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RESUMO 

Trata-se de pesquisa qualitativa, descritiva, do tipo Estudo de Caso, sobre a pessoa com 

doença falciforme em unidade de emergência que teve como objetivos: analisar os 

limites e possibilidades da equipe de enfermagem no cuidado a pessoa com doença 

falciforme na unidade de emergência, identificar as necessidades de cuidado da pessoa 

com doença falciforme na unidade de emergência e descrever como a equipe de 

enfermagem cuida da pessoa com doença falciforme na unidade de emergência. O 

estudo foi desenvolvido em um Hospital Público Estadual, de alta complexidade, 

localizado no Município do Rio de Janeiro, especializado em hematologia, referência no 

atendimento a pessoas com doença hematológica. Participaram do estudo 32 pessoas, 

sendo 20 clientes com DF internados no setor de emergência e 12 membros da equipe 

de enfermagem que atuam no referido setor. A produção de dados foi desenvolvida no 

período de abril a setembro de 2014, mediante as técnicas de observação simples e 

entrevista semiestruturada. Após análise de conteúdo dos dados emergiram as seguintes 

categorias temáticas: A Pessoa com Doença Falciforme em unidade de emergência e O 

Cuidado de Enfermagem a pessoa com doença falciforme. A vivência das pessoas com 

Doença Falciforme está, geralmente, associada a sofrimento e ocorrência de múltiplas 

internações na emergência, principalmente devido à dor, agravo clínico mais comum da 

doença, que leva seus portadores a procurar atendimento para alívio dessa manifestação 

e suporte as demais intercorrências relacionadas ao desenvolvimento da doença. O 

cuidado a pessoa com DF, portanto, envolve para além do tratamento, considerar os 

fatores sociais, históricos e culturais que permeiam a experiência relacionada à doença 

falciforme e estão imbricados nos modos de agir dos próprios clientes e também dos 

profissionais nas instituições de saúde. Para cuidar dessas pessoas os membros da 

equipe de enfermagem precisam estar preparados para identificar e avaliar suas 

necessidades, visando o bem estar e autonomia das mesmas, mediante uma escuta atenta 

e sensível as suas demandas físicas, psicológicas e sociais para o planejamento e 

implementação de cuidados efetivos que propiciem melhora do quadro clinico, conforto 

e segurança durante a permanência no ambiente da emergência, o qual requer 

infraestrutura de recursos humanos e materiais adequados. Assim, considerando que a 

pessoa com Doença Falciforme necessita de cuidados contínuos de saúde, é 

fundamental estabelecer estratégias de participação ativa da mesma no autocuidado e 

tratamento, mediante ações educativas que possibilitem a promoção e manutenção da 

saúde com organização de programas de suporte com atividades em grupo sob 

coordenação da enfermeira, elemento facilitador no processo de conscientização da 

pessoa acerca da tomada de decisão quanto às ações de autocuidado para preservação da 

saúde e autonomia na realização das atividades de vida diária e melhoria da qualidade 

de vida. 

 

Palavras-chave: Enfermagem; Doença Falciforme; Cuidados de Enfermagem; 

Emergência.  
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ABSTRACT 

 

 

This is a qualitative, descriptive research, the type Case Study on the person with sickle 

cell disease in emergency unit that aimed to: analyze the limits and possibilities of the 

nursing staff caring person with sickle cell disease in the emergency department identify 

the care needs of people with sickle cell disease in the emergency department and 

describe how the nursing staff takes care of the person with sickle cell disease in the 

emergency department. The study was developed in a State Public Hospital, highly 

complex, located in the city of Rio de Janeiro, specializing in hematology, reference in 

caring for people with hematologic disease. The study included 32 people, including 20 

customers with DF admitted to the emergency department and 12 members of the 

nursing staff who work in that sector. The production data was developed from April to 

September 2014, by the simple observation techniques and semi-structured interview. 

After data content analysis emerged the following thematic categories: The person with 

sickle cell disease in the emergency department and the nursing care the person with 

sickle cell disease. The experience of people with sickle cell disease is usually 

associated with pain and occurrence of multiple hospitalizations in emergency, mainly 

due to the pain, the most common clinical aggravation of the disease, which causes 

patients to suffer seek treatment for relief from this event and support the other 

complications related to the development of the disease. The care the person with PD, 

therefore, involves in addition to treatment, consider the social, historical and cultural 

factors that permeate the experience related to the disease and are intertwined in ways of 

acting of their own customers and professionals alike in health institutions. To take care 

of these people members of the nursing team must be prepared to identify and assess 

their needs, for the well being and autonomy of the same by a careful and sensitive 

listening to their physical, psychological and social demands for the planning and 

implementation of care that provide effective clinical improvement, comfort and safety 

while in the emergency room, which requires infrastructure human resources and 

materials. Considering that the person with sickle cell disease need for continuing health 

care, it is essential to establish active participation of the same strategies in self-care and 

treatment through educational activities that enable the promotion and maintenance of 

health programs supported organization with activities in group coordinated by nurse 

facilitator in the person's awareness about process of decision making regarding self-

care actions to preserve the health and autonomy in activities of daily living and 

improved quality of life. 

 

Keywords: Nursing; Sickle Cell Disease; Nursing care; Emergency. 
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RESUMEN 

 

Se trata de una investigación cualitativa, descriptiva, el estudio de caso de tipo de la 

persona con enfermedad de células falciformes en la unidad de emergencia que tuvo 

como objetivo: analizar los límites y posibilidades de la persona de enfermería cuidado 

personal con enfermedad de células falciformes en el servicio de urgencias identificar 

las necesidades de atención de las personas con enfermedad de células falciformes en el 

servicio de urgencias y describir cómo el personal de enfermería se encarga de la 

persona con enfermedad de células falciformes en el servicio de urgencias. El estudio 

fue desarrollado en un Hospital Público del Estado, de gran complejidad, que se 

encuentra en la ciudad de Río de Janeiro, especializada en hematología, la referencia en 

el cuidado de las personas con enfermedad hematológica. El estudio incluyó a 32 

personas, incluyendo 20 clientes con DF ingresados en el servicio de urgencias y 12 

miembros del personal de enfermería que trabajan en ese sector. Los datos de 

producción se desarrolló entre abril y septiembre de 2014, por las técnicas de 

observación simples y entrevista semi-estructurada. Tras el análisis de contenido de los 

datos surgieron las siguientes categorías temáticas: La persona con enfermedad de 

células falciformes en el servicio de urgencias y la atención de enfermería a la persona 

con la enfermedad de células falciformes. La experiencia de las personas con 

enfermedad de células falciformes se asocia generalmente con el dolor y la aparición de 

múltiples hospitalizaciones en emergencia, debido principalmente a que el dolor, la 

agravación clínica más común de la enfermedad, lo que hace que los pacientes a sufrir 

buscar tratamiento para el alivio de este evento y apoyar a las otras complicaciones 

relacionada con el desarrollo de la enfermedad. El cuidado de la persona con 

enfermedad de Parkinson, por lo tanto, implica, además del tratamiento, considere los 

factores sociales, históricos y culturales que impregnan la experiencia relacionada con 

la enfermedad y se entrelazan en las formas de actuar de sus propios clientes y 

profesionales por igual en las instituciones de salud. Para cuidar de estas personas 

miembros del equipo de enfermería debe estar preparado para identificar y evaluar sus 

necesidades, para el bienestar y la autonomía de la misma por una escucha atenta y 

sensible a sus demandas físicas, psicológicas y sociales para la planificación y ejecución 

de la atención que proporcionan eficaces clínica mejora, confort y seguridad, mientras 

que en la sala de emergencia, que requiere de infraestructura de recursos humanos y 

materiales. Teniendo en cuenta que la persona con la enfermedad de células falciformes 

necesidad de continuar la atención de salud, es esencial para establecer la participación 

activa de las mismas estrategias de auto-cuidado y tratamiento a través de actividades 

educativas que permitan la promoción y el mantenimiento de los programas de salud 

apoyado la organización de actividades en grupo coordinado por facilitador enfermera 

en la conciencia de la persona sobre el proceso de toma de decisiones respecto a las 

acciones de autocuidado para conservar la salud y la autonomía en las actividades de la 

vida diaria y una mejor calidad de vida. 

 

Palabras clave: Enfermería; Enfermedad de células falciformes; Los cuidados de 

enfermería; Emergencia. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Doença Falciforme é considerada a doença genética de maior prevalência em 

nosso País. Desde sua descrição em 1910 por James Herrick, as doenças relacionadas à 

presença no sangue da hemácia falcizada, primeira doença molecular humana 

(SANTOS; ROCHA, 2012, p.124) tem se apresentado como um agravo de grande 

impacto na saúde pública em todo o mundo (BRASIL, 2009). Segundo Jesus (2010, 

p.8), a causa dessa doença de herança recessiva é a mutação no gene regulador de 

síntese da Hemoglobina A (HbA), com a origem da mutante denominada Hemoglobina 

S (HbS) entretanto, apesar das particularidades que distinguem as doenças falciformes, 

inclusive a variável penetrância gera graus variados de gravidade, essa doença tem 

semelhantes manifestações clinicas e hematológicas (CALDAS, 2010,  p.15) 

Estima-se que tenhamos de 20 a 30 mil brasileiros com doença falciforme e, 

segundo a coordenação da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com 

Doença Falciforme do Ministério da Saúde, é considerada como um problema que 

requer medidas de saúde pública (BRASIL, 2009). 

As doenças falciformes (SS, SC, Sb) têm alta morbidade e mortalidade 

precoce. E a Anemia Falciforme (AF), determinada pela presença de HbS em 

homozigose (HbSS), dentre as doenças falciforme é a que apresenta o maior significado 

clínico (JESUS, 2010, p.8), com características químicas em que a situação de ausência 

ou diminuição da tensão de oxigênio, provoca a sua polimerização, alterando 

drasticamente a morfologia da hemácia que adquire a forma de foice (BRASIL, 2008). 

Sabe-se que a maioria dos eventos fatais ocorre durante exacerbações ou complicações 

agudas, como síndrome torácica aguda ou acidente vascular encefálico e não por 

complicações crônicas (BRASIL, 2012).  

Assim, quando esses pacientes recorrem aos serviços de saúde encontram 

profissionais nem sempre preparados para proporcionar atenção qualificada para o 

doente e seus familiares. Mas, com a implantação da Política de Atenção às Pessoas 

com Doença Falciforme (BRASIL, 2005) os profissionais de enfermagem, enquanto 

agentes políticos de transformação social exercem papel relevante na longevidade e 

qualidade de vida dessas pessoas (KIKUCHI, 2007, p.332). 
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Máximo (2009), em estudo com pacientes portadores de doença falciforme, 

descreveu que nos Estados Unidos a expectativa de vida para indivíduos “SS” é de 42 e 

48 anos para homens e mulheres respectivamente, e 60 e 68 para aqueles com genótipo 

“SC”, e que variam de acordo com a idade e até os 20 anos os pacientes morrem 

predominantemente devido à sepse por Pneumococo. Nos adultos a mortalidade ocorreu 

por múltiplos fatores, sendo que 18% apresentavam lesões orgânicas prévias e 33% não 

tinham, pelo menos aparentemente, comorbidades e faleceram durante uma crise aguda 

de afoiçamento. Como consequência do intenso acometimento provocado pela anemia 

falciforme, a qualidade de vida dessas pessoas é comprometida.  

Cabe destacar que qualidade de vida é um constructo composto por elementos 

de diferentes naturezas (biológicos, sócio relacionais, psicológicos, de autonomia 

funcional, entre outros) que conjugam para que o sujeito ou aquele do qual se pretende 

saber sobre sua qualidade de vida aprecie o quanto percebe que sua vida tem mais ou 

menos qualidade (PITALUGA, 2007, p.23).  

