
                               
    

 

LINHA DE CUIDADO PARA AS PESSOAS COM DOENÇA FALCIFORME NO 

MUNICIPIO DO SALVADOR 

 

PORTARIA MUNICIPAL Nº XXX, DE X DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Considerando a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que regulamenta o Sistema 

Único de Saúde;  

Considerando a Portaria GM nº 1391, de 16 de agosto de 2005, que ao instituir no âmbito do 

Sistema Único de Saúde, as diretrizes para a Política Nacional de Atenção Integral às 

Pessoas com Doença Falciforme; 

Considerando a Portaria nº 992, de 13 de maio de 2009, que institui a Política Nacional de 

Saúde Integral da População Negra; 

Considerando a Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade 

Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a 

defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às 

demais formas de intolerância étnica; cujo Capítulo I, Art. 6º, ao dispor sobre o direito à 

saúde da população negra, refere que esse direito será garantido pelo poder público mediante 

políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças e de 

outros agravos; 

Considerando o decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que dispõe sobre a organização do 

Sistema Único de Saúde - SUS estabelecendo as Redes de Atenção à Saúde nas Regiões de 

Saúde, considerando o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde o qual organiza e 

integra as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, definindo as 

responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, 

recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua 

execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de 

saúde; 

 

Considerando a portaria nº 2436 de 21 de setembro de 2017 aprova a Política Nacional da 

Atenção Básica estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica 

no âmbito do Sistema Único de Saúde 

 

Considerando a Portaria nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011 (Rede Cegonha), que 

institui o exame de eletroforese de hemoglobina para detecção da Doença Falciforme no pré-

natal; 

 

Considerando a Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão do SUS e suas 

diretrizes relativas aos serviços de atenção básica, média e alta complexidade; 

 



Considerando a Portaria Conjunta nº 05, de 19 de fevereiro de 2018, aprova o Protocolo 

Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença Falciforme; 

 

Considerando a Portaria n°. 217/2009, que estabelece a notificação compulsória de todos os 

casos confirmados de Hemoglobinopatia Homozigota à Vigilância Epidemiológica 

Municipal; 

Considerando as desigualdades sociais no grupo de usuários com Doença Falciforme as 

iniqüidades de acesso aos serviços;  

Considerando que as pessoas com Doença Falciforme requerem serviços de atenção e 

cuidado com capacidades resolutivas diferenciadas;  

Considerando o protocolo de atenção à saúde do Ministério da Saúde -MS, em vigor, para 

este grupo de usuários; 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SALVADOR, no uso das atribuições 

que lhe confere resolve: 

Art. 1º - Instituir nas Redes de Atenção à Saúde (RAS) do Município de Salvador a Linha 

de Cuidado Integral às Pessoas com Doença Falciforme, estabelecer diretrizes para sua 

organização e dar outras providências. 

Art. 2º - O objetivo desta Linha de Cuidado Integral é qualificar e consolidar a atenção ao 

usuário com Doença Falciforme – diagnosticados ou não pela triagem neonatal, por meio do 

acolhimento, do estabelecimento de vínculo, da responsabilização dos serviços, da 

regionalização e equidade em todos os níveis de atenção de acordo com as normas, 

protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde através 

de portarias e outros instrumentos legais do SUS.  

Art. 3º - Constituem-se diretrizes para a organização da Linha de Cuidado Integral às 

Pessoas com Doença Falciforme: 

I. Organização da oferta integral de cuidados na Rede de Atenção à Saúde (RAS) por meio 

da definição de competências de cada nível de atenção, do estabelecimento de mecanismos 

de comunicação entre eles e da garantia dos recursos necessários à sua implantação e 

implementação, segundo os planejamentos municipais em articulação ao estadual e, os 

princípios e diretrizes de universalidade, equidade, regionalização, hierarquização e 

integralidade da atenção à saúde; 

II. Implementação de um sistema de informação que permita a construção de um banco de 

dados estatísticos/epidemiológicos único sobre a Doença Falciforme, o acompanhamento do 

cuidado, a gestão de casos e a regulação do acesso aos Serviços de Referência, assim como o 

monitoramento e a avaliação das ações e serviços; 

