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A doença falciforme é uma patologia hematológica hereditária que apresenta impacto 

significativo à vida das pessoas, é considerada a doença de origem genética de maior 

prevalência no Brasil e no mundo. O estudo tem como objetivo geral conhecer a partir 

de uma revisão integrativa da literatura os aspectos relacionados ao comprometimento 

da qualidade de vida em portadores da doença falciforme. E como objetivos específicos: 

Descrever fatores que tenham impacto direto com a doença; Identificar e descrever 

segundo a literatura as limitações frente a este diagnóstico; Identificar os principais 

instrumentos utilizados para avaliação da qualidade de vida de portadores da doença 

falciforme. Consiste em uma revisão de literatura integrativa, formada por artigos 

científicos de estudos teóricos e empíricos de bases eletrônicas, apoiando-se em leituras 

exploratórias e seletivas. A coleta de dados foi feita nas bases eletrônicas 

ScientificElectronic Library onLineScielo (SciELO), Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Virtual em Saúde –(BVS), Medical 

LiteratureAnalysisandRetrieval System Online (MEDLINE), sendo os descritores: 

“doença falciforme, anemia falciforme, qualidade de vida”, Como critério de inclusão 

trabalhos como: artigos, monografias, dissertações, teses que tiveram publicação entre 

2008 a 2018 e abordavam a temática. E como critério de exclusão os que não tratavam 

diretamente sobre o assunto.Os resultados parciais apontam que a qualidade de vida das 

pessoas portadoras dessa doença são limitadas devido aos recorrentes sinais e sintomas 

que impedem essas pessoas desenvolverem tarefas comuns do dia-a-dia. Diante disto, a 

qualidade de vida dessas pessoas não é satisfatória, sendo assim, é necessário que haja 

incentivos de equipes multidisciplinares da área da saúde proporcionando melhor 

qualidade de vida e bem-estar para as pessoas portadoras da doença falciforme.Para o 

descritor “Doença Falciforme” foram encontradas, na Biblioteca Virtual em Saúde, 

20.450 publicações. Na base de dados SCIELO, para o mesmo descritor, foram 

encontradas 214 publicações.  Na Biblioteca Virtual em saúde foram utilizados os filtros 

“Texto completo disponível”; “Assunto Principal”: Anemia Falciforme, Qualidade de 

Vida; “Tipo de estudo”: Artigo, Tese e Monografia; “País”: Brasil; “Idioma”: 

Português; “Ano de publicação”: 2008 a 2018.  Na SCIELO, os filtros foram: “Tipo de 

literatura”: Artigo e Artigo de Revisão, “Idioma”: Português; “Ano de publicação”: 

2010 a 2018. Após a utilização dos filtros, foram considerados ainda como critérios de 

exclusão: trabalhos repetidos, que não tratavam diretamente sobre o assunto. No 

cruzamento dos descritores “Doença Falciforme” e “Qualidade de Vida”, na Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), foram obtidas, com os filtros, 2 publicações.  Para o mesmo 

cruzamento, a SCIELO apresentou 13 publicações, sendo 9 trabalhos excluídos.  No 

cruzamento dos descritores “Doença Falciforme” e “Anemia Falciforme” na Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), foram obtidas, com os filtros, 46 publicações sendo que 42 

foram excluídos. Para o mesmo cruzamento, a SCIELO apresentou 51 publicações, 

sendo 45 excluídos.  Por fim, no cruzamento entre os descritores “Doença Falciforme” 
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“Anemia Falciforme e “Qualidade de Vida”, foram encontrados 22publicações na BVS 

e na SCIELO não foi encontrado publicações. 

 

Palavras - Chave: Falcemia; Patologia hematológica;Qualidade de vida. 