A Doença Falciforme e suas complicações clínicas têm níveis hierarquizados 

de complexidade, num contínuo entre períodos de bem-estar ao de urgência e 

emergência (BRASIL, 2012). Portanto, o tratamento da doença falciforme, como uma 

patologia crônica e progressiva envolve o atendimento de equipe multidisciplinar, 

consultas médicas periódicas, exames laboratoriais de rotina, indicação de terapêutica 

transfusional ou uso de medicações excepcionais, como Hidroxiureia e Quelantes de 

Ferro, indispensáveis para prevenção de internações sucessivas decorrentes de 

complicações clínicas.  

 

A Motivação para o Tema 

 

O interesse pela temática dessa pesquisa emerge da minha prática profissional 

como enfermeira desde 1994, atuando em um Hospital Público Estadual, de alta 

complexidade localizada na Cidade do Rio de Janeiro, especializado em hematologia, e 

que presta assistência especializada em hematologia e hemoterapia e coordena a 

hemorrede do Estado do Rio de Janeiro. Nesta instituição são atendidos pacientes com 

doença hematológicas, e a demanda de atendimento a pacientes com doença 

hematológica primária é elevada, das quais se destaca a Doença Falciforme. 
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Durante oito anos atuei como gerente do setor de emergência e, desde o início 

desta experiência, pude perceber que a pessoa com doença falciforme necessitava de um 

cuidado para além do diagnóstico e tratamento da doença. Do contato inicial com esta 

clientela chamou a questão da dor e seu impacto na emergência. No cotidiano, de 

gerente deste setor, sabia que o atendimento na emergência às pessoas com doença 

falciforme, era a “porta de entrada” para instituição e a partir deste momento era 

deflagrada uma busca ativa dos pacientes para encaminhamento ao tratamento. 

Dentre os eventos críticos que acometem as pessoas com Doença Falciforme 

(DF) estão: a síndrome torácica aguda, sequestro esplênico, anemia hemolítica, as 

infecções, e a mais comum entre todas que é a dor (CALDAS, 2010, p.15).  Neste 

sentido, a dor na pessoa com doença falciforme pode significar inúmeras complicações 

oriundas da clínica da doença que aliada ao sofrimento da pessoa refletem um quadro 

que propicia a cuidados técnicos e humanos.  

Sabe-se, portanto que a entrada com dor destas pessoas na unidade de 

emergência requer criteriosa avaliação para identificação do quadro mais crítico da 

doença. No contexto o atendimento mensal da instituição, de aproximadamente 490 

paciente/mês com Doença falciforme (DF) ocorre especialmente, em decorrência das 

crises de dor, resultantes principalmente do vaso-oclusão pelas hemácias africadas, 

fenômeno fisiológico que caracteriza a doença e que exige um tratamento eficaz e 

rápido às pessoas atendidas. 

Dada à emergência da questão, em 2002 foi criado um Projeto Institucional 

intitulado “Projeto Hospital sem Dor” com abordagem multiprofissional, para o controle 

da dor, utilizando-se de estratégias para melhoria da gerência dos processos 

assistenciais no Manejo da Dor crônica e na garantia de aumentar a qualidade de vida 

das pessoas com doença falciforme. 

Convidada a participar deste grupo, pude participar ativamente da implantação 

do 5º Sinal Vital – cuja estratégia era a avaliação sistemática da dor, ao mesmo tempo 

em que eram avaliados os demais sinais vitais (pulso, respiração, temperatura e pressão 

arterial), garantindo que a dor fosse identificada e tratada de maneira mais eficaz 

durante a internação.  

No entanto, no cotidiano da prática profissional pude observar e acompanhar o 

atendimento da equipe de enfermagem junto a esta clientela, e percebi que alguns 
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profissionais demostravam dificuldades em cuidar do paciente com Doença Falciforme 

no setor de emergência. Observei que a sobrecarga de serviços administrativos inerentes 

à enfermagem, a grande quantidade de pacientes admitidos no setor e recursos humanos 

deficientes de profissionais de enfermagem, pareciam dificultar uma maior aproximação 

da enfermagem com o paciente.  

Outro aspecto relevante nas minhas observações é que mesmo após a 

administração da terapêutica medicamentosa, os pacientes permaneciam queixando-se 

de dor, solicitando a equipe de enfermagem para o alivio da mesma a todo o momento. 

Esta (a equipe) por vezes parecia estressada aguardando o alívio da dor, após terapêutica 

medicamentosa de analgesia para o paciente e o cuidador, mesmo com a utilização da 

EAD – escala do 5º sinal vital na assistência de enfermagem e protocolos institucionais 

para as crises dolorosas.  

Entretanto, a dor, quando não tratada, pode afetar a recuperação do paciente e 

levar a uma dor persistente (crônica) e de longo prazo, causando aumento dos custos 

financeiros e desgaste físico e emocional para o doente e os profissionais (TEIXEIRA, 

2009). 

Como enfermeira que coordenava a equipe no atendimento à pessoa com 

doença falciforme, observei que as condições físicas e emocionais de quem cuidava, 

parecia repercutir diretamente na assistência. Dentre as competências do enfermeiro no 

controle da dor ele é responsável por programar a terapia farmacológica prescrita, o que 

implica em conhecer as vias de administração das drogas, suas indicações, ações 

farmacológicas, reações adversas, posologia e interações o que exige conhecimentos 

psicobiológicos e farmacológicos complexos (FONTES; JAQUES, 2007).  

Entretanto, alguns profissionais apresentam deficiência de conhecimentos 

sobre o tratamento das síndromes dolorosas não reconhecendo a necessidade de 

individualizar o tratamento de acordo com a síndrome específica da dor, o perfil do 

paciente e o analgésico apropriado. 

Nesse contexto, Christovam e Porto (2008, p. 04) apontam que a gerência do 

cuidado é uma ferramenta administrativa que a enfermeira utiliza para coordenar a 

sistematizar o cuidado de qualidade, devendo ser planejado, analisado e avaliado, não 

perdendo de vista que o sucesso da gerência deste cuidado só é alcançado mediante uma 

interação contínua entre as pessoas.  
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Assim, cuidar de uma pessoa com doença falciforme é um processo complexo 

tanto do ponto de vista do profissional, como de quem é cuidado, em que devem ser 

considerados os aspectos culturais, valores, crenças, comportamentos e fatores 

cognitivos da pessoa. Nesse contexto, de busca de estratégias de garantia de qualidade 

da assistência no setor de emergência em relação aos cuidados prestados pelos 

enfermeiros e equipe de enfermagem, passei a me preocupar mais em relação à 

assistência de enfermagem à pessoa com doença falciforme.  

 

O Tema e sua contextualização 

 

A Doença Falciforme é uma doença milenar, de caráter hereditário, ancestral e 

étnico, com elevada incidência em nosso meio. Apesar de prevalente na raça negra, não 

pode ser considerada exclusiva desta população, pois se trata de uma patologia de 

transmissão mendeliana, podendo acometer qualquer indivíduo (BATISTA, 2008).  

No Brasil, estima-se que tenhamos 20 a 30 mil brasileiros portadores da doença 

falciforme, e é considerada pela coordenação da Política Nacional de Atenção Integral 

às Pessoas com Doença Falciforme do Ministério da Saúde, como um problema que 

requer medidas de saúde pública (BRASIL, 2009).  

Cabe também destacar que a doença falciforme está na lista de prioridades da 

Agenda Nacional de Pesquisas em Saúde (BRASIL, 2008), considerando que a 

problemática envolve aspectos relacionados à etnia e vulnerabilidade dessas pessoas. 

Apesar disso, há grande diversidade de apresentação clínica, alguns pacientes 

apresentam evolução benigna com pouca sintomatologia, enquanto outras têm quadro 

graves e consequentes internações frequentes (CALDAS et al, 2010). 

O termo Doença Falciforme (derivado do inglês sickle) engloba desordens 

sanguíneas de ordem genética, onde alterações morfológicas nos eritrócitos são 

provocadas pela presença de uma hemoglobina (Hb) HbS. No sentido de caracterizar a 

presença de hemoglobina S (Hb S), em estado de heterozigose ou homozigose (Hb SS), 

em associação com outras hemoglobinas (Hb C; Hb D; Hb E, etc), bem como situações 

associadas (Talassemia), os termos doença falciforme e anemia falciforme são 

utilizados indiscriminadamente. Referências relacionadas ao termo anemia falciformes 

dizem respeito para a forma de doença que ocorre nos homozigotos (HbSS). É 
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importante ressaltar, que indivíduos heterozigotos (HbAS) são identificados como 

portadores do Traço Falciforme, geralmente assintomáticos (BRASIL, 2008).  

A vaso-oclusão é um fenômeno isquêmico, imprevisível, que ocorre quando as 

hemácias falcemizadas obstruem a passagem do sangue pelos vasos, podendo ser 

precipitado por desidratação, infecções, baixos níveis de oxigênio decorrentes de 

grandes altitudes, exposição ao frio (CREARY, 2007), traumas e exercícios físicos 

extenuantes (PASSOS et al, 2010). A vaso-oclusão e a hemólise crônica são as 

principais responsáveis por danos aos órgãos dos pacientes falcêmicos (VAN BEERS, 

2008). Esses eventos trazem como consequências clínicas a fadiga, fôlego curto e outras 

alterações das funções pulmonares, icterícia, dor, úlceras em membros inferiores, dano 

hepático e renal, priapismo, acidente vascular cerebral e alterações ósseas como 

osteonecrose e osteomielite, dentre outras. As lesões em órgãos vitais resultam em 

disfunções que culminam com morte prematura, tipicamente na quinta década de vida 

(ALVES, 2006). 

 Sabe-se que na pessoa com doença falciforme a dor faz parte constante da 

evolução da doença e é a causa de múltiplas internações ao longo de vida dessas 

pessoas. A crise aguda de dor ou crise álgica manifesta-se comumente a partir dos 24 

meses de vida e é responsável pela maioria dos casos de atendimento de emergência e 

hospitalização, assim como pela má qualidade de vida dos pacientes acometidos e, 

internações frequentes resultam em elevada mortalidade (BRASIL, 2012).  

A dor, entretanto, constitui uma das principais manifestações da doença 

falciforme (DF), podendo ser aguda ou crônica. Os episódios agudos são a síndrome 

torácica aguda (STA), colecistite, síndrome mão-pé (dactilite), priapismo, síndrome do 

hipocôndrio direito, sequestro esplênico e crise vaso-oclusiva (CVO). A dor crônica é 

devida a artrite, artropatia, necrose asséptica, úlceras de pernas, colapso de corpos 

vertebrais e síndromes neuropáticas. 

Nesse sentido, grande parte das pessoas com doença falciforme necessita de 

internações frequentes por causa das crises de dor. Em torno de 50% dos pacientes 

apresentarão, a cada ano, uma crise grave, e múltiplas crises leves a moderadas de dor 

(ADEGBOLA, 2011).  

Destaca-se que nessas crises de dor ou na presença de outras complicações 

relacionadas ao desenvolvimento da doença, essas pessoas chegam aos serviços de 
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emergência em busca de soluções para seus problemas de saúde e, nesse contexto é 

essencial que a equipe de enfermagem, sob liderança do enfermeiro, esteja capacitada 

para identificar e avaliar as necessidades dessas pessoas pata implementação dos 

cuidados de enfermagem que favoreçam sua recuperação e bem estar na unidade de 

emergência.  

Isso porque, como afirmam Soares et al (2014, p.283) para cuidar das pessoas 

com DF:  

No tocante à atuação dos profissionais de saúde, o desafio que enfrentam 

para conhecer e intervir nas questões que envolvem as pessoas com DF, seres 

humanos que constroem suas vivências nas experiências diárias com a 

família, os grupos, a ciência, a sociedade e a política. Esses profissionais 

precisam de qualificação constante para o manejo clinico e o reconhecimento 

precoce das complicações, além de ouvir e compreender o que o outro tem a 

dizer, orientando suas atitudes e decisões e respeitando suas narrativas.  