III. Monitoramento e quantificação da incidência de crianças nascidas com Doença 

Falciforme obtida com a triagem neonatal, bem como das pessoas com diagnóstico tardio, 

para o estabelecimento de indicadores e metas de acompanhamento e avaliação que 

viabilizem a organização da rede de serviços, considerando os vários níveis de atenção; 

V. Promoção do acolhimento humanizado dos usuários com Doença Falciforme na Atenção 

Primária e referenciamento e contra referenciamento para o Serviço de Atenção 

Especializada e de Urgência, a fim de que este proceda com os cuidados necessários; 



VI. Construção de processos de qualificação e integração sistêmica entre a Atenção Primária 

e os Serviços de Atenção Especializada em Doença Falciforme, por meio do apoio matricial 

e do compartilhamento das práticas em saúde nos territórios; 

VII. Disponibilizar os medicamentos para os cuidados das pessoas com DF, de acordo com a 

Relação Nacional de Medicamentos (Rename), regulamentados e pormenorizados na 

publicação Doença falciforme: condutas básicas para tratamento (BRASIL, 2012c), tais 

como os de uso contínuo – ácido fólico, penicilina oral ou injetável ou eritromicina em caso 

de reação alérgica à penicilina e, quando indicados, os analgésicos, anti-inflamatórios e 

demais antibióticos –, bem como as imunizações básicas e especiais conforme descrito nas 

Diretrizes Básicas da Linha de Cuidado em Doença Falciforme do Ministério da Saúde, 

2015); 

VIII. Garantia da realização do exame de eletroforese de hemoglobina, cujo exame clínico 

sinalize para a suspeita da Doença Falciforme e dos adultos em idade reprodutiva que assim 

o desejarem para diagnóstico do Traço Falciforme, por meio dos Serviços Laboratoriais de 

Salvador e na APAE.  

IX. O exame para todos acima dos quatro meses de vida poderá ser realizado por quaisquer 

das metodologias disponíveis para esse fim na Tabela SUS, conforme as Diretrizes Básicas 

da Linha de Cuidado em Doença Falciforme do Ministério da Saúde, 2015.  

X. Garantia da realização de todos os exames de média e alta complexidade preconizados 

nas Diretrizes Básicas da Linha de Cuidado em Doença Falciforme do Ministério da Saúde, 

2015. 

XI. Formação dos profissionais das unidades de urgências e hospitalares para acolhimento e 

priorização do atendimento as pessoas com DF e garantia de acesso pleno, imediato ao 

atendimento, em articulação com o nível estadual;  

XII. Formação dos profissionais da saúde para o diagnóstico, tratamento, orientação e 

aconselhamento genético das pessoas com Traço ou Doença Falciforme; 

XIII. Assumir gradualmente a assistência às pessoas com Doença Falciforme oriundas da 

triagem neonatal (APAE) e da Fundação Hemoba garantindo o acompanhamento sistemático 

na Atenção Primária e nos Ambulatórios Especializados; 

XIV. Estabelecer fluxos de atendimento, tendo a Atenção Primária como ordenadora do 

cuidado e pactuando os compromissos com os serviços envolvidos; 

Art. 4º - Ficam definidas as competências gerais dos diferentes serviços da Rede de Atenção 

do SUS para promoção, proteção e manutenção da saúde, prevenção de agravos, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação, orientação e aconselhamento genético das pessoas com 

Doença Falciforme, nos seguintes termos: 

 

I. COMPETÊNCIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

a) Conhecer a fisiopatologia da doença falciforme, aspectos clínicos, caracterização 

socioeconômica, étnico-racial e cultural da população acometida.  

b) Reconhecer o teste do pezinho como uma importante ação de saúde pública que visa 

ao diagnóstico precoce da DF, se antecipando às manifestações da doença; 



c) Realizar busca ativa de usuários diagnosticado com DF e faltosos; 

d) Identificar as pessoas com doença falciforme na área de abrangência e vincular à 

