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O PAPEL DO ENFERMEIRO NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DA ANEMIA FALCIFORME 

1. RESUMO 

A anemia falciforme é a doença hereditária de maior prevalência no Brasil, 

caracterizada por uma desordem genética da hemoglobina e consequentes complicações 

clínicas que podem prejudicar o desenvolvimento e a qualidade de vida do indivíduo, 

levando-o a morte. A triagem neonatal para a HbS é fundamental para o diagnóstico da 

anemia falciforme. Por se tratar de uma doença genética, o aconselhamento genético 

possui fundamental importância, já que sua finalidade é a de nortear as pessoas sobre a 
tomada de decisões a respeito do planejamento familiar. Este artigo foi elaborado a partir 

de uma revisão crítica da literatura com vistas a evidenciar o enfermeiro como principal 

mediador do programa de triagem neonatal para o diagnóstico precoce da anemia 

falciforme. Evidenciou-se a necessidade do enfermeiro em obter conhecimento científico 

sobre a doença falciforme para que a assistência voltada para o diagnóstico precoce seja 

efetiva e contribua com uma melhor qualidade de vida e aumento da sobrevida destas 
crianças. 

2. INTRODUÇÃO 

A doença falciforme (DF) é uma condição genética autossômica recessiva 

decorrente de defeitos na estrutura da hemoglobina (Hb) associada ou não a defeitos na 

sua síntese (AFES, 2010, p. 39). 

As hemoglobinopatias decorrentes dos defeitos na estrutura da Hb são mais 

frequentes em povos africanos, e apesar dessa predileção étnica, a DF está presente em 

todos os continentes como consequência das migrações populacionais. No Brasil, que 
reconhecidamente apresenta uma das populações de maior heterogeneidade genética do 

mundo, a maior prevalência da doença ocorre nas Regiões Norte e Nordeste (BELTRAME, 

2009). 

Por se tratar de uma doença genética, a hereditariedade é a questão primordial 

dessa patologia, por isso o aconselhamento genético possui importância fundamental, pois 

tem o intuito de orientar os pacientes portadores do traço falciforme sobre a tomada de 
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decisões em relação à reprodutividade e a compreensão dos demais aspectos da doença 

como o sofrimento, tratamento, prognóstico, etc. (GUIMARÃES et al., 2010, p. 1734). 

A triagem neonatal (TN) se baseia na realização de testes laboratoriais nos 

primeiros dias de vida do recém-nato, esses testes, se feitos no momento e da forma 

adequados, permitem que o início do tratamento ocorra dentro de uma janela de tempo em 
que é possível evitar sequelas no desenvolvimento da criança (BOTLER et al., 2010, p. 

494). 

O enfermeiro exerce uma importante função no Programa Nacional de Triagem 
Neonatal, por meio de orientação familiar, coleta precisa dos dados familiares, coleta do 

exame, acondicionamento adequado e envio seguro ao laboratório de referência.  

3. OBJETIVOS 
Descrever o papel do enfermeiro na triagem neonatal por meio de procedimento 

operacional padrão, com a finalidade de despertar no profissional enfermeiro a importância 

do seu papel neste processo, conduzindo-o a realizá-lo corretamente. 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão crítica da literatura que abordem o papel do enfermeiro no 
diagnóstico precoce da Anemia Falciforme e o período de 2007 a 2012, a busca foi 

realizada nas bases de dados Bireme, Google acadêmico e Lilacs. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Seleção dos artigos pertinentes ao tema, cujos critérios de inclusão foram: incluir 

artigos que abordem o papel do enfermeiro no diagnóstico precoce da Anemia Falciforme e 

o período de publicação a ser considerado é de 2007 a 2012, e sua busca foi realizada nas 
bases de dados Bireme, Google acadêmico e Lilacs. Após análise do conteúdo pretende-

se dissertar sobre o assunto abordado pelos diversos autores dos artigos selecionados 

tendo em vista a importância do papel do enfermeiro na triagem neonatal relacionada a 

anemia falciforme. 
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O enfermeiro exerce uma importante função no Programa Nacional de Triagem 

Neonatal, por meio de orientação familiar, coleta precisa dos dados familiares, coleta do 

exame, acondicionamento adequado e envio seguro ao laboratório de referência. 

Entretanto, o compromisso ético destes profissionais não finaliza, pois o enfermeiro como 
agente político de transformação social, exerce papel relevante na longevidade e qualidade 

de vida das pessoas com doença falciforme. Assim, se dá a importância da absorção de 

novos aprendizados, fazendo interface entre o biológico, social, educacional e as práticas 

cidadãs, visando prestar atenção de enfermagem qualificada aos familiares e pessoas com 

doença falciforme (KIKUCHI, 2007, p. 332). 
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