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RELATÓRIO TÉCNICO N.º 546/2020 – CESAU 
 

 

 
OBJETO: Orientação / Pesquisa - Centro de 

Apoio Operacional de Defesa da Saúde- CESAU 

 

REFERÊNCIA: 2ª Promotoria de Justiça de Feira 

de Santana /  

 

IDEA 596.9.121536/2020 

 
 

 

O Exmo. Sr. Dr. Audo da Silva Rodrigues, Promotor de Justiça, solicita: 

 

“...apoio técnico consistente em elaboração de 

parecer técnico, a partir dos elementos constantes 

dos autos e da legislação em vigor, indicando 

especialmente se o serviço oferecido aos pacientes 

com doença falciforme em Feira de Santana deve 

necessariamente ocorrer em ambiente hospitalar, e 

se o atendimento, na forma indicada pela Secretaria 

Municipal de Saúde, atende aos preceitos legais 

atinentes à espécie.” 
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A doença falciforme (DF) é a doença genética e hereditária mais predominante 

no Brasil e no mundo. Caracteriza-se pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue 

(hemácias). Estas células são arredondadas, e nas pessoas com DF, em condições 

adversas (frio, desidratação, estresse etc.), assumem um formato de foice, o que 

dificulta a circulação e a chegada do oxigênio aos tecidos, desencadeando uma série 

de sinais e sintomas como dor crônica, infecções e icterícia. 

 

As manifestações clínicas da doença ocorrem a partir do primeiro ano e 

estendem-se por toda a vida. Apesar de particularidades que as distinguem e de graus 

variados de gravidade, as diferentes formas da doença falciforme caracterizam-se 

por complicações que podem afetar quase todos os órgãos e sistemas, com expressiva 

morbidade, redução da capacidade de trabalho e da expectativa de vida. Assim, a 

pessoa com DF necessita de identificação e acompanhamento multidisciplinar e 

multiprofissional precoce.1 

 

Instituída por meio da Portaria de Consolidação n° 2/GM/MS de 28 de setembro 

de 2017 (Origem: Portaria nº 1/391 de 16 de agosto de 2005), no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS), a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença 

Falciforme (PNAIPDF) é um instrumento de apoio aos estados e aos municípios na 

implementação de ações de saúde para organização da linha de cuidado e da inclusão 

da temática nas Redes de Atenção à Saúde. 

 

 

Conforme consta em seu artigo 1º, as diretrizes da PNAIPDF são: 

 

 
1 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/folder/doenca_falciforme_flyer_web.pdf 
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“I - a promoção da garantia do seguimento das pessoas 
diagnosticadas com hemoglobinopatias pelo Programa Nacional de 
Triagem Neonatal (PNTN), recebendo os pacientes e integrando-os 
na rede de assistência do Sistema Único de Saúde - SUS a partir, 
prioritariamente, da Hemorrede Pública, e provendo assistência às 
pessoas com diagnóstico tardio de Doença Falciforme e outras 
Hemoglobinopatias, com a criação de um cadastro nacional de 
doentes falciformes e outras hemoglobinopatias; 

II - a promoção da garantia da integralidade da atenção, por 
intermédio do atendimento realizado por equipe multidisciplinar, 
estabelecendo interfaces entre as diferentes áreas técnicas do 
Ministério da Saúde, visando à articulação das demais ações que 
extrapolam a competência da Hemorrede; 

III - a instituição de uma política de capacitação de todos os atores 
envolvidos que promova a educação permanente; 

IV - a promoção do acesso à informação e ao aconselhamento 
genético aos familiares e às pessoas com a doença ou o traço 
falciforme; 

V - a promoção da integração da Política Nacional de Atenção 
Integral às Pessoas com Doença Falciforme e outras 
Hemoglobinopatias com o Programa Nacional de Triagem Neonatal, 
visando a implementação da fase II deste último e a atenção 
integral às pessoas com doença falciforme e outras 
hemoglobinopatias; 

VI - a promoção da garantia de acesso aos medicamentos essenciais, 
conforme protocolo, imunobiológicos Especiais e insumos, como 
Filtro de Leucócitos e Bombas de Infusão; e 

VII - a estimulação da pesquisa, com o objetivo de melhorar a 
qualidade de vida das pessoas com Doença Falciforme e outras 
Hemoglobinopatias.” (grigo nosso) 

 
 

 Para cuidar da pessoa com doença falciforme, é imprescindível o envolvimento 

dos diversos níveis de atenção à saúde para que se reduza a morbimortalidade. A 

atenção primária à saúde no Brasil tem ênfase na Estratégia Saúde da Família, que 

atua principalmente na promoção da saúde e na prevenção de agravos e doenças. Em 
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tese, as equipes de Saúde da Família devem ser a porta de entrada da rede de atenção 

à saúde e devem estar preparadas para acompanhar, durante toda a vida, a pessoa 

com doença falciforme.2 

 

 

Nota Técnica Coe Saúde Nº 33 de 26 de março de 2020 traz orientações para 

os serviços de saúde do estado da Bahia voltadas à assistência aos casos suspeitos ou 

confirmados de infecção pelo novo Coronavírus (SARS-COV-2) em pacientes com 

doença falciforme: 

 

“A principal medida de prevenção da transmissão deve ser adotada 

em vários momentos: antes da chegada ao serviço de saúde, na 

triagem, na espera e durante toda assistência prestada, garantindo 

que as políticas e práticas internas minimizem a exposição a 

patógenos respiratórios, incluindo o SARS-CoV.  