Atenção Primária. 

e) Realizar a triagem neonatal, cuja coleta do material biológico deve ocorrer durante a 

primeira semana de vida do bebê, preferencialmente no quinto dia útil; 

f) Coletar o material biológico e encaminhar ao serviço laboratorial de referência para 

diagnóstico (APAE e LACEN Municipal); 

g) Receber o resultado dos exames e, em caso positivo, realizar busca ativa da pessoa 

diagnosticada com Doença Falciforme; 

h) Realizar acolhimento de usuários que apresentam sintomas da Doença Falciforme; 

i) Realizar a Notificação Compulsória dos casos confirmado, de acordo com a Portaria 

nº 217/2009; 

j) Realizar acolhimento, cadastramento e orientação genética junto às pessoas 

diagnosticadas com a Doença Falciforme; 

k) Realizar acolhimento e orientação genética junto às pessoas diagnosticadas com o 

Traço Falciforme; 

l) Desenvolver ações para promover a inclusão e reforçar o vínculo do paciente na 

Atenção Primária: visita domiciliar -  acolhimento; 

m) Promover o autocuidado na prevenção das úlceras e feridas de perna e encaminhar 

para tratamento das feridas abertas, nas unidades de referência locais para essa 

atenção e de acordo com as normas contidas na publicação Doença 

falciforme/úlceras: prevenção e tratamento especiais (BRASIL, 2012d) conforme 

descrito nas Diretrizes Básicas da Linha de Cuidado em Doença Falciforme do 

Ministério da Saúde, 2015; 

n) Encaminhar os (as) usuários (as) para os Ambulatórios Especializados em Doença 

Falciforme do município; 

o) Realizar o cuidado da saúde dos usuários no âmbito da unidade de saúde e, quando 

necessário no domicílio, e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, 

entre outros). 

p) Utilizar ferramentas como o Projeto Terapêutico Singular, quando necessário.  

q) Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o 

controle social;  

r) Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações 

intersetoriais;  

s) Promover ações de educação em saúde como salas de espera e atividades coletivas 

abordando o tema da doença falciforme; 

t) Divulgação de materiais informativos sobre a doença e sobre os serviços de 

atendimento; 

u) Participar de ações programáticas como a Semana de Mobilização pelo Dia Nacional 

de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doença Falciforme – 27 de Outubro; 

v) Divulgar e informar as usuárias e usuários sobre a Associação Baiana de Pessoas 

com Doença Falciforme (ABADFAL). 

 

II. DO PRÉ-NATAL NA REDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA  

a) Toda gestante deverá ser submetida ao exame diagnóstico, prioritariamente através 

da Triagem Pré-Natal em Papel de Filtro, para detecção de alterações genéticas da 

hemoglobina; 
b) Notificar a Doença Falciforme e outros agravos de notificação compulsória; 

c) Garantir a realização de pelo menos três consultas de pré-natal na Atenção Primária 

compartilhado com o pré-natal de alto risco na maternidade de referência.  



d) Toda gestante que apresentar a confirmação diagnóstica de Doença Falciforme 

deverá ser encaminhada para o acompanhamento Pré-Natal de alto risco na 

Maternidade de Referência, pactuada para atendimento das gestantes com Doença 

Falciforme pela Rede Cegonha;  

e) A Atenção Primária à Saúde deve realizar a visita e a consulta puerperal, dentro dos 

prazos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, possibilitando a avaliação das 

condições da saúde da puérpera e do recém-nascido.  