 

 

 Kikuchi (2007, 332) chama atenção que a doença falciforme e suas 

complicações clinicas envolvem níveis hierarquizados de complexidade, em um 

continuo entre períodos de bem estar ao de urgência e emergência, entretanto: 

 

Quando esses pacientes ou familiares recorrem aos serviços de atenção 

básica, urgência ou necessitam de atenção em unidade de internação, 

observa-se a quebra da assistência: profissionais inseguros, inadequadamente 

preparados para prestarem atenção qualificada à pessoa com a doença e seus 

familiares.  

 

Assim, este estudo aponta perspectivas de investigações que pretendem ampliar 

os conhecimentos e debates na área de conhecimento da enfermagem e das ciências do 

cuidado em saúde, acerca da abordagem integral da pessoa com Doença Falciforme, 

colaborando para a implementação de uma assistência que contribua de forma efetiva e 

segura na melhoria da sua saúde e qualidade de vida.  

À Luz dessas considerações definiu-se como objeto de estudo: a pessoa com 

doença falciforme em unidade de emergência. 

 

Questões Norteadoras 

Quais as necessidades de cuidado da pessoa com doença falciforme na unidade 

de emergência?  
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Como a equipe de enfermagem cuida da pessoa com doença falciforme na 

unidade de emergência? 

  

Objetivo Geral:  

Analisar os limites e possibilidades da equipe de enfermagem no cuidado a 

pessoa com doença falciforme na unidade de emergência. 

 

Objetivos Específicos:   

Identificar as necessidades de cuidado da pessoa com doença falciforme na 

unidade de emergência.  

Descrever como a equipe de enfermagem cuida da pessoa com doença 

falciforme na unidade de emergência.  

 

Justificativa e Relevância do Estudo 

 

A Doença falciforme é uma das doenças hereditárias mais comuns no Brasil e 

exige acompanhamento continuo da equipe de saúde visando prevenir complicações e 

melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Mas, segundo Cordeiro (2013, p.20), embora seja uma doença de grande 

prevalência no País com repercussões para a orientação genética e desenvolvimento do 

cuidado voltado para melhoria da sobrevida e expectativa de vida dessas pessoas na 

enfermagem brasileira “não há total correspondência com a produção teórica sobre as 

pessoas com doença falciforme, levando ao desenvolvimento de uma prática assistencial 

muitas vezes sem sustentação teórica”. 

Em busca de evidências sobre estudos acerca dessa temática foi realizada uma 

revisão integrativa da literatura (CARVALHO; ESPIRITO SANTO; ANJOS, 2014), 

centrada no cuidado da equipe de enfermagem a pessoa com doença falciforme em 

unidade de emergência, que teve como objetivo identificar na literatura como a 

enfermagem vem abordando a pessoa com Doença Falciforme. Foram critérios de 

inclusão: artigos disponíveis na íntegra online, publicados nos últimos 4 anos, nos 
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idiomas: inglês, espanhol, francês e português. A busca de artigos ocorreu no período de 

janeiro a maio de 2013 sendo selecionados 17 artigos, após aplicação dos critérios de 

inclusão. Para análise foi elaborado um quadro sinóptico com os artigos selecionados e, 

posteriormente, a síntese dos mesmos.  

A busca das referências foi desenvolvida na base de dados da Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS) a partir dos seguintes descritores: enfermagem/dor, 

enfermagem/doença falciforme, enfermagem/anemia falciforme, 

enfermagem/dor/doença falciforme/anemia falciforme. Os resultados desse trabalho 

apontaram que ainda é incipiente produções de enfermagem relacionadas ao cuidado da 

pessoa com doença falciforme no que se refere à avaliação para atenuar a dor e a 

ocorrência da mesma, na perspectiva da prevenção e autocuidado envolvendo a família 

e a equipe de enfermagem, principalmente, no contexto hospitalar, mostrando que 

existem lacunas em relação aos cuidados de enfermagem a pessoa com doença 

falciforme.  

A Política Nacional de Atenção Integral as Pessoas com Doença Falciforme e 

outras Hemoglobinopatias (2005), preconiza o desenvolvimento da prática de 

autocuidado, baseado na importância do indivíduo como centro da linha de cuidado na 

atenção à saúde, e deverá estar presente em todo processo de estruturação dos serviços, 

nos diversos níveis de atenção e durante todo o desenvolver da assistência à saúde 

(BRASIL, 2009). O diagnóstico de doença falciforme é um choque para a família, pois 

é uma doença crônica e os cuidados deverão ser pela vida inteira, o que necessita um 

preparo emocional, financeiro e ajuda de todos (SANTOS; ROCHA, 2012, p.127). 

Em levantamento realizado pelo grupo multiprofissional da dor do HEMORIO, 

foi identificado que as principais queixas de dor na emergência foram à dor torácica, 

crise álgica, dor em membros inferiores, febre e dor em úlceras de perna (SILVA; 

MARQUES, 2007). 

 Sabe-se que devido às crises de dor de grande intensidade, acompanhada de 

ansiedade e anorexia, o paciente procura o setor de emergência, sendo a dor vaso 

oclusiva a causa mais comum de admissão nas emergências na pessoa com doença 

falciforme.  

A doença falciforme ficou por muito tempo sendo tratada apenas por 

especialidade, principalmente, a hematologia e distante dos demais serviços de saúde. 
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Assim, conhecer a experiência do adoecimento de pessoas com doença falciforme é de 

suma importância para organização do cuidado de enfermagem e para ampliar o acesso 

desse grupo populacional a assistência (CORDEIRO, 2013, p.30). 

Almejo apresentar subsídios para a equipe de enfermagem na valorização das 

interações com a pessoa com doença falciforme visando um cuidado integral aos 

mesmos, considerando suas necessidades e demandas no setor de emergência.  

A pesquisa está inserida na linha de pesquisa o cuidado nos ciclos vitais 

humanos - tecnologias e subjetividades na enfermagem e saúde e apontam perspectivas 

de avanço do conhecimento na área de cuidados de enfermagem a pessoa com doença 

falciforme em unidade de emergência no que se refere à intervenção e planejamento das 

etapas da assistência de enfermagem a essa clientela no contexto hospitalar, tendo como 

referência as necessidades descritas pelo próprio sujeito enquanto protagonista do 

cuidado em saúde.  

Além disso, pretende contribuir para reduzir a lacuna do conhecimento da 

enfermagem no que se refere à abordagem da pessoa com doença falciforme em 

emergência e suas implicações para o cuidado de enfermagem a essa clientela.  
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Doença Falciforme 

 

Aspectos históricos  

 

A Doença Falciforme foi primeiramente descrita pelo médico James Bryan 

Herrick em 1910, em um jovem negro estudante das Antilhas emigrado para Chicago 

observou "hemácias com peculiar formato em foice" no sangue, que apresentava anemia 

grave, icterícia e fortes dores nas articulações (BATISTA, 2008, p.15), o que a 

transformou durante anos em um marcador racial. O fenômeno da falcização in vitro foi 

descrita em 1917 por Emmel em membros de uma família o que sugeria ser esse um 

evento genético e que se manifestava em condições de privação de oxigênio (DESAI; 

DHANANI, 2004).  A demonstração do fenômeno de falcização in vitro usando 

preparações de sangue seladas entre lâmina e lamínula, foi estabelecida a natureza 

familiar da doença e sugerida a relação entre o processo de afoiçamento e a baixa tensão 

de oxigênio e pela primeira vez, em 1922, o termo anemia falciforme foi utilizado por 

Manson (WATANABE, 2007).  

Huck, em 1923, observou que o processo de afoiçamento era reversível. Mais 

tarde, um pediatra norte-americano Sydenstricker relatou a contagem elevada de 

reticulócitos e a notável hiperplasia eritróide na medula óssea, características nas 

doenças falciformes, e que afetava igualmente os dois sexos, além disso, estabeleceu 

que era típica da população negra (WATANABE, 2007; BRASIL, 2013). 

Em 1927, os trabalhos de Han e Gillespie, mostraram a dependência do 

oxigênio nas mudanças de forma dos eritrócitos, atribuíram corretamente o defeito 

causador do fenômeno falcizante à hemoglobina a uma baixa tensão de oxigênio. O 

estudo de Sherman, em 1946, constatou que o afoiçamento era mais eficientemente 

induzido em células obtidas de pacientes anêmicos do que naqueles sem anemia e 

também que os eritrócitos em foice desoxigenados exibiam birrefringência ótica, um 

fenômeno que não era observado em células normais. Isto, provavelmente, foi a 

primeira evidência de que a forma desoxigenada da hemoglobina falcizante possuía uma 

estrutura organizada (NAOUM; NAOUM, 2004).  
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Em estudo realizado por Moreira (2000) é descrito que, apesar de controversa, 

a patologia ocasionada pela presença da hemoglobina S muito provavelmente foi 

descrita pela primeira vez por Cruz Jobim no Rio de Janeiro em 1835, sendo sua 

hereditariedade constatada pelo trabalho de Dr. José Accioly, na Bahia, onde 

caracterizou que a falcização dos eritrócitos ocorria como consequência de uma herança 

autossômica dominante (MORAES; GALIOTI, 2010).  

Em 1949, através dos trabalhos de Neel e Beet, é que se definiu que a doença 

se manifesta em homozigose, resultado de uma herança recessiva, sendo os 

heterozigotos portadores assintomáticos (BATISTA, 2008, p. 16). Nesse mesmo ano, 

Linus Pauling demonstrou que a hemoglobina obtida de pacientes com anemia 

falciforme difere eletroforeticamente da hemoglobina de indivíduos normais; e que os 

indivíduos portadores do traço falcêmico apresentam uma mistura das hemoglobinas 

normal (hemoglobina A) e anormal (hemoglobina S) (BATISTA, 2008, p.16). Em 1956, 

Ingram estabeleceu a natureza bioquímica dessa doença, através de um processo de 

eletroforese bidimensional associada à cromatografia – fingerprint, onde a molécula de 

hemoglobina foi fracionada e seus peptídeos estudados. Ficou caracterizado que a 

anemia falciforme era provocada pela substituição do ácido glutâmico por uma valina 

na cadeia β da hemoglobina, originando-se o conceito de doença molecular (NETO; 

PITOMBEIRA, 2003; NAOUM; NAOUM, 2004). 

Em 1980, Kan e Dozy, por meio das técnicas de biologia molecular, 

concluíram que havia diferenças na sequência das bases nitrogenadas ao longo do 

agrupamento de genes da globina beta, dependendo da origem geográfica da HbS. A 

diferenciação antropológica entre pessoas com HbS é identificada por haplótipos 

(NAOUM; NAOUM, 2004). Salas e Cols, em 2004 estudaram amostras do DNA 

mitocondrial de ancestrais das populações africanas cujos descendentes vivem no Brasil 

e Europa. Concluíram que cerca de 59% dos negros do Brasil têm sua ancestralidade 

proveniente da África Centro-Ocidental (Angola, Congo, Zaire e República Centro 

Africana), 32% são proveniente da África Centro-Ocidental (Nigéria, Gana, Ivory, 

Libéria, Senegal e Guiné, 6% de Moçambique, e 3% de outras regiões (BRASIL, 2013) 

As doenças falciformes foram então caracterizadas como aquelas nas quais a 

falcização produz significantes manifestações clínicas. Entre estas figuram as 
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hemoglobinopatias SC, a hemoglobinopatia SD, as S-Talassemia e a Anemia 

Falciforme, sendo esta última designação reservada ao estado homozigoto para o gene.  

