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Resumo  
 
Anemia falciforme é uma doença hereditária caracter izada pela alteração dos glóbulos 
vermelhos do sangue, que em formato de foice não co nseguem atravessar os vasos 
sanguíneos do corpo com facilidade. O objetivo do t rabalho foi realizar um estudo de caso 
de um paciente internado em uma unidade hospitalar de Petrópolis e rever a assistência de 
enfermagem que lhe foi prestada. O estudo de caso c aracteriza-se como exploratório e 
descritivo, sendo desenvolvido em junho de 2010 dur ante a prática supervisionada, na 
pediatria de um Hospital de médio porte da cidade d o Petrópolis/RJ. O sujeito foi um pré-
puberal portador de anemia falciforme. A observação  participante e a leitura do prontuário 
foram utilizadas para coleta dos dados. O pré-puber al foi encontrado sentado no leito, 
acompanhado pela responsável, com queixa principal de “dor no peito nas costas e nos 
braços”. Conduta medida no hospital: Dieta própria para idade; administração de penicilina 
cristalina IV sendo posteriormente suspensa para am oxicilina, VO; ácido fólico VO e 
monitorização dos sinais vitais. Cuidados de Enferm agem a um paciente falcêmico: 
Orientações sobre situações que precipitam uma cris e falciforme; revisão constante de 
hemograma; avaliar o nível da dor durante as crises ; aplicar técnicas de relaxamento 
durante os episódios de dor; orientar quanto à elev ação de membros; observar sinais e 
sintomas de infecção; avaliar sinais de desidrataçã o; avaliar sinais de choque; controlar 
sinais vitais; ensinar o paciente como esvaziar a b exiga no início da crise de priapismo. 
Concluímos que a doença falciforme possui grande pr evalência e, portanto o enfermeiro 
deverá possuir um conhecimento peculiar sobre a ass istência a ser adotada trazendo maior 
qualidade de vida ao usuário.  
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