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A Doença Falciforme é uma das doenças hereditárias mais comuns no Brasil, uma 

hemoglinopatia compreendida como uma questão de saúde pública, em virtude da 

miscigenação na população brasileira. Caracterizada pela alteração estrutural no gene da 

globina beta da hemoglobina, classificadas na forma homozigótica e nas formas 

heterozigóticas. Os cuidados de enfermagem ao usuário com Doença Falciforme iram 

possibilitar uma melhor qualidade de vida, evitando ou amenizando as complicações da 

Doença. Nesse sentido o estudo teve como objetivo conhecer nas literaturas a atuação do 

enfermeiro (a) da Estratégia Saúde da Família no cuidado ao usuário com Doença Falciforme. 

Tratou-se de uma revisão integrativa onde foi realizada a partir de publicações cientificas de 

enfermagem indexada nas bases de dados Literatura Latino-americano e do Caribe em 

Ciências da Saúde, Base de dados de enfermagem, sendo acessada através da Biblioteca 

Virtual de Saúde, tendo como período 2013 a 2018. Foram achados 20 estudos, excluído 15 

por não apresentarem relação com a temática, não adequar-se aos objetivos da pesquisa e 

serem repetidos, selecionados 05 estudos para constituir a pesquisa. Como resultado 

verificou-se que: o Enfermeiro é uma ferramenta muito importante na promoção de ações de 

autocuidado ao indivíduo, proporcionando o controle do cuidar em uma base contínua para 

sustentar a vida e a saúde. Mostrando que a assistência não deve ser voltada apenas para o 

cuidado físico, mas também para o cuidado emocional, social e cultural da pessoa com doença 

falciforme. Espera-se que os resultados obtidos nesse estudo contribuam para que os 

enfermeiros (a) e gestores percebam a importância de conhecer mais sobre a DF e a 

necessidade do acompanhamento da ESF aos pacientes, e assim prevenir que o índice de 

morbimortalidade, realizando a prevenção de complicações futuras para a saúde física e 

mental dos pacientes, contribuindo com um atendimento de qualidade e facilitando o acesso 

dos mesmos na unidade.  
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