Segundo Moraes e Galioti (2010), o estudo da anemia falciforme pode ser 

considerado um tema inesgotável, sendo foco das investigações científicas desde o 

esclarecimento de sua base genética, haja vista o considerável número de publicações 

acadêmicas que se reportam à anemia falciforme como temática central e que crescem 

anualmente. Entretanto, a carência de registros sobre o tráfico de escravos para o Brasil 

e do número total de imigrantes que entraram em nosso país vem dificultando uma 

análise genética mais simples e direta sobre a genética de populações e suas correlações 

históricas. (MORAES; GALIOTI, 2010, p.289).  

 

Epidemiologia da Doença Falciforme 

 

A doença falciforme afeta milhões de pessoas no mundo. Estima-se que em 1: 

500 afro-americanos e 1:4000 hispano-americanos nascidos apresentem esta morbidade. 

(WATANABI, 2007). Originária multicentricamente em diferentes populações asiáticas 

e africanas, mas predominantemente em populações do continente africano, a mutação 

que deu origem à HB S se faz presente no Brasil. Devido à mistura racial, característica 

marcante da população brasileira, a frequência dos alelos mutantes é significativa em 

nossa população. (MORAES; GALIOTI, 2010, p. 287).  

Para Cordeiro (2013), a partir do esclarecimento dos aspectos clínicos 

relacionados à anemia falciforme, em 1910, estabeleceu-se uma relação entre esta 

doença e a população negra. O movimento de segregação oficial, por parte do governo 

norte americano teve um papel fundamental para que a mesma assumisse o caráter de 

“doença racial”, num grupo segregado social e politicamente (TAPPER, 1999).  

A frequência dessa hemoglobina mutante chega a 25% da população de 

algumas regiões, como ao redor dos rios Gambia e Senegal e na África ocidental do 

litoral atlântico, como também na região ocidental centro-africana, por volta dos rios 

Benin e Niger, além do entorno do Rio Congo na África Central (BRASIL, 2009).  

Nos Estados Unidos, 6 a 10% dos recém- nascidos afro-americanos são 

portadores do traço falciforme. Em Algumas regiões da África, a população portadora 

do traço falciforme atinge 25 a 30 %%. No Brasil, estima-se que 0,1 a 0,3% da 
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população negróide sejam portadoras do traço falciforme (HAMERSCHLAK, 2010, 

p.51). E essa mutação é decorrente da substituição de uma base nitrogenada, a Adenina 

(A), por outra, a Timina (T) no cólon do gene beta globina, que de GAG passa para 

GTG passa para GTG, provocando a substituição do sexto aminoácido da cadeia, o 

ácido glutâmico pela valina (BRASIL, 2011). 

A alteração genética que determina a Anemia Falciforme é decorrente de uma 

mutação dos genes ocorrida há milhares de anos, predominantemente, no continente 

africano onde houve três mutações independentes, atingindo os povos do grupo 

linguístico Bantu e os grupos étnicos Benin e Senegal (KIKUCHI, 2007). Vários 

pesquisadores associam a mutação genética como resposta do organismo à agressão 

sobre os glóbulos vermelhos pelo Plasmodiun falciparum, agente etiológico da malária. 

Esta hipótese é sustentada sob dois pontos de vista: milenarmente, a prevalência da 

malária é alta nestas regiões, e o fato dos portadores do traço falciforme terem adquirido 

certa resistência a essa doença. 

A anemia falciforme, também conhecida pelos nomes drepanocitose ou 

siclemia, pode ser considerada uma resposta da natureza para preservar o homem, pois 

trata se de uma hemoglobinopatia monogênica recessiva resultante de uma mutação 

adaptativa da hemácia à malária que é causada pelo Plasmodium Falciparum, 

adquirindo assim a forma de foice e dando origem ao nome (BATISTA, 2008, p.16).  

Com a diáspora africana e pelos processos recentes de emigração da África, o 

gene foi difundido a todos os continentes, constituindo-se, na atualidade, a doença 

genética prevalente de caráter mundial e constitui-se em um grupo de doenças genéticas 

caracterizadas pela predominância da hemoglobina (HbS) nas hemácias e de acordo 

com o tipo de alteração presente na hemoglobina, pode-se classificar esta 

hemoglobinopatia em formas clínicas distintas: forma homozigótica SS que é a Anemia 

Falciforme (HbSS) e as síndromes falciformes inclui ainda o Traço falciforme e 

associado à persistência hereditária de hemoglobina fetal (HbF), e a este conjunto de 

doença, denomina-se hemoglobinopatias (ANVISA, 2001; JESUS, 2010). Segundo 

dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a hemoglobina S, hemoglobina C e 

Talassemia beta são suficientes para causar um alto grau de mortalidade e de morbidade 

no Brasil (BRASIL, 2002). 
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Estudo realizado por Felix, Souza e Ribeiro (2010), sobre aspectos 

epidemiológicos e sociais da doença falciforme, evidenciou um aumento progressivo 

sobre a expectativa de vida do doente falciforme. Nele, observou-se que 57,4% dos 

pacientes eram jovens, com idade entre 18 e 30 anos, mais ainda registram, à 

semelhança com pequenos percentuais acima de 40 ou 50 anos em estudos realizados 

em 1996, onde 78,6% dos óbitos devidos à doença falciforme ocorreram até os 29 anos 

de idade, e 37,5% concentraram- se nos menores de nove anos. A elevada letalidade, 

que abrange a doença reflete a gravidade da doença.  

Em função da miscigenação da população, que tem suas raízes no processo de 

colonização e de povoamento do país, houve disseminação dos genes que dão origem a 

presença de hemoglobinas variantes e determinam doenças como Hemoglobinopatias e 

Talassemias (SANTORO, 2010), fazendo do transtorno falciforme a doença hereditária 

monogênica mais comum no nosso país (BRASIL, 2012).  

 

Perfil Demográfico da Doença Falciforme no Brasil 

 

Com relação à territorialidade das hemoglobinas no país, dados do Ministério 

da Saúde mostram que a doença ocorre predominante entre negros e pardos, 

distribuindo-se heterogeneamente, sendo mais comum no nordeste, e que há cerca de 2 

milhões de portadores do gene Hb S. No sudeste, a prevalência média de heterozigotos 

é de 2%, valor que sobe a 6-10% quando se observa somente a população negra 

(SANTORO, 2010 p.46). A doença falciforme é parte de um grupo de doenças e 

agravos relevantes que afetam a população negra afrodescendente (JESUS, 2010, p.8).  

Por esta razão foi incluída nas ações da Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde da População Negra e nos Artigos 187/188 da portaria GM/MS n 2.048, de 

setembro de 2009 que regulamenta o SUS (JESUS, 2010 p.8). No Brasil, que 

reconhecidamente apresenta uma das populações de maior heterogeneidade genética do 

mundo e encontra-se distribuída na população de forma heterogênea, com a maior 

prevalência nos estados que possuem maior concentração de afro descendente, com 

recorte social entre os mais pobres (BRASIL, 2011).            

A doença distribui-se heterogeneamente no território nacional, sendo mais 

frequente em estados do Norte e Nordeste (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). A Bahia, 
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talvez por ser o estado brasileiro com maior número de afrodescendentes, possui a 

maior prevalência de Doença falciforme no país. Em Salvador, 17,4% dos nascidos 

vivos apresentam algum tipo de hemoglobina anormal. Sendo que 9,8% dos recém-

nascidos são portadores de traço falcêmico e a incidência de anemia falciforme e 

hemoglobinopatia SC é de 0,2% e 0,9% (CALDAS et al, 2010, p. 14).  

Porém, em muitas localidades do nordeste, a exemplo de Aracaju e do 

Recôncavo baiano, locais onde existe uma alta concentração da população negra, as 

estimativas do número de indivíduos com esta condição não são confiáveis, estimando 

que 13% da população apresentem esta doença (JESUS, 2010).  Esta também é 

altamente prevalente também em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012), onde observa- se 1 caso novo para 1000 

nascimentos ou 1 traço falcêmico a cada 27 indivíduos. Apesar da sobrevivência de 

pacientes falcêmicos ter aumentado no Brasil nas últimas décadas, não existem 

estatísticas confiáveis sobre a prevalência da doença ao nascimento, ou registros 

centralizados para quantificar o impacto da doença no país (GURGEL, 2010).      

O Diagnóstico precoce realizado na triagem neonatal através do Teste do 

Pezinho e está normatizado no Programa Nacional de Triagem Neonatal – PNTN 

(Artigos 322/331 da portaria GM/MS n 2.048) tem como objetivo desenvolver ações de 

triagem neonatal em fase pré-sintomática, acompanhamento e tratamento das doenças 

congênitas em todos os nascidos vivos. Em virtude dos diferentes níveis de organização 

das redes assistenciais, esse programa deve ser implementado em três fases por meio do 

Teste do pezinho: Fase I – realiza fenilcetonúria e hipotiroidismo; Fase II – realiza 

fenilcetonúria, hipotiroidismo e doença falciforme e Fase III – realiza fenilcetonúria, 

hipotiroidismo, doença falciforme e fibrose cística (JESUS, 2010, p. 9). Os estados da 

federação Fase I são: Distrito Federal, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, 

Amazonas, Amapá, Roraima e Tocantins. 

Os estados da federação que estão na fase II são: Rio Grande do Sul, São 

Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Pernambuco, Bahia, Minas 

Gerais e Maranhão. Na fase III, Paraná, Santa Catarina. Estados que não entraram na 

fase II: Acre, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Amapá, Roraima, Piauí, Tocantins, Ceará, 

Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Amazonas, Sergipe e Distrito Federal. Não 

realizam triagem neonatal para nenhuma das três enfermidades os estados do Amapá, 
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Roraima e Piauí. (BRASIL, 2011). No Caso dos recém-nascidos com diagnóstico de 

Doença Falciforme ou outra hemoglobinopatia identificada no Teste do pezinho, o 

SRTN tem a obrigação de realizar a busca ativa dos casos e prover o atendimento 

médico inicial da família, oferecer aconselhamento genético em seu serviço ou 

encaminhar para serviço de assistência especializado centro de hematologia acessível na 

rede pública (BRASIL, 2011; JESUS, 2010). 

 

Fisiopatologia 

 

A fisiopatologia da doença falciforme desencadeia diversas alterações 

metabólicas que ocasionam a lesão tissular. Segundo Martins (2012), as lesões tissulares 

iniciam-se com alterações moleculares ou estruturais nas células, que se encontra em 

equilíbrio homeostático, podendo ser reversíveis, mas se os estímulos persistirem 

poderá se tornar irreversível, o que resultará em morte celular.  

A variabilidade clínica encontrada nos pacientes com doença falciforme se 

deve às alterações ligadas ao defeito molecular ao nível de moléculas e células, tecidos 

e órgãos e o organismo completo, e aos fatores que influenciam no fenótipo da doença, 

tais como genótipo da doença, fatores genéticos que influenciam no processo de 

falcização ou afoiçamento das hemácias, fenômeno característico da anemia falciforme 

e hemólise, a resposta individual à doença e fatores ambientais (ZAGO, 2007). Além 

das manifestações clínicas, a anemia falciforme tem repercussão em vários aspectos da 

vida, como interação social, relações conjugais e familiares, educação e emprego 

(BRASIL, 2009).  

A doença falciforme é caracterizada por: síndrome dolorosa, anemia 

hemolítica, falência orgânica, infecções e comorbidades (BALLAS, 2005). Os 

fenômenos vaso-oclusivos não ocorrem exclusivamente devido à polimerização da HbS 

e Falcização da Hemácia. Mudanças na estrutura e função da membrana eritrocitária, 

maior aderência ao endotélio vascular e desordem do volume celular também 

participam da fisiopatologia da doença (HAMERSCHLAK, 2010, p.52).  