 

                         

 

III. COMPETÊNCIA DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO 
 

 

a) O atendimento aos usuários no Ambulatório Especializado para Doença Falciforme 

deve ser realizado por equipe multiprofissional, contando com as seguintes 

categorias: médico hematologista pediátrico, médico hematologista adulto, 

enfermeiro, assistente social, nutricionista, psicólogo e fisioterapeuta; 

b) Assegurar atendimento integral ao usuário, promovendo ações de prevenção, 

diagnóstico e tratamento de doenças, realizando ou solicitando, exames clínicos, 

prescrições de exames, medicamentos e perícias; 

c) Manter atualizado o cadastramento dos indivíduos constando as características 

sociais, econômicas, étnico-raciais, medicações em uso, tipo de hemoglobina, 

internações prévias e histórico das transfusões no sistema de informação indicado 

pelo gestor municipal; 

d) Garantir à atenção a saúde buscando a integralidade por meio da realização de ações 

de promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos; da realização 

das ações programáticas e coletivas;  

e) Participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta qualificada das 

necessidades de saúde, procedendo a primeira avaliação (classificação de risco, 

avaliação de vulnerabilidade, coleta de informações e sinais clínicos) e identificação 

das necessidades de intervenções de cuidado, proporcionando atendimento 

humanizado, se responsabilizando pela continuidade da atenção e viabilizando o 

estabelecimento do vínculo; 

f) Realizar busca ativa dos usuários acompanhados no serviço especializado; 

g) Notificar a Doença Falciforme e outros agravos de notificação compulsória; 

h) Solicitar e articular com a Atenção Primária visita domiciliar aos usuários em 

acompanhamento no ambulatório; 

i) Realizar reuniões de equipe a fim de discutir em conjunto o planejamento e avaliação 

das ações, incluindo o Projeto Terapêutico Singular, assegurando a saúde enquanto 

direito; 

j) Acompanhar e avaliar sistematicamente as ações implementadas, visando à 

readequação do processo de trabalho; 

k) Realizar os registros dos atendimentos ambulatoriais preferencialmente no prontuário 

eletrônico, inclusive o relatório médico dos usuários e os resultados dos exames, 

garantindo a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação;  

l) Garantir realização de práticas interdisciplinares; 

m) Construir e desenvolver metodologias de educação em saúde, baseado no estímulo ao 

autocuidado dos usuários e familiares, conforme planejamento da equipe e demandas 

dos usuários acompanhados;  

n) Participar das atividades de educação permanente, inclusive apresentando estudos e 

pesquisas realizadas e troca de informações entre os diversos trabalhadores da saúde; 

o) Elaborar a organização e realização de treinamentos, bem como a capacitação do 

pessoal técnico-administrativo com vistas a qualificar as ações administrativas que 



tem interface com o atendimento ao usuário tais como acolhimento, marcação de 

exames e consultas; 

p) Contribuir com a mobilização dos usuários buscando efetivar/apoiar o controle 

social; 

q) Implementar a Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão, sendo 

transversal a todo o atendimento; 

r) Elaborar e/ou divulgar materiais sócio-educativos como folhetos, cartilhas, vídeos, 

cartazes e outros que facilitem o conhecimento e o acesso dos usuários aos serviços 

oferecidos pela rede de saúde e aos direitos sociais em geral; 

s) Participar da formação profissional através do campo de estágio, supervisão de 

estagiários, bem como a participação nos programas de residência multiprofissional 

e/ou uniprofissional, desenvolvendo ações de supervisão, assessoria ou tutoria, 

contribuindo para qualificação profissional; 

t) Contribuir com a efetivação do sistema de referência e contrarreferência, garantindo 

o encaminhamento do usuário para a Atenção Primária à Saúde, na unidade de saúde 

mais próxima do domicílio. 

u) Realizar o encaminhamento dos usuários de acordo com a necessidade para os 

demais níveis de atenção da média e alta complexidade, com profissionais 

capacitados para o acolhimento às pessoas com Doença Falciforme.  

v) Estabelecer as articulações com o centro de referência regional ou estadual para DF 

no caso dos procedimentos de maior complexidade, principalmente para a atenção 

hemoterápica de acordo com as Diretrizes Básicas da Linha de Cuidado em Doença 

Falciforme do Ministério da Saúde, 2015.  

