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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO CUIDADO AO PACIENTE
HEMOFÍLICO: REVISÃO INTEGRATIVA
Rafaela da Silva Matos, Maria Isabel Caetano da Silva, Raul Roriston
Gomes da Silva, Tacyla Geyce Freire Muniz Januário, Woneska Rodrigues
Pinheiro
A hemofilia é uma doença hereditária caracterizada pela falta ou diminuição de
fatores responsáveis pela coagulação, o que favorece a ocorrência de episódios
hemorrágicos. Quando ocorre uma lesão nos vasos sanguíneos, o organismo
humano utiliza-se da coagulação para buscar a hemostasia na tentativa de
eliminar a perda sanguínea. Em condições normais as plaquetas e os fatores de
coagulação agem formando um coágulo de fibrina que impede o sangramento
local. Objetivou-se verificar na literatura os cuidados de enfermagem aos
pacientes hemofílicos. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura
desenvolvida nos meses de julho e agosto de 2019. A busca foi realizada na
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) nas bases de dados: Medical Literature
Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana
e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e na Base de dados de
Enfermagem (BDENF). Os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) foram:
Cuidados; Enfermagem; Hemofilia, o cruzamento entre esses termos através do
operador booleano AND resultou em 173 publicações. Os filtros utilizados para
seleção dos artigos constituíram em: texto completo disponível; idiomas inglês,
português e espanhol; tipo de documento artigo e não foi selecionado ano de
publicação. Após aplicação dos filtros restaram 28 artigos. Com a leitura de título
e resumos, foram escolhidos 7 artigos para leitura na íntegra, mas apenas 4 se
enquadraram no objetivo dessa pesquisa. As intervenções de enfermagem ao
paciente hemofílico, baseia-se em cuidados específicos voltados a atender as
necessidades desse público: identificação da causa do sangramento quando
esse estiver estabelecido e intervenção imediata ofertando fator de coagulação;
promoção do alívio da dor através da administração de analgésicos prescritos;
recomendações a respeito do desenvolvimento de atividades diárias que
requerem esforço físico; orientação quanto a frequência e dosagem do fator de
coagulação utilizados para o tratamento; oferecer informações sobre os testes
que devem ser realizados periodicamente, além do cuidado integral que deve
ser prestado. Os profissionais de enfermagem possuem um papel fundamental
na assistência aos pacientes, buscando sempre suprir suas necessidades de
saúde. O estudo mostrou algumas das contribuições de enfermagem junto ao
paciente com hemofilia, enfatizando a importância desses profissionais como
membros da equipe de saúde e expondo atitudes que podem ser desenvolvidas
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na assistência a pessoas com hemofilia que influencia na qualidade de vida
delas.
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