As hemácias afoiçadas apresentam maior rigidez, vivem menos, em média de 

17 dias que o tempo médio de 120 dias na circulação sanguínea, estando mais sujeita à 

destruição. Resultando em anemia crônica grave (BRASIL, 2011), acentuam-se quando 
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ocorre sequestro esplênico, crise aplásica ou hiperhemólise, e, cronicamente, por 

deficiência de ferro e ácido fólico (HAMERSCHLAK, 2010, p 52). 

As manifestações clínicas da doença falciforme são consequências diretas da 

anormalidade molecular representada pela presença da hemoglobina S (HbS), que, 

diferentemente das hemoglobinas A (HbA) e Fetal (HbF), se organizam em longos 

polímeros de filamentos duplos quando desoxigenadas. Elas então se organizam em 

feixes e determinam deformações de diversos aspectos das células, sendo a principal 

delas o aspecto de “foice” ou “falcizado”. Para que ocorra essa falcização, é necessário 

que a hemácia sofra um retardo na circulação (ZAGO; PINTO, 2007). Três 

características geneticamente determinadas têm importância na gravidade da evolução 

clínica das síndromes falcêmicas: os níveis de hemoglobina fetal – (HbF), a 

concomitância de alfa talassemia e os haplótipos associados ao gene da HbS. Os níveis 

de HbF estão inversamente associados com a gravidade da doença (JESUS, 2010 p.8). 

As manifestações clínicas decorrentes das doenças falciformes são variáveis 

entre as pessoas com a doença, inclusive na mesma pessoa, ao longo de sua vida. Não 

estão presentes ao nascimento, pois a alta concentração de hemoglobina fetal (HbF) 

compensa e mascara o quadro (HAMERSCHLAK, 2010, p. 52).  

As crises vaso-oclusivas são as mais frequentes e começam a aparecer ainda no 

primeiro ano de vida, entre o terceiro e quarto meses de idade (diminuição HbF e 

aumento de HbS). São precipitadas por fatores como infecção, acidose, desidratação e 

desoxigenação como: altitude, cirurgias, parto, estase circulatória, exposição ao frio e 

exercícios violentos (HOFFBRAND; MOSS, 2013, p. 100).  

Secundariamente às oclusões intermitentes da microcirculação, ocorrem as 

crises dolorosas, provocando danos nos tecidos e dor. Geralmente são de início agudo, 

durando em torno de 3 a 5 dias, sendo que, infecções, febre, hipóxia, desidratação e 

exposição ao frio, níveis mais elevados de Hb, são fatores que podem desencadear as 

crises álgicas (HAMERSCHLAK, 2010, p.52). Infartos muito dolorosos ocorrem nos 

ossos do quadril, ombros e vértebras são comumente afetados (HOFFBRAND; MOSS, 

2013 p. 100).   

A dor atinge mais frequentemente os ossos e articulações, podendo atingir 

também o tórax, o abdômen e a região dorsal. Esses episódios de dor geralmente são 

autolimitados e podem desaparecer espontaneamente, porém devido à possibilidade de 
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condutas equivocadas, sequelas crônicas ou mesmo risco de vida, merecem atenção 

especial (WATANABE, 2007).  

Segundo Van Beers (2008), na prática clínica diária, a frequência de crises 

dolorosas (taxa de dor) é um importante parâmetro da gravidade da doença falciforme. 

Dactilite ou síndrome mão-pé, inflamação dos dedos das mãos e/ou dos pés, causada 

por infartos dos pequenos ossos, é o sintoma inicial mais comum, atingindo 40% das 

crianças com menos de 2 anos de idade. É primeira manifestação de dor nas crianças; 

caracteriza-se por dor e edema nas extremidades (HOFFBRAND; MOSS, 2013, p.100). 

Estudos demonstram que é importante salientar a relevância do evento álgico e 

a evolução grave da doença, com ocorrência posterior de crises álgicas frequentes 

(CALDAS et al, 2010). O Sequestro esplênico é definido como um aumento rápido do 

baço acompanhado de uma diminuição nos níveis de hemoglobina de 2g/dl ou mais em 

relação ao nível basal do indivíduo e com evidências de resposta medular 

compensatória. Ocorre principalmente em crianças a partir dos 5 meses de idade e 

raramente após os 6 anos, sendo a segunda causa mais frequente de óbito nestes 

pacientes, por poder levar ao quadro de choque hipovolêmico. Caracteriza-se por um 

súbito mal estar, palidez, dor abdominal, além de sintomas de anemia e hipovolemia 

(SANTORO, 2010). Segundo Hoffbrand e Moss (2013), as crises tendem a ser 

recidivantes e, frequentemente, há necessidade de esplenectomia.  

Hoffbrand e Moss (2013) descrevem que a Síndrome Torácica Aguda é a 

complicação mais temida e a causa mais comum de morte após a puberdade. Acomete 

principalmente os adultos de 40 a 50% dos pacientes, ocupando a segunda causa de 

hospitalização na doença falciforme, é caracteriza-se por dor torácica, tosse, febre, 

dispneia e infiltrado pulmonar recente. (BRASIL, 2009). A etiologia dessa síndrome 

tem sido relacionada com infecções (Estreptococos pneumoniae, Mycoplasma e 

Chlamydia pneumoniae), com o edema pulmonar por hiper-hidratação, com a embolia 

gasosa da medula óssea enfartada e com a hipoventilação resultante do uso de 

analgésicos narcóticos administrados para combater a dor torácica (HAMERSCHLAK, 

2010, p. 53). O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das mais graves complicações 

da doença falciforme, ocorre devido à falcização nas artérias intracranianas de fino 

calibre, sendo mais comumente afetados os territórios das artérias cerebrais média, 

carótida interna e cerebral anterior. Caracterizam-se por déficit neurológico focal, 
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convulsões, afasia, e por vezes cefaleia intensa de início súbito, sendo a hemiplegia é a 

apresentação clínica mais frequente. Ocorre mais frequentemente entre 3 e 10 anos de 

idade.  

O AVC hemorrágico, mais comum em adultos, responde por 5% dos casos e 

apesenta morbimortalidade (BRASIL, 2009).  É recorrente em até 50% destes pacientes 

nos primeiros 3 anos após o acidente. Transfusões crônicas reduzem em até 90% a 

recorrência destes episódios (WATANABE, 2007).   

As úlceras de membros inferiores estão entre as complicações mais observadas 

nos adultos com anemia falciforme devido a sua elevada frequência, cronicidade e 

resistência às terapias utilizadas e suas altas taxas de recorrência, causadas por estase 

vascular e isquemia local (HOFFBRAND; MOSS, 2013, p.101). Ocorrem entre 8% a 

10% dos pacientes homozigotos, mas existem relatos de incidência maior de 50% em 

pacientes que residem em áreas tropicais. A variabilidade ocorre por diferenças 

genéticas e condições ambientais.  

Têm um significativo impacto social e econômico, devido à sua natureza 

recorrente e ao longo período entre o início e cura (PALATINO, 2007; GRACIANO, 

2009).  

Na grande maioria das vezes se desenvolvem nos tornozelos, pouco acima dos 

maléolos e raramente na região pré-tibial e dorso do pé. Muitas vezes não é possível 

identificar o seu início que pode ser espontâneo ou subsequente a traumas, mesmo que 

pequenos. Tipicamente, as úlceras formam uma depressão central, cercadas por bordas 

elevadas com edema ao redor. Em exames microbiológicos são encontrados 

Staphylococcus aureus, Pseudômonas sp e Streptococcus sp e não raramente 

Bacterióides (anaeróbicos), geralmente acompanhadas de odor fétido (BRASIL, 2012). 

Estas lesões podem afetar socialmente os pacientes, pois comprometem sua capacidade 

produtiva e são responsáveis por significativa procura aos serviços de saúde. 

O priapismo pode ser definido como uma falha na de tumescência do pênis 

acompanhada de dor que acomete cerca de 40% dos pacientes masculinos com anemia 

falciforme (HAMERSCHLAK, 2010, p.54). A falha na de tumescência pode ser devida 

a numerosos fatores, tais como: vaso-oclusão no fluxo de saída do sangue, liberação 

excessiva de neurotransmissores, prolongado relaxamento do músculo liso ou ainda 

uma combinação destes episódios e quando excede a 3 horas de duração é considerada 



36 

 

emergência clínica com o risco de impotência. O diagnóstico é feito através da história 

clínica, exame físico, dados laboratoriais e testes radiológicos específicos. Vários sinais 

e sintomas podem estar associados, tais como: disúria, crises de dor generalizada, febre 

e sepse (BRASIL, 2012). A Retinopatia se caracteriza pela perda da acuidade visual 

decorrente de vaso-oclusão e proliferação de vasos.  

Colecistite é um acometimento hepático que se caracterizada pela obstrução do 

ducto biliar, ocorre em 14 % das crianças menores de 10 anos, 30% em adolescentes, e 

75% em adultos com anemia falciforme. Podem ser assintomáticos ou levar a episódios 

de dor abdominal e ou aumento da icterícia, à custa de bilirrubina direta, se houver 

obstrução de ductos extra- hepáticos. (BRASIL, 2009) 

A maioria das pessoas com DF apresenta anemia crônica, com níveis de 

hemoglobina entre 6,0 e 11,0 g/dl e eritrócitos com meia vida de 10 a 12 dias contra os 

120 habituais em condições normais, mais na doença falciforme tem vida média de 17 

dias (HAMERSCHLAK, 2010, p. 52).  O caráter crônico da anemia associado à maior 

capacidade de libertação de oxigênio nos tecidos pela HbS condiciona que estes 

pacientes sejam oligossintomáticos se a hemoglobina estiver dentro dos limites acima. 

Uma queda no nível basal de hemoglobina, com exacerbação da sintomatologia 

anêmica, pode ser sinal de crise aplástica, de sequestração (frequentemente esplênica) 

ou de infecção. A anemia é resultado de múltiplos fatores, principalmente o estado de 

hemólise crônica pela destruição de hemácias falciformes com diminuição da vida 

eritrocitária (JUNQUEIRA et al, 2009).  

As crises aplásticas são devidas à supressão da eritropoiese, habitualmente 

após processos infecciosos, particularmente pelo parvovírus B19, que acomete 

principalmente crianças na faixa etária de 4 a 10 anos, devido ao seu tropismo pelas 

células precursoras eritropoiéticas. Apresenta um quadro de febre variável, palidez e 

fraqueza, podendo evoluir para falência cardíaca (BRASIL, 2012). As crises hemolíticas 

são caracterizadas por aumento do ritmo de hemólise com queda de hemoglobina e 

aumento da reticulocitoso, geralmente acompanhadas de crises dolorosas 

(HOFFBRAND; MOSS, 2013, p.101).  

Outra complicação clínica frequente são as infecções, sendo as mais comuns: 

pneumonias, meningite, osteomielite e septicemia (KIKUCHI, 2007). Tais infecções 

constituem a principal causa de morte nas pessoas com anemia falciforme. O risco de 
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septicemia e/ou meningite por Estreptococos pneumoniae ou Haemophilus influenzae 

chega a ser 600 vezes mais alto que nas outras crianças (BRASIL, 2009). As infecções 

constituem o risco imediato e a causa principal de óbito nas crianças diagnosticadas 

com HbSS (WILLIAMS et al, 2009). 

 

Diagnóstico 

 O diagnóstico da doença falciforme depende da comprovação da presença da 

hemoglobina S (HbS) nos glóbulos vermelhos. A polimerização da hemoglobina S que 

ocorrem em baixas concentrações de oxigênio provoca o enrijecimento das hemácias, 

que assumem a forma de foice – afoiçamento (MÁXIMO, 2009). O diagnóstico 

laboratorial é realizado pela detecção da Hemoglobina S (HbS) e da sua associação com 

outras frações. A técnica mais eficaz é a eletroforese de hemoglobina em acetato de 

celulose em pH alcalino (pH 8,2- 8,6), pois permite identificar as hemoglobinas: A, F, 

S/G/D, C/E/O- Arab, H e outras variantes menos comuns (BRASIL, 2012).  