Em caso de suspeita para Influenza, não retardar o início do 

tratamento com Fosfato de Oseltamivir, conforme protocolo de 

tratamento de Influenza.  

Os casos suspeitos ou confirmados para COVID-19 que não 

necessitem de hospitalização, o serviço de saúde pode optar pelo 

isolamento domiciliar. Para tanto, o médico deverá solicitar RX de 

tórax, hemograma, provas bioquímicas e, a depender da avaliação 

clínica, dispensar o paciente para o domicílio. Lembrando que deve 

ser pensado a possibilidade também de diagnóstico de H1N1 e o 

Fosfato de Oseltamivir deve ser prescrito nestes casos.  

O uso de agentes terapêuticos em investigação fora de um estudo 

 
2 GOMES, Ludmila Mourão Xavier et al . Acesso e assistência à pessoa com anemia falciforme na Atenção 
Primária. Acta paul. enferm.,  São Paulo ,  v. 27, n. 4, p. 348-355,  Aug.  2014 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002014000400010&lng=en&nrm=iso>. access 
on  27  Dec.  2020.  http://dx.doi.org/10.1590/1982-0194201400058 
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de pesquisa deve ser guiado por uma análise de risco individual 

baseada no benefício potencial para o paciente.  

Os pacientes sintomáticos devem ser acompanhados por 

especialistas em hematologia e infectologia. As unidades que 

prestarem atendimento aos pacientes com doença falciforme 

devem garantir o suporte também para transfusões sanguíneas ou 

exsanguinotransfusões a depender de cada caso.” 

 
 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana cita, em Ofício No 

103/3030 – AJ, que: 

 

“o Município de Feira de Santana firmou, em 24 de agosto de 2012, 

uma rede assistencial centralizada, com estrutura na unidade 

Básica de Saúde (UBS), localizada no Centro Social Urbano (CSU).  

[...] 

Impende ressaltar que a referida rede é composta por uma equipe 

multiprofissional, que realiza acompanhamento dos pacientes 

cadastrados e inseridos no Programa de Apoio ás Pessoas com 

Doença Falciforme. 

[...] 

Ademais, a equipe multidisciplinar é composta pelos seguintes 

profissionais: 01 hematologista adulto; 01 hematologista 

pediátrico; 01 clínico; 01 cirurgião vascular; 01 dermatologista; 01 

ultrassonografista (responsável pelo exame de média 

complexidade Dopller Transcraniano; 03 enfermeiras, 02 técnicas 

de enfermagem; 01 assistente social; 02 nutricionistas; 01 

fisioterapeuta; 02 assistentes administrativos; 01 serviço geral. 

 

Além do acompanhamento com a equipe multiprofissional, o 
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programa de apoio ainda fornece a dispensação de medicamentos, 

terapias integrativas através da musicoterapia e cromoterapia para 

o tratamento de lesões crônicas, exames laboratoriais e de 

imagem; encaminhamento intersetorial, inclusive de pré-natal de 

alto risco, ginecologia e odontologia...” 

 

 

Lei Municipal 3.412/2013, que dispõe sobre a criação do Programa Atenção 

Integral às Doenças Falciformes no âmbito do município de Feira de Santana, e dá 

outras providências cita em seu artigo 2º, I, II e III: 

“Art. 2º O "Programa de Promoção e Atenção integral às Pessoas 

com Doenças Falciformes", deverá observar as seguintes diretrizes: 

 

I - identificar a realidade epidemiológica da doença no Município 

através dos levantamentos dos usuários cadastrados na Atenção 

Básica; 

 

II - articular-se com a Secretaria Estadual de Saúde para definir 

serviços de referência para diagnóstico das Doenças Falciformicas, 

e garantir acesso, com oferta do teste do pezinho, teste do 

afoiçamento, teste da mancha e eletroforese de hemoglobina, bem 

como o fornecimento dos medicamentos e suporte nutricional 

através de imunomodeladores de combate a Doença Falciforme; 

 

III - definir na rede de saúde municipal serviços de referência para 

atenção às Doenças Falciformes;” 

 

 

Sendo assim, havendo acesso a atendimento, aos medicamentos e com apoio 
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multidisciplinar, os pacientes com anemia falciforme podem ser assistidos em 

unidades de saúde ambulatoriais. Apenas em casos de intercorrência como crises 

álgicas falcêmicas, os pacientes necessitam eventualmente de internação hospitalar 

 

Conforme indicado em resposta da Secretaria de Saúde de Feira de Santana, a 

assistência aos pacientes com anemia falciforme vem sendo realizada de acordo com 

o preconizado. 

 

Em relação aos pacientes com COVID-19, sintomáticos, as unidades de saúde 

que prestarem atendimento aos pacientes com doença falciforme devem garantir o 

suporte também para transfusões sanguíneas ou exsanguinotransfusões a depender 

de cada caso, conforme citado na Nota Técnica Coe Saúde Nº 33/2020. 

 

Vale ressaltar que, durante a pandemia que enfrentamos, as unidades de 

saúde, sejam elas hospitais, UPAs ou Policlínicas, são locais de exposição e de alto 

risco de contágio. 

 

Esse relatório se fundamenta nas informações dispostas nos documentos 

presentes do expediente. Nada impede que outros órgãos de fiscalização sejam 

acionados (como Auditoria) para que realizem e constatem a veracidade das 

informações prestadas pelas Secretaria de Saúde. 

 

 

Dra. Ana Paula Mattos Marina Castro 

Cremeb 11208 Assistente Técnico-Administrativo 

MPE/CESAU MPE/CESAU 

Matrícula 353616 Matrícula 354011 


