
INDICAÇÃO N° 19.895/2012 

 
 
 
 

Indicamos ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado da Bahia, Jaques Wagner, a 
implantação de um Centro de Referência de atendimento 
especializado a pessoas com Anemia Falciforme no Estado 
da Bahia. 

 
 
O Deputado infrafirmado, com fundamento no art. 139, do Regimento Interno desta Casa, 
vem encaminhar, através da Mesa Diretora desta Assembleia Legislativa, Indicação ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado da Bahia Jaques Wagner a implantação de 
um Centro de Referência de atendimento especializado à pessoas com Anemia 
Falciforme no Estado da Bahia. 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 
A Anemia Falciforme é uma doença genética e hereditária, causada por anormalidade da 
hemoglobina, dos glóbulos vermelhos do sangue, responsáveis pela retirada do oxigênio 
dos pulmões, transportando-os para os tecidos. Esses glóbulos vermelhos perdem a 
forma discóide, enrijecem-se e deformam-se, tomando o formato de “foice”, por isso a 
origem do nome falciforme. Os glóbulos deformados, alongados, nem sempre conseguem 
passar através de pequenos vasos, bloqueando-os e impedindo a circulação do sangue 
nas áreas ao redor. Como resultado causa dano ao tecido circunvizinho e provoca dor, 
além das complicações crônicas, que impossibilita aos portadores uma vida produtiva, 
muitas vezes estes provedores da família, o que ocasiona ônus para o poder público. 
O que deve observar que a prevenção será sempre menos onerosa para os cofres 
públicos que o tratamento, e ademais a longevidade com qualidade, deverá ser a meta 
dos gestores públicos. 
 
O curso da doença é variável. Há doentes que apresentam problemas sérios com mais 
frequência e outros têm problemas esporádicos de saúde. 
 
Geralmente é durante a Segunda metade do primeiro ano de vida de uma criança que 
apareceram os primeiros sintomas da doença. Exceção é feita nos casos onde o exame 
de sangue – para detecção da doença – foi realizado já no nascimento ou no berçário. Até 
atingir a idade escolar é comum a doença se manifestar; é raro isso não ocorrer. 
 
O sintoma mais frequente da Doença Falciforme causado pela obstrução de pequenos 
vasos é a dor que pode se localizar os ossos ou nas articulações, no tórax, no abdômen, 
podendo atingir qualquer local do corpo. Essas crises têm duração variável e podem 
ocorrer várias vezes ao ano. Geralmente são associados ao tempo frio, infecções, 
períodos pré-menstrual, em caso de mulheres, problemas emocionais, gravidez, ou 
desidratação. Outros problemas que podem ocorrer são, infecções frequentes localizadas 
na garganta, pulmões e ossos. Estas infecções devem ser vistas elo médico 
hematologista tão logo apareçam, podem ser muito graves e até fatais. 
 
A doença falciforme é uma das doenças hereditárias mais comum no Brasil. Ela afeta 



principalmente a população negra. Aproximadamente 01 (uma) criança afro-brasileira em 
cada 37.400 crianças nasce com a doença falciforme. 
 
Desde a descrição da anemia falciforme até a última década, muito pouco podia se fazer 
para melhorar as condições de vida dos pacientes, estando estes destinados a sofrer 
diversas intercorrências e a apresentar uma baixa expectativa de vida. 
 
Recentemente, vários avanços têm sido feitos, tanto na citogenética e no diagnóstico 
como também no tratamento de suas complicações. Além disso, as recentes pesquisas 
em busca de drogas capazes de reduzir a falcilização das hemáceas, como a hidroxiuréia 
e de tratamentos curativos como o transplante de medula óssea demonstram que, num 
futuro próximo, será possível ao paciente com anemia falciforme ter uma vida normal. 
 
Por enquanto, cabe aos médicos, independente da especialidade, saber não só 
diagnosticar como também tratar adequadamente esses pacientes de modo a permitir que 
eles vivam com menos complicações, enquanto se busca um tratamento definitivo para a 
doença. 
 
Certo do grande alcance social da presente medida, solicito o apoio dos nobres Pares, 
para a aprovação da presente proposição. 
 
http:/www.saude.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com 
content&task=view&id=770&temid=160&date+2014-12-01. 
 
     

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2012. 
 
 
 
Dep. José de Arimatéia    Dep. Graça Pimenta 
Presidente da Comissão de Saúde   Vice-Presidente da Comissão de 
Saúde 
 
Dep. Alan Sanches     Dep. Marcelino Galo 
Membro da Comissão de Saúde   Membro da Comissão de Saúde 
 
Dep. Gilberto Santana    Dep. Maria Luiza 
Membro da Comissão de Saúde   Membro da Comissão de Saúde 
 
Dep. Sargento Isidório    Dep. Mário Negromonte Júnior 
Membro da Comissão de Saúde   Membro da Comissão de Saúde 
 
Dep. Augusto Castro     Dep. Maria del Carmen 
Membro da Comissão de Saúde   Membro da Comissão de Saúde 
 
Dep. Sildevan Nóbrega    Dep. Temóteo Brito 
Membro da Comissão de Saúde   Membro da Comissão de Saúde 