Eletroforese de Hemoglobina em gel de agarose pH (6,0- 6,2) geralmente é um 

estudo complementar após a corrida eletroforética em fita alcalina. Há diferenças nas 

mobilidades das bandas. Distinguem o S do D, mas não distingue entre a maior parte 

dos tipos G e D. Distingue C da E, C Harlem e O Arab. Para um diagnóstico 

laboratorial completo, é importante a realização do hemograma e do estudo familiar. O 

quadro a seguir mostra as principais características laboratoriais dos diferentes tipos de 

DF importantes para a diferenciação dessas hemoglobinopatias (BRASIL, 2012). 

 

TABELA 1: Valores de referências do percentual de hemoglobina em diferentes situações na 

eletroforese. 
Status HbA HbS HbF HbA2 

Normal 95 a 98* - < 1 < 3,5 

Traço Falciforme 50 a 60 35 a 45 1 a 8 < 3,5 

Anemia 

Falciforme 

- 85 a 95 2 a 15 < 3,5 

Fonte: HAMERSCHLAK, N. Manual de Hematologia: Programa Integrado de Hematologia e 

Transplante de Medula Óssea. Barueri, SP: Manole, 2010. 
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Outra forma de diagnóstico é mediante a triagem neonatal que é um conjunto 

de exames que são realizados após 48 horas do nascimento e antes de completar a 

primeira semana de vida, em sangue total colhido do calcanhar (Teste do pezinho), por 

eletroforese de hemoglobina feita por HPLC ou focalização isoelétrica. Estudos 

mostram a viabilidade do teste de eletroforese de hemoglobina na triagem neonatal de 

portadores de doença falciforme, pela praticidade, segurança, confiabilidade e baixo 

custo. A triagem neonatal das síndromes falcêmicas, principalmente da anemia 

falciforme, tem sido essencial no diagnóstico precoce e na instituição de medidas 

preventivas e promotoras de saúde (COVAS, 2000; BANDEIRA, et al 2007). 

Assim, uma vez estabelecido o diagnóstico, pode-se dividir a assistência ao 

portador de anemia falciforme e demais hemoglobinopatias nos três grandes níveis de 

atenção à saúde definidos pelo SUS: atenção primária: envolve o diagnóstico precoce 

dos portadores de hemoglobinopatias, a educação em saúde, o acompanhamento de 

rotina e os cuidados preventivos; atenção secundária: inclui os serviços de emergência 

e cuidados mais especializados, menos complexos e atenção terciária: que envolve os 

cuidados altamente especializados e de reabilitação (SANTORO, 2010, p.54). 

 

Tratamento 

 

 Mais de um século depois da descoberta da doença falciforme, a ciência tem 

proporcionado grande progresso no conhecimento da sua fisiopatologia, das suas 

manifestações clínicas, na identificação de marcadores de mal prognóstico e de medidas 

de prevenção de lesões crônicas. Segundo Máximo (2009), os protocolos de tratamento 

e os métodos diagnósticos vêm incorporando rapidamente medicamentos e tecnologias 

capazes de reduzir a morbidade e de aumentar a sobrevida dos pacientes. Todavia, a 

tradução dos avanços tecnológicos em um atendimento de qualidade acessível a todos 

os indivíduos com a doença não se tem dado da mesma forma em muitos países. O 

diagnóstico precoce, a profilaxia de infecções com penicilina nos primeiros 5 anos de 

vida, a imunização contra bactérias capsuladas (Pneumococo e Haemophilus) e o 

tratamento imediato de infecções aumentou a sobrevida das pessoas que nascem com 

doença falciforme.  
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Quando a doença é identificada esta precisa de acompanhamento médico 

regular e adequado, de acordo com as condutas definidas pelo Ministério da Saúde. A 

equipe de saúde necessita de conhecimentos relativos à doença falciforme e, com base 

neles, orientar a pessoa e/ou sua família a identificar rapidamente os sinais de gravidade 

da doença, e buscar tratamento imediato, assim como ser informada dos cuidados 

devidos no dia a dia e das medidas de prevenção (BRASIL, 2012).  Atualmente existem 

estudos e informações sobre os cuidados e tratamentos adequados à pessoa com doença 

falciforme e o tempo e a qualidade de vida, no caso, dependem: (1) do diagnóstico 

precoce, feito pelo teste do pezinho, nos primeiros cinco dias de vida da criança; (2) do 

início imediato do tratamento e da tomada de cuidados; e (3) do envolvimento da pessoa 

e/ou da família com as informações sobre o autocuidado na doença (BRASIL, 2012). 

Os distúrbios presentes nessa afecção são de caráter sistêmico, por envolver o 

funcionamento do aparelho circulatório, sobretudo através dos episódios vaso-

oclusivos. Nas últimas décadas, a vaso-oclusão vem sendo considerada um fenômeno 

complexo, com uma dinâmica molecular que vai além da questão mecânica (PASSOS, 

2010).  

Vários tipos de crises ocorrem e podem ser classificadas em: vaso-oclusivas 

(dolorosas), aplásticas e megaloblásticas, de sequestração e hemolíticas.  As crises vaso-

oclusivas ou falciformes são as mais comuns, características do paciente com anemia 

falciforme.  

A crise VO resulta da obstrução dos vasos sanguíneos por hemácias 

falciformes, onde ocorre hipóxia tecidual, morte tecidual e dor localizada. As crises 

aplásicas e megaloblásticas consistem em parada transitória da eritropoiese 

caracterizada por quedas abruptas dos níveis de hemoglobina, contagem de reticolócitos 

e percussores eritróide da medula óssea. A sequestração é caracterizada pelo 

aprisionamento de eritrócitos especialmente no baço, levando a exacerbação aguda da 

anemia, baço hipersensível, e de tamanho aumentado e, por vezes, hipovolemia. A crise 

hemolítica ocorre quando a taxa de hemólise é aumentada, é raro acontecer e pode 

representar outras complicações da anemia falciforme (HAMERSCHLAK, 2010, p.53). 

Devido à relevância clínica epidemiológica, desde 2001, o Ministério da Saúde 

regulamentou a triagem neonatal para hemoglobinopatias em todo o território nacional 

(CALDAS et al, 2010). Entende-se que o tratamento das doenças falciformes se inicia 



40 

 

com o diagnóstico neonatal que, aliado à penicilina profilática, educação e cuidados 

familiares, a orientação do reconhecimento precoce do sequestro esplênico pelos 

cuidadores, representa um dos avanços mais importantes na sua história, que 

contribuíram para a redução da mortalidade das crianças nos primeiros anos de vida. 

Segundo Martins (2012), o tratamento da Doença Falciforme (SS) tem como 

indicação para correção da anemia crônica e prevenção de complicações decorrentes da 

doença de base, de terapia transfusional e/ou exsanguineo transfusão. Alguns autores 

destacam que a transfusão de hemácias tem sido recurso terapêutico mais utilizado, por 

ser tornado procedimento mais seguro e capaz de prevenir complicações graves (FELIZ; 

SOUZA; RIBEIRO, 2010).  

De acordo com Junqueira et al (2009), na exanguineotransfusão há uma 

retirada parcial do volume de sangue do paciente, seguida por transfusões de hemácias. 

Essa terapia tem como objetivo retirar hemácias com hemoglobina S, reduzindo assim o 

teor global desta hemoglobina anormal, mantendo níveis de Hb S em torno de 30-50%. 

 A principal indicação para regime de exanguineotransfusão parcial é a 

prevenção de recorrência de acidente vascular cerebral (AVC). Algumas consequências 

do acidente vascular cerebral se resolvem com o tempo e outras permanecem. No 

entanto, há maneiras de superar as dificuldades e conviver com as limitações no dia a 

dia. O tratamento geralmente é prolongado e deve ser realizado por equipe 

multiprofissional (FERNANDES et al, 2009). 

Em relação à dor, agravo clínico mais comum, em caso de necessidade de 

hospitalização, deve ser realizado anamnese cuidadosa, além de avaliação e reavaliação 

da intensidade da dor. É recomendada a instalação de hidratação venosa para o ajuste 

hídrico e administração de analgésicos, seguindo um protocolo terapêutico de 

abordagem da dor falciforme (LOBO et al, 2007); evitar fatores conhecidos como 

precipitantes, em especial desidratação, anóxia, infecções, estase da circulação, e 

resfriamento da pele.  

Uma vez que os episódios dolorosos consistem na complicação mais frequente 

na doença falciforme, os pacientes e seus familiares devem ser ensinados a reconhecer a 

origem e a intensidade da dor, para que possam, no domicílio, proceder a uma 

hidratação adequada e fazer uso de analgésicos tão logo surjam às dores, e procurar 

tratamento hospitalar caso essa medidas simples sejam ineficazes. O retorno às 
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consultas de rotina deve ser realizado a cada dois ou três meses nos primeiros três anos 

de vida. A partir dos 4 anos de idade essa frequência pode ser feita a cada 4-6 meses, ou 

mais precocemente dependendo das necessidades de cada paciente (BRAGA, 2007). 

Nas crianças entre 3 meses e 5 anos de idade, o agravo mais comum e mais 

grave é o sequestro esplênico, sendo causa de grande morbidade e mortalidade em 

pacientes com anemia falciforme (SANTORO, 2010). A manifestação clínica é um 

súbito mal-estar, palidez intensa, dor abdominal, sudorese, taquicardia e taquipnéia, 

esplenomegalia e sinais de choque hipovolêmico. O tratamento é de urgência e consiste 

na expansão da volemia e transfusão de concentrado de hemácias. A tendência é a 

repetição do quadro, sendo necessário o acompanhamento frequente destes pacientes 

com esquema transfusional e, dependendo da gravidade e da idade, está recomendada a 

esplenectomia (BRUNIERA, 2007). 

Em meados da década de 80, novas perspectivas no tratamento da doença 

falciforme foram melhoradas com a descoberta quase que por acaso do aumento da 

Hemoglobina fetal com o uso da Hidroxiureia (HU) surgindo assim, como uma nova 

opção terapêutica indicada para prevenção de complicações decorrentes da Doença 

Falciforme (SS) tornou-se o primeiro medicamento que comprovadamente, previne as 

complicações da doença falciforme. (BRASIL, 2012); é um agente quimioterápico, com 

efeito direto no fisiopatológico da doença, atuando direto no mecanismo fisiopatológico 

da doença, no aumento da síntese da Hb F como também promovendo diminuição no 

número dos neutrófilos e das moléculas de adesão dos eritrócitos.  

De acordo com a Portaria da Secretaria Atenção à Saúde (SAS) nº 55, de 20 de 

janeiro de 2010 do Ministério da Saúde, a HU contribui diretamente para diminuir os 

fenômenos inflamatórios e de vaso-oclusão. Hb F e diminuição da viscosidade 

sanguínea.  

Além disso, a terapia com HU está associada ao aumento de produção 

intravascular e intraeritrocitária de óxido nítrico, o que facilita a vasodilatação prescrita 

de acordo com algumas complicações apresentadas pelos pacientes, como: tendo 

manifestado nos 12 últimos meses, 3 ou mais episódios de crises vaso-oclusivas com 

necessidade de atendimento médico, uma crise torácica aguda recidivante, um ou mais 

acidentes vasculares encefálicos ou ataques isquêmicos transitórios, mesmo em 

programas de exanguineotransfusão, um episódio de priapismo grave pós puberal ou 
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priapismo recorrente, anemia grave e persistente (Hb < 6,0 g/dl em três exames no 

período de 3 meses) (HOFFBRAND; MOSS, 2013 p.104). 