 

 

IV. DOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 

 

a)  As crianças e adolescentes, em caso de eventos agudos: crise álgica, infecção, 

síndrome torácica aguda, seqüestro esplênico ou outras manifestações clínicas, 

deverão ser atendidas nas unidades de pronto atendimento de Pediatria mais próximo 

de onde estiver e informar a sua condição.  

b)  As gestantes que apresentarem crise álgica, suspeita de infecção, síndrome torácica 

aguda, outra intercorrência clínica, obstétrica ou trabalho de parto, deverão procurar 

o pronto atendimento de obstetrícia na maternidade de referência que atende 

gestação de alto risco. 

c) Os médicos dos serviços de emergência de Pediatria, de Clínica Médica e de 

Obstetrícia de Alto Risco devem iniciar o atendimento médico seguindo o protocolo 

clínico adotado pelo MS. 

d)  Nos casos em que os usuários necessitem de procedimentos que o PA em que esteja 

não disponha de suporte técnico necessário, deverão ser transferidos para outros 

níveis de atenção; 

e) Os casos de indicação de transfusão de concentrado de hemácias devem ser 

conduzidos conforme protocolo clínico em vigor; 

f) Nas emergências de Pediatria, Clínica Médica e Obstetrícia dos hospitais da 

SESAB/SMS/ deve estar disponível material informativo sobre as Condutas nas 

Complicações Agudas da Doença Falciforme;  

g) Os usuários com Doença Falciforme que buscarem os serviços de urgência e 

emergência municipais deverão ser considerados na classificação de risco amarelo, 

em virtude da possibilidade de complicação do quadro clínico em decorrência da 

espera pelo atendimento médico.  
 

 

 

 



V. DAS INTERNAÇÕES E ATENDIMENTO NA ATENÇÃO HOSPITALAR 

 

a) As crianças e adolescentes serão internadas no Hospital Pediátrico, que seja 

referência e contrareferenciado para atenção à saúde das pessoas com 

Hemoglobinopatias Hereditárias devendo ser acionada a Unidade Hemtológica do 

Hospital (UHH) para suporte especializado; 

b) Os usuários adultos deverão ser internados na Unidade de Clínica Médica de 

qualquer hospital da SESAB/BA ou Hospital Municipal de Salvador que seja 

referência para atenção à saúde das pessoas com Hemoglobinopatias Hereditárias, 

devendo ser acionada a UHH do hospital para suporte especializado; 

c) As gestantes com Doença Falciforme deverão ser internadas nas Unidades de 

Gestação de Alto Risco da Maternidade de Referência para Doença Falciforme, 

conforme pactuação, onde serão acompanhadas pelo obstetra do serviço de alto risco 

e hematologista do hospital; 

d) Os pediatras, clínicos e obstetras assistentes dos usuários nos hospitais devem 

realizar os atendimentos conforme protocolos clínicos em vigor e solicitar parecer da 

UHH do hospital; 

e) Nos casos em que os usuários necessitem de procedimentos que o hospital em que 

esteja não disponha de suporte técnico necessário, os usuários deverão ser 

transferidos para o serviço que possa resolver o quadro do paciente; 

f) Todas as transferências deverão ser precedidas de contato do médico do serviço de 

origem com o médico da unidade hospitalar que irá receber o paciente; 

g) O médico que receber o paciente na Unidade referenciada deverá solicitar parecer da 

UHH do hospital; 

h) Os casos de indicação de transfusão de concentrado de hemácias devem ser 

conduzidos conforme protocolo clínico em vigor; 

i) Caso o paciente requeira a avaliação de outra especialidade, o médico assistente ou o 

hematologista da Unidade referenciada solicitará o parecer; 

j) Quando da alta hospitalar, o paciente deverá receber relatório médico para que seja 

entregue ao médico assistente do serviço de referência para tratamento ambulatorial 

das pessoas com Hemoglobinopatias Hereditárias, em que estiver sendo 

acompanhado. 

k) Programar alta hospitalar com a participação da equipe multiprofissional, realizando 

orientações com foco no autocuidado; 

l) Realizar contrarreferência e orientar o retorno dos usuários, em casos de alta, aos 

serviços de Atenção Básica de Saúde e/ou Atenção Especializada, bem como 

comunicar periodicamente aos municípios e às equipes de saúde a respeito dos 

usuários que estão em acompanhamento.  

