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Introdução
A anemia falciforme é resultado de uma alteração estrutural da hemoglobina, assumindo
formato de foice subsequente a substituição do acido glutâmico por valina, considerada a
doença genética mais prevalente no Brasil e no mundo. Devido sua importância
epidemiológica, portarias foram instituídas para ampliar a triagem e consequentemente o
diagnostico precoce da anemia falciforme, incluindo-a desde 2001 no Programa Nacional de
Triagem Neonatal (PNTN). Esta pesquisa terá caráter exploratório documental com analise
quantitativa, obtida através de estudo de prontuários de portadoras de anemia falciforme, em
serviço ambulatorial de referência para portadores de anemia falciforme do estado de São
Paulo, objetivando-se identificar a evolução clínica da anemia falciforme em indivíduos
diagnosticados precocemente, através do PNTN, comparativamente aos indivíduos
diagnosticados a partir da sintomatologia, esta análise possibilitará desenvolver intervenções
de enfermagem que otimizem a qualidade de vida dos portadores da doença.
Objetivo
-Identificar as complicações e a evolução clínica da anemia falciforme em indivíduos
diagnosticados precocemente, através do programa nacional de triagem neonatal,
comparativamente aos portadores diagnosticados a partir da sintomatologia. -Propor
intervenções de enfermagem que otimizem a qualidade de vida de crianças portadoras de
anemia falciforme.
Metodologia
Tratar-se-á de pesquisa documental exploratória, descritiva, de análise quantitativa.
Realizada em serviço de referência para AF, no estado de São Paulo. Os sujeitos da
pesquisa foram os prontuários com registro de nascimento entre 1996 a 2006, de crianças
portadoras de AF. Foi utilizado instrumento de coleta de dados do tipo check-list,
especialmente elaborado para esta pesquisa . Os dados serão tabulados, categorizados e
avaliados quantitativamente, obedecendo os preceitos éticos em conformidade com a
Resolução do Ministério da Saúde - 196/96
Resultados
Os resultados encontram-se em análise.
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