do tamanho 
do baço com retenção de sangue

Prostração, acentuação da palidez, 
distensão abdome: aumento do 
tamanho habitual do baço

Encaminhamento urgente !

Segunda causa de morte nas crianças! Treinamento e vigilância da 
equipe multiprofissional!

Sequestro esplênico agudo



Serviço de Convivência
Fortalecimento do vínculo
Tratamento fora domicílio (TFD)
Auxílio previdenciário
NASF
Adesão ao tratamento



Exame Doppler transcraniano: criança livre de evento agudo,
sem transfusão recente (4 sem), acordada.

Prevenção do Acidente Vascular Cerebral



Ereção involuntária do pênis
(tabus, constrangimentos)

Encaminhamento
(avaliação urológica hospitalar)



Transfusões sanguíneas regulares
Regime transfusão crônica

Prevenção primária do AVC 
Alto risco pelo Doppler Transcranian

Prevenção secundária
Evitar ocorrência de novos episódios

Uso do quelante oral

Ajudar na adesão, incentivar comparecimento 
e marcação de consultas.



Tratamento com hidroxiureia

Medicamento fornecido pelo MS, prescrito 
nos Hemocentros para pacientes com DF.

Pode interferir na produção da medula óssea, 
levando a baixa de Hb, leucócitos, plaquetas...

Reforçar a adesão



Situação vacinal: deve estar no check listt



Descontrução dos MITOS

Reforço das VERDADES

Icterícia
Maior ingestão de água
Maior diurese



Descontrução dos MITOS

Reforço das VERDADES

Dificuldade de aprendizagem
Infartos silenciosos
Sequelas AVC



Conscientização
Conhecimento
Respeito às diferenças

Descontrução dos MITOS

Reforço das VERDADES



Febre
Acentuação da palidez
Dor
Dificuldade respiratória
Distensão abdominal
Desidratação (vômitos, diarreia)
Acentuação da icterícia
Mudança de comportamento

Sinais de alerta

Apropriação dos sinais  de perigo por toda equipe



Cartão de identificação

Passaporte
Acesso
Dados básicos



0800 722 6500
Ligação gratuita 24 horas 

(Telefone fixo)



Medidas Preventivas e Educativas Mudam a História

Vacinação

Acesso aos 
serviços de saúde

Conultas

Vacinação

Uso da 
hidroxiureia



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

● Saúde e educação de forma integral e como 

parte de uma formação ampla para a 

cidadania e usufruto pleno dos direitos 

humanos

● Ampliação das ações executadas pelos 

sistemas de saúde e educação com vistas à 

atenção integral à saúde das crianças, 

adolescentes, jovens e adultos

● Articulação de saberes: academia, 

profissionais, família e comunidade
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