 

 

 

VI. DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 

 

a) A atenção à Saúde Bucal das pessoas com Doença Falciforme no âmbito da 

SMS/SSA/BA será realizada pelas UBS/USF e pelos Centros de Especialidades 

Odontológicas – CEO, dentro dos critérios estabelecidos para encaminhamento ao 

CEO; 

b) O serviço de referência para tratamento ambulatorial das pessoas com Doença 

Falciforme, em que o paciente esteja sendo acompanhado deverá encaminhar o 

paciente para a UBS/USF mais próxima da sua residência; 

c) O serviço de odontologia, ao realizar o primeiro atendimento, elaborará o plano de 

tratamento e acompanhamento que será informado ao paciente/responsável; 



d) O serviço de odontologia que receber o paciente ficará com a responsabilidade de dar 

continuidade ao tratamento/acompanhamento e de fazer busca ativa quando 

necessário; 

e) Os usuários com Doença Falciforme deverão ter, no mínimo, duas consultas 

odontológicas/ano.  

f) As gestantes deverão fazer acompanhamento odontológico na mesma UBS/USF 

onde foi cadastrada para realização do Pré-Natal, pelo menos, uma consulta.  

g) De acordo com a avaliação odontológica do serviço de odontologia, o usuário poderá 

ser agendado para atendimento no Centro de Especialidades Odontológicas – CEO. 

h) O serviço de odontologia deverá registrar o atendimento dos usuários no prontuário 

eletrônico. Os serviços que ainda não estiverem informatizados deverão encaminhar 

uma cópia do registro do atendimento realizado ao ambulatório especializado em que 

o paciente estiver sendo acompanhado. 

 

 

 

VII. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 

a) A SMS/SESAB-BA deverá garantir o acesso dos usuários aos produtos necessários à 

prevenção de agravos e ao tratamento, de acordo com o protocolo de tratamento em 

vigor para os usuários com Doença Falciforme cadastrados como usuários com DF 

do Município de Salvador. 

b) A assistência farmacêutica da SMS deverá garantir o fornecimento de medicamentos 

essenciais ao tratamento para Doença Falciforme conforme protocolo clínico que 

deverão ser dispensados nas farmácias da atenção primaria: ácido fólico, fenoximetil 

penicilina potássica e analgésicos orais; 

c) A assistência farmacêutica da SESAB e SMS deverá garantir o fornecimento de 

medicamentos do componente especializado ao tratamento da Doença Falciforme 

conforme protocolo clínico que deverão ser dispensados nas farmácias de alto custo: 

hidroxiureia, quelante de ferro oral e parenteral; 

d) As farmácias dos hospitais deverão manter estoque de medicamentos de uso de 

acordo com o protocolo clínico para o tratamento dos usuários nas 

urgências/emergências, internação e atendimento ambulatorial; 

e) Faz parte da política nacional de assistência farmacêutica a promoção do uso racional 

de medicamentos, por intermédio de ações que disciplinem a prescrição, a 

dispensação e o consumo. Neste sentido, serão atendidas prescrições emitidas em 

conformidade com o protocolo de tratamento vigente na Bahia. 

 

 

 

 

VIII. DA ATENÇÃO AO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 

 

a. O atendimento psicossocial será ofertado pelos ambulatórios especializados de 

Doença Falciforme e pela Atenção Primária e para este acompanhamento contará 

com profissionais do Serviço Social e da Psicologia e terá como objetivo orientar e 

promover ações para os usuários, com o intuito de acolher, visando a melhor 

integração biopsicossocial, tanto dos usuários como de seus familiares;  

i. O acompanhamento na APS ocorrerá nas unidades de saúde que contem com 

Psicólogos e/ou Assistentes Sociais na composição da equipe (com ou sem 

Saúde da Família); 