Nos casos de priapismo, alternativas terapêuticas têm sido usadas na prevenção 

tais como os hormônios análogos à gonadotrofina (flutamida e leuprolide), que 

apresentam algum resultado. O dietil-estilbestrol é um dos poucos agentes que possuem 

eficácia comprovada, porém apresentam efeitos colaterais mastalgia e ginecomastia, 

náuseas, vômitos, alterações da libido e atrofia testicular (SANTORO, 2010). As 

complicações neurológicas, cardiopulmonares e renais são alterações que, quando 

estabelecidas, devem ser acompanhadas por especialistas.  

Os tratamentos estão vinculados à gravidade do quadro. A prevenção das 

complicações é o tratamento mais efetivo (HOFFBRAND; MOSS, 2013, p.103). A 

profilaxia das infecções torna-se estratégico iniciar um eficaz programa de imunizações 

nessa criança, antes que se instale a asplenia funcional, ou seja, refere ao não 

funcionamento do baço e está associada com riscos de infecção graves. O uso 

sistemático desse programa vacinal, associado ao uso de penicilina profilática, tem 

demonstrado uma redução drástica na incidência e na mortalidade por infecções 

causadas por germes encapsulados. (BRASIL, 2012), através da vacinação para 

Estreptococos pneumoniae, Haemophilus influenzae tipo B e influenza; assim como de 

Penicilina regular 125 mg, VO, 2 vezes ao dia, até 3 anos de vida e 250 mg até 

completar 5 anos (HAMERSCHLAK, 2010, p.56).  

Há também a considerar o fato de um bom número de pessoas com DF 

necessitarem de transfusões, o que acarreta risco de doenças transmissíveis pelo sangue, 

dentre elas, a hepatite B. Recomenda-se se um programa de vacinação especial precoce. 

Este deve ser aplicado junto com as vacinas preconizadas pelo Programa Nacional de 

Imunizações do Ministério da Saúde (BRASIL, 2012). 

Na vigência da gravidez são necessários cuidados especiais assim como 

durante a anestesia. Discute-se que na DF, a gravidez promove maior risco para a 

gestante e o aborto espontâneo ocorre com frequência. Os riscos, no entanto, não são tão 

grandes a ponto de contra indicar uma gravidez desejada. Orienta-se que todas as 

mulheres devem, porém, ser informadas desses riscos. O acompanhamento pré-natal 

deve iniciar-se precocemente, a cargo conjuntamente de obstetra, hematologista e 

hemoterapeuta e equipe multiprofissional. Realizar a pesquisa de anticorpos irregulares, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%A7o
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de acordo com a história transfusional prévia. As mães aloimunizadas carecem de 

acompanhamento minucioso, inclusive com determinação da tipagem sanguínea, 

administração de imunoglobulina Rh e, se necessário, realizar amniocentese para avaliar 

o desenvolvimento fetal e concentração de bilirrubinas (BRASIL, 2012). Anestesia e 

técnicas de recuperação cuidadosas devem ser empregadas para evitar hipoxemia ou 

acidose (HOFFBRAND; MOSS, 2013, p.104).  

Em relação às anemias, algumas vezes existem indicações específicas de 

transfusões. A maioria das pessoas com hemoglobinopatias apresenta anemia, sendo 

frequente encontrarem-se níveis de hemoglobina tão baixos como 6,0 g/ dl. O caráter 

crônico da anemia associado à maior liberação de oxigênio pela HbS possibilita que 

essas pessoas tenham um desenvolvimento de acordo com os parâmetros estabelecidos 

pelas tabelas usuais de crescimento, apesar dos baixos níveis de hemoglobina. Outra 

indicação como profilaxia em pacientes com crises frequentes ou que têm lesões 

orgânicas importantes como as lesões cerebrais. (HOFFBRAND; MOSS, 2013, p.103). 

Deve-se o acompanhamento de ferro acumulado no sangue deve ser feito para evitar 

sobrecarga de ferro (HAMERSCHLAK, 2010, p.52). 

Sobre o Transplante de células progenitoras hematopoiético (TCPH) alogênico, 

esta oferece oportunidade de cura, e muitos pacientes têm sido tratados com sucesso. 

Transplantes de medula óssea oferecem a esperança de uma cura, mas ainda são 

considerados experimentais. Segundo Hoffbrand e Moss (2013), a mortalidade é 

inferior a 10%. Com indicação de transplante somente nos casos mais graves.  

Pesquisas de outros fármacos, como butiratos, o Hemoxin nicosan é uma 

substância derivada de uma planta da Nigéria para aumentar a síntese de HbF ou a 

solubilidades de HbS, encontra-se em fase I de estudo nos Estados Unidos 

(HAMERSCHLAK, 2010  p.56-57; HOFFBRAND; MOSS, 2013,  p.104). 

 

 

Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme e outras 

Hemoglobinopatias 

 

Por ser a doença genética mais frequente no Brasil e por acometer 

predominantemente indivíduos afros descendentes em relação à população em geral, a 
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doença falciforme foi um dos carros chefe deste segmento social na luta por formulação 

de políticas de saúde para a população negra (JESUS, 2010, p.8). Por essa razão, foi 

incluída nas ações da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População 

Negra, do Ministério da Saúde, e está no regulamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS), nos termos da Portaria nº 2.048 Ministério da Saúde de 3 de setembro de 2009, 

artigos 187 e 188. Os dois instrumentos definem as Diretrizes da política Nacional de 

Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme e outras hemoglobinopatias.              

O delineamento de ações e iniciativas das políticas públicas voltadas à pessoa 

com doença falciforme no Sistema Único de Saúde tem seu marco inaugural no ano de 

1996, com a mesa-redonda realizada em Brasília (DF), nos dias 16 e17 de abril, por 

iniciativa do Grupo Interministerial para a Valorização da População Negra (BRASIL, 

1996).  Desse encontro, participaram diferentes setores representativos da sociedade, 

como: pesquisadores, técnicos integrantes dos vários ministérios, O resultado observado 

foi o reconhecimento da anemia falciforme como um problema de saúde pública e a 

recomendação de que fosse alvo de políticas públicas de saúde que minimizassem os 

impactos da morbidade e mortalidade na população afetada (KIKUCHI, 2007, p. 331).  

A partir de 2001, a anemia falciforme começa a ganhar respaldo político no 

Ministério da Saúde que, por meio da Secretaria de Atenção à Saúde, começa a 

desenhar uma política para atenção aos doentes falciformes no Sistema Único de Saúde 

(SUS). Inicialmente foi estabelecida a Portaria Ministerial GM nº 822/01, que inclui o 

exame que detecta anemia falciforme e outras hemoglobinopatias no Programa 

Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) em 12 estados da Federação. 

No ano de 2004, foi instituída a Coordenação da Política Nacional do Sangue e 

Hemoderivados, setor encarregado de desenhar a Política de Atenção à Doença 

Falciforme e outras Hemoglobinopatias no SUS, conforme preconiza a Portaria GM 

1.391/05 (BRASIL, 2005).  Segundo a Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da 

Saúde (SAS/MS), o programa está em intenso processo de reformulação, com metas 

projetadas para a universalização das fases, integralidade da atenção e equidade de 

acesso até o final de 2014. 

A Política Nacional de Atenção Integral ás Pessoas com Doença Falciforme 

tem como objetivo mudar a história natural da doença Falciforme no Brasil, 

promovendo longevidade com a qualidade de vida, orientando às pessoas com Traço e 
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informando a população em geral (BRASIL, 2011). Uma das metas do Programa 

Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), criado em 2001, é a educação em saúde como 

estratégia de redução da morbimortalidade em razão das doenças triadas. Os resultados 

do PNTN mostram que devem nascer, no Brasil, em torno de 200.000 crianças/ano com 

Traço Falciforme, entre as nascidas vivas (BRASIL, 2011). 

A Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (SAS/MS), 

constatando uma heterogeneidade regional importante na organização do Programa 

Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) propôs, em 2012, sua ampla reformulação. Este 

processo englobará aspectos de gestão do Programa, assim como seus componentes 

laboratoriais e informacionais, visando à conformação efetiva de Programas Estaduais 

de Triagem Neonatal. Neste contexto, prevê-se a configuração completa da rede 

assistencial voltada ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento das crianças com 

triagem positiva – componentes essenciais para obtenção de uma triagem neonatal 

universal e integral, no âmbito do SUS. 

Apesar dos avanços obtidos na primeira década de existência, o programa 

brasileiro apresenta alguns desafios a serem superados, tais como: a ausência de 

cobertura em todo o território nacional; a falta de estrutura em saúde capaz de assegurar 

o diagnóstico e o tratamento de todos os recém-nascidos; e a formação insuficiente de 

profissionais para o fornecimento de educação em saúde (GUEDES, 2012).  

Segundo Moraes e Galioti (2010), a prática de medidas preventivas, que 

incluem a triagem neonatal, a educação dos cuidadores e dos pacientes, o 

aconselhamento nutricional, a imunização e a profilaxia com penicilina na prevenção da 

infecção pelo pneumococo, e até mesmo o transplante de células-tronco 

hematopoiéticas contribuem para a redução da morbimortalidade e com a melhora da 

qualidade de vida desses pacientes. 

É por meio de práticas educativas em saúde, como aconselhamento genético, 

publicações ou palestras, que os programas de triagem neonatal sensibilizam as famílias 

para a importância do tratamento precoce, de adoção de cuidados em saúde das 

crianças, planejamento familiar e risco reprodutivo. 
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Política Nacional de Saúde Integral da População Negra 

 

Segundo Cordeiro (2013), a doença falciforme tanto no Brasil quanto em 

outras partes do mundo, atinge na sua maioria pessoas negras ou afrodescendentes, as 

quais afirmam, com base nos dados do IPEA (2011), que: 

São as que mais sofrem com as desigualdades no nosso país. Apesar das 

políticas educacionais implementadas nos últimos 15 anos, a população negra 

é que enfrenta maiores dificuldades de acesso ao ensino e permanência na 

escola. Como consequência dessa baixa escolaridade, o desemprego ou o 

subemprego apresentam taxas elevadas para as mulheres e os homens negros. 

 

Nessa perspectiva, para Laguardia (2006, p.247-257), no campo da saúde 

pública, a ênfase atribuída a anemia falciforme como doença étnico-racial está apoiada 

em três aspectos relacionados a essa doença que caracterizariam uma maior 

suscetibilidade da população negra e afrodescendentes que são: a origem geográfica, a 

etiologia genética e as estatísticas de prevalência. Entretanto, segundo o mesmo autor: 

 

No caso brasileiro, isso implica a avaliação dos pressupostos subjacentes às 

propostas de políticas de saúde para a população negra e como eles se 

relacionam às especificidades históricas e sociais da construção da raça no 

nosso país, às características particulares da classificação racial e da 

percepção da discriminação racial, às resultantes éticas das propostas 

políticas e aos princípios de universalidade, integralidade e equidade que 

orientam as ações do Sistema Único de Saúde (op cit p.257). 
 

 

No Brasil, parece haver um consenso entre os diversos estudiosos acerca das 

doenças e agravos mais prevalentes na população negra, com destaque para aqueles que 

podem ser agrupados nas seguintes categorias:  

 a) geneticamente determinados – tais como a anemia falciforme, deficiência de 

glicose 6-fosfato desidrogenase, foliculite;  

 b) adquiridos em condições desfavoráveis – desnutrição, anemia ferropriva, 

doenças do trabalho, DST/HIV/AIDS, mortes violentas, mortalidade infantil elevada, 

abortos sépticos, sofrimento psíquico, estresse, depressão, tuberculose, transtornos 

mentais (derivados do uso abusivo de álcool e outras drogas); e  

 c) de evolução agravada ou tratamento dificultado – hipertensão arterial, 

diabetes mellitus, coronariopatias, insuficiência renal crônica, câncer, miomatoses. 