 



b. Em todos os atendimentos os usuários com Doença Falciforme e seus familiares 

serão orientados quanto à importância e necessidade do tratamento preventivo e 

integral para a melhoria da qualidade de vida do paciente; 

c. Os atendimentos psicossociais poderão ocorrer no formato do atendimento 

individual, interconsulta e atividades em grupos.  

d. O apoio e suporte emocional serão ofertados aos usuários com Doença Falciforme e 

seus familiares, sendo realizada também a psicoeducação nas situações em que forem 

necessárias. 

e. Os usuários e familiares serão orientados sobre seus direitos e deveres, bem como 

sobre os recursos disponíveis na rede social em que estiverem inseridos, de acordo 

com a localidade de sua residência; 

f. Como as alterações na vida cotidiana causadas pela Doença Falciforme são bastante 

relevantes e podem interferir em toda a dinâmica familiar, o atendimento 

psicossocial torna-se um suporte fundamental aos usuários e familiares, 

complementando o atendimento de outros profissionais da saúde oferecido pelo 

Sistema Único de Saúde - SUS/BA. 

g. Os usuários que apresentarem transtornos graves e persistentes que estejam dentro 

dos critérios de admissão dos Centros de Atenção Psicossocial deverão ser 

encaminhados e acompanhados de modo compartilhado com o Ambulatório 

Especializado e Atenção Primária.  

 

 

XI. DA GESTÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS COM DOENÇA 

FALCIFORME 
 

a) A gestão da atenção e cuidado integral dos usuários com Doença Falciforme do 

Município de Salvador será democrática e participativa, envolvendo articulação e 

integração de diversas instâncias e serviços da rede SMS, SESAB. APAE, ISC, 

UFBA e ABADFAL. 

b) O Campo Temático do Programa de Atenção as Pessoas com Doença Falciforme 

(PAPDF) da Diretoria de Atenção á Saúde (DAS) do Município de Salvador deverá 

promover articulações com outros órgãos e setores de governo que possam atuar na 

assistência social, segurança alimentar, garantia dos direitos humanos e de 

seguridade social, visando garantir o bem estar e qualidade de vida dos usuários; 

c) O Campo Temático do Programa de Atenção as Pessoas com Doença Falciforme 

(PAPDF) da Diretoria de Atenção á Saúde (DAS) do Município de Salvado realizará 

supervisão e capacitação técnica de profissionais das unidades de saúde da rede, com 

o apoio de outros órgãos da SMS, do Grupo de Trabalho de Doença Falciforme, do 

Governo do Estado da Bahia e Governo Federal; 

d) O Campo Temático do Programa de Atenção as Pessoas com Doença Falciforme 

(PAPDF) da Diretoria de Atenção á Saúde (DAS) do Município de Salvador 

realizará processo contínuo de avaliação da atenção e cuidado dos usuários, 

cadastrados e acompanhados nos ambulatórios especializados do município de 

Salvador, apresentando anualmente um relatório às instâncias gestoras e de controle 

social da SMS; 

e) A Diretoria Geral de Atenção à Saúde através do Campo Temático Programa de 

Atenção às Pessoas com Doença Falciforme (PAPDF) providenciará carteira de 

identificação para os usuários acompanhados nos serviços municipais. Os usuários 

deverão apresentar esta carteira quando utilizarem consulta nos serviços de saúde; 

f) Os insumos para o desenvolvimento do processo de atenção serão adquiridos pela 

SMS/SESAB e gerenciados por cada um dos serviços do Município de Salvador 

envolvidos na atenção à saúde destes usuários, a partir das demandas informadas, 

inclusive os medicamentos específicos para o tratamento desses usuários. 

 



 

X. DO PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

a. O planejamento das ações e atividades de atenção aos usuários com Doença 

Falciforme deve ser realizado anualmente por meio de processo participativo, 

envolvendo as unidades e serviços de saúde que participam da rede de cuidado 

definida nesta Portaria; 

b. Deverá ser elaborado um Plano Integrado e Articulado, com participação de todos os 

representantes dos setores do SUS envolvidos na atenção à saúde destes usuários. As 

ações intersetoriais voltadas aos usuários deverão ser planejadas de forma articulada 

com outros órgãos de governo, por meio da coordenação do PAPDF do Município de 

Salvador; 

c. O Plano em execução deverá ser submetido a avaliações anuais para eventuais 

correções e adequações de estratégias. Os resultados das avaliações serão objet                                              

o de análise participativa e, de forma conjunta, deverão ser propostas e encaminhadas 

as devidas medidas para o aperfeiçoamento de fluxos, serviços, bem como da 

operacionalização da rede de serviços. 

 

 

XI. DO CADASTRO DE USUÁRIOS COM DOENÇA FALCIFORME 
 

a)  O Campo Temático do Programa de Atenção as Pessoas com Doença Falciforme 

(PAPDF) da Diretoria de Atenção à Saúde (DAS) do Município de Salvador como 

coordenadora da atenção integral à saúde das pessoas com Doença Falciforme deverá 

manter atualizado o cadastro dos usuários com Doença Falciforme, com todos os 

dados necessários ao adequado acompanhamento dos usuários e ao planejamento de 

ações no âmbito do município de Salvador; 

b) Os hospitais com registros de usuários com Doença Falciforme deverão lançar os 

dados dos usuários ou migrar a sua base de dados para o sistema informatizado da 

SMS; 

c) O Campo Temático do Programa de Atenção as Pessoas com Doença Falciforme 

(PAPDF) da Diretoria de Atenção á Saúde (DAS) do Município de Salvador como 

coordenadora da atenção integral à saúde das pessoas com Doença Falciforme do 

Município de Salvador disponibilizará os dados para diversas instâncias e serviços da 

rede de atenção as pessoas com DF do Município de Salvador, de acordo com as 

atividades desenvolvidas por cada serviço; 

d) As equipes de saúde que acompanham estes usuários, em cada serviço da rede, 

deverão cadastrar e manter o cadastro atualizado os dados dos usuários. 

 

 

XII. DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS 
 

a)  O Campo Temático do Programa de Atenção as Pessoas com Doença Falciforme 

(PAPDF) da Diretoria de Atenção à Saúde (DAS) do Município de Salvador como 

coordenadora da atenção integral à saúde das pessoas com Doença Falciforme do 

Município de Salvador terá a responsabilidade de identificar as necessidades, 

planejar e realizar os processos de capacitação dos profissionais para atuarem com 

Doença Falciforme, com apoio da SESAB/BA e das Instituições de Ensino Superior 

(IES), assim como do Ministério da Saúde por meio da Coordenação Geral de 

Sangue e Hemoderivados e do controle social através da Associação Baiana das 

Pessoas com Doenças Falciformes (ABADFAL); 

b) A capacitação de pessoas envolvidas na atenção destes usuários deverá ser gradual e 

permanente, devendo incluir as equipes das Unidades Básicas de Saúde, Núcleo 

Ampliado de Saúde da Família (NASF-AB), Apoiadores Institucionais da Atenção 



Primária, Ambulatórios Municipais Especializados em Doença Falciforme, Unidades 

de Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 

Hospital Municipal de Salvador, para suporte e atendimento aos usuários, no que 

compete a cada um dos setores, no âmbito do Município de Salvador. 
 

 

 

XIII. DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

 

a. Serão planejadas e realizadas campanhas de educação e comunicação difundindo 

informações para os usuários, familiares e profissionais de saúde e de educação sobre 

Doença Falciforme, em parceria com outros órgãos e entidades. As mudanças do 

modelo de atenção, ao longo de todo o processo de sua implementação, deverão ser 

divulgadas por meio de campanhas de difusão de informação. 

b.  O Campo Temático do Programa de Atenção as Pessoas com Doença Falciforme 

(PAPDF) da Diretoria de Atenção à Saúde (DAS) do Município de Salvador como 

coordenadora da atenção integral à saúde das pessoas com Doença Falciforme do 

Município de Salvador providenciará a elaboração e distribuição de materiais 

educativos e informativos destinados aos usuários, familiares e profissionais de 

saúde e de educação. 