47 

 

 Estudos realizados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Sistema Estadual de Análise de 

Dados (SEADE) apontam desigualdades, entre brancos, negros e indígenas, nas 

condições de vida e no acesso a bens e serviços. Estas desigualdades, respaldadas na 

história e nas relações sociais, afetam a saúde física, mental e psicológica dos 

indivíduos e grupos sociais (BRASIL, 2012). 

Contrapondo essa afirmativa, para além dessas questões, Oliveira (2010, p.435) 

diz que: 

Em geral, credita-se a morbidade e a mortalidade alta e precoce entre os 

negros no Brasil apenas às péssimas condições de vida. Esta visão, 

hegemônica entre profissionais da saúde, é uma abstração, pois prescinde da 

análise da condição humana como também um fato biológico - e, como tal, 

regido também por leis biológicas. Ou seja, a postura simplista e 

economicista de que negros padecem mais e precocemente de algumas 

doenças e de que morrem mais e antes do tempo' tão-somente porque são 

pobres é parcial e insustentável. Em diferentes estudos, demonstrou-se que 

ser pobre e negra determina prognóstico desfavorável em quase todas as 

enfermidades, a começar pela dificuldade de acesso aos serviços de saúde. 

Faltam pesquisas no Brasil sobre o papel desempenhado pela anemia 

falciforme na morbimortalidade infantil e adulta e pelos miomas, hipertensão 

e diabetes no abortamento, taxa de natimortos e infertilidade. 

 

Essas doenças e agravos necessitam de uma abordagem específica sob pena de 

se inviabilizar a promoção da equidade em saúde no país. Outra questão importante está 

relacionada à doença falciforme, doença de mutação genética oriunda da África. Hoje 

em dia, é uma das doenças hereditárias de maior incidência no mundo e no Brasil, 

acomete descendentes de africanos, na maior parte da raça negra (CORDEIRO, 2013). 

  Foi devida a essas informações e outras evidências comprovadas por pesquisas 

que, em 2006, foi aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde a Política Nacional de 

Saúde Integral da População Negra, somente publicada em 2009 (portaria GM 

992/2009).  

 A marca dessa política destaca o “Reconhecimento do racismo, das 

desigualdades étnicas raciais e do racismo institucional como determinantes sociais das 

condições de saúde, com vistas à promoção da equidade em saúde.” (BRASIL, 2009)  

 São diretrizes dessa Política: 1) a inclusão dos temas de racismo na formação e 

educação dos trabalhadores e controle social da saúde; 2) a ampliação e o 

fortalecimento da participação do movimento negro no controle social; 3) o incentivo à 
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produção de conhecimento científico e tecnológico sobre o tema; 4) a promoção dos 

saberes e práticas populares, incluindo as de religiões de matrizes africanas; 5) o 

monitoramento e avaliação das ações de combate ao racismo e iniquidades na saúde; e 

6) a produção de informação, comunicação e educação para a redução de 

vulnerabilidades e preconceito (BRASIL, 2012). 

 Estudo realizado por Monteiro (BRASIL, 2012) que coordena o Projeto 

“Questão Étnico Racial e o Direito à Saúde: Qualificando Práticas” são muitos os 

estudos que demonstram a existência de racismo na Saúde. Nas últimas décadas têm-se 

evidenciado as iniquidades em saúde, relacionadas ao pertencimento racial (BRASIL, 

2012). A autora chama a atenção que é importante instrumentalizar os profissionais de 

saúde, gestores e sociedade civil organizada para participação e controle social visando 

o enfrentamento do racismo institucional.  

 Assim, no contexto do cuidado em saúde, Laguardia (2006, p.257) enfatiza 

que: 

A maneira como operacionalizamos as respostas à questão racial na saúde 

pode nos levar a dois caminhos distintos – desnaturalizar a raça, tratá-la 

como uma adstrição social que molda as oportunidades de indivíduos e 

grupos, direcionando os nossos esforços para a eliminação do racismo e das 

iniquidades raciais na saúde, ou naturalizar a raça, tomando a realidade da 

doença como reflexo unilateral da estrutura biológico-genética. 

 

 O cuidado a pessoa com a pessoa com Doença Falciforme, portanto, envolve 

para além da doença, fatores sociais, históricos e culturais que permeiam a mesma e 

estão imbricados nos modos de agir dos próprios clientes e também dos profissionais, 

nas instituições de saúde. 

 

A Enfermagem e a Pessoa com Doença Falciforme 

 

A assistência de enfermagem as pessoas com Doença Falciforme vai desde o 

seu nascimento até a fase adulta, cada uma com suas respectivas particularidades tendo 

como metas favorecer que essa pessoa leve uma vida normal, mediante ações para 

prevenção de complicações, para redução de internações recorrentes e melhoria da sua 

qualidade de vida.  



49 

 

Isso porque, a pessoa com Doença Falciforme possui uma trajetória marcada 

pela cronicidade da doença que demanda acompanhamento continuo nos serviços de 

saúde e orientação frequente quanto à adoção de medidas de controle e prevenção de 

complicações decorrentes do processo de adoecimento que repercutem diretamente na 

sua qualidade de vida e no convívio familiar.  

Os aspectos psicossociais têm forte impacto na qualidade de vida uma vez que 

nesse grupo, grande parte pertence às classes sociais menos favorecidas e vulneráveis 

em sua maioria homens e mulheres negras (SILVA; BELLATO; ARAÚJO, 2013). 

Independente da condição clínica, pessoas com doença falciforme tem forte risco a 

depressão, baixa autoestima e isolamento social. 

Grande parte da problemática que piora a condição emocional e social dessas 

pessoas é agravada pelas inúmeras crises dolorosas. Estas crises que levam a repetidas 

internações e consequentemente ao afastamentos do lar e do emprego acarretam o 

padecimento dessa pessoa cansada pela dor. 

Segundo o Ministério da Saúde (2002, p.54), “a assistência de enfermagem 

deve ser orientada para a prevenção de crise falciforme, sua identificação precoce, 

intervenções em situações severas e reabilitação de alterações”. 

Enquanto doença crônica, a pessoa precisa de cuidados complexos e de longo 

prazo, que incluem: a presença da equipe multiprofissional de saúde, acesso a 

medicamentos e equipamentos, incluindo assistência social. A falta de conhecimento 

sobre a doença prejudica que os familiares compreendam do grau de morbidade e as 

necessidades de cuidados específicos, pois, de acordo com o tipo alguns clientes 

apresentam implicações menos graves. No entanto, a doença enquanto processo crônico 

necessita que os pais sejam informados acerca da sua fisiopatologia e possíveis para a 

prevenção do impacto na sobrevida da pessoa (SANTOS; ROCHA, 2012, p. 126). 

Tratar e aliviar a dor são o grande desafio da equipe de saúde na qual a atenção 

psicossocial é fundamental para a saúde e integração social destas pessoas e suas 

famílias.                             

Esses cuidados precisam ser iniciados desde os dois primeiros meses de vida e, 

desse modo, a orientação e suporte dos pais e/ou responsáveis é de extrema importância, 

desde a primeira consulta, incluindo a necessidade de manter hidratação e nutrição 

adequadas, de reconhecer os níveis baixos de hemoglobina, sinais de palidez e 
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intercorrências vaso oclusivas, bem como de medidas para prevenção de infecções, 

mediante vacinações e uso da penicilina profilática (SANTOS; ROCHA, 2012, p. 126). 

Entretanto, pouco ainda se sabe sobre os cuidados e tratamentos realizados 

pelas pessoas com anemia falciforme fora da biomedicina, o que dificulta a 

comunicação aberta entre os profissionais de saúde, essas pessoas e suas famílias. 

(CORDEIRO; FERREIRA; SANTOS; SILVA, 2013, p.180).   Para essas autoras, ao 

assumir os cuidados de pessoas que vivem em condições crônicas, é preciso ir além do 

conhecimento sobre as condições físicas e psíquicas, sendo indispensável compreender 

a situação real em que elas vivem e quais os caminhos que percorrem em busca dos 

cuidados de saúde, considerando os fatores culturais, religiosos, sociais, psicológicos 

bem com suas experiências prévias.                             

 A doença crônica afeta o ambiente social da pessoa atingindo primeiramente a 

família, em todas as suas relações. Pais e demais membros do núcleo famílias veem 

suas vidas envolvidas pela doença, e de uma demanda intensa de necessidades que 

altera o ritmo familiar (SANTOS; ROCHA, 2012).  

Nesse contexto, a família passa a viver em função da pessoa e suas demandas 

de cuidado. O estresse gerado pela doença e o medo da perda súbita da vida, causam 

angustia em pais e familiares, que passam a se dedicar em caráter integral, alterando seu 

cotidiano frente às internações e episódios de crises álgicas.  

Assim, a equipe de enfermagem precisa acolher essa família, amenizando o 

impacto do diagnóstico, o sentimento de culpa, auxiliando na adesão ao tratamento em 

um centro hematológico (KIKUCHI, 2007, p.332). 

A longa duração do tratamento implica em um tempo maior de convivência 

intensa com os profissionais de saúde, por isso, depreende-se que o enfermeiro deva 

utilizar o tempo de internação para estabelecer um relacionamento de confiança com o 

usuário e seus familiares.  

Para Cordeiro e Ferreira (2010), é preciso estar ciente da importância de ouvir 

e compreender o que o outro tem a dizer, orientando suas atitudes e decisões e 

respeitando suas narrativas. A partir da avaliação das necessidades do paciente é que o 

enfermeiro deve planejar a assistência a ser implementada. A Lei nº 7.498/1986, que 

trata do Exercício Profissional da Enfermagem (COFEN, 1987), estabelece que cabe ao 
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enfermeiro planejar as atribuições da equipe de enfermagem e delegar ações aos 

profissionais de nível técnico e médio. 

A assistência de enfermagem na identificação precoce de possíveis alterações 

clínicas da pessoa com doença falciforme deve ter como metas a prevenção da crise 

falciforme, sua identificação precoce, intervenções em situações severas e reabilitações, 

considerando as peculiaridades da pessoa frente ao seu ciclo evolutivo (BRASIL, 2012).  

Os cuidados de enfermagem devem incluir a coleta de material para 

investigação laboratorial básica (hemograma completo, radiografia de tórax, cultura de 

sangue, garganta, urina I e urocultura), informações da família sobre o padrão alimentar 

e de hidratação, surgimento de episódios hemolíticos, crises dolorosas, tumefação das 

mãos e pés, distensão e dor abdominal, sinais de hipóxia, infecção, uso indevido de 

analgésicos (BRASIL, 2012). 

As crises álgicas, que variam de uma pessoa para outra, podem ocorrer em 

qualquer época e durar horas, dias e até semanas. As crianças menores de cinco anos 

podem apresentar dor nas mãos e nos pés (Dactilite), primeira manifestação da doença. 

As medidas assistenciais incluem: estimular a ingestão hidrica, redução de atividade 

física, identificação pelos familiares de sinais flogísticos, infecciosos, desidratação, dor, 

crise de falcização, de sequestro esplênico (intercorrência grave), conhecimentos dos 

processos iniciais frente a estas manifestações, recursos de saúde disponíveis e 

alternativas de contato com a equipe de saúde (ROCHA; SANTOS, 2012). 

Assim, a enfermeira, no cuidado as pessoas em condição crônica, precisa saber 

“diferenciar o que é objetivo para si e a situação real em que vivem essas pessoas e 

famílias, considerando fatores culturais, religiosos, sociais e psicológicos nas condutas 

expressas, que demandam atenção profissional” (CORDEIRO, 2013, p.54). 

 

O Cuidado de Enfermagem  

 

A Enfermagem nasceu das necessidades humanas em relação aos cuidados de 

saúde. Por isso, é uma atividade que remete à evolução do Homem, pois busca 

responder e atender aos anseios de saúde e ao tratamento das enfermidades durante o 

ciclo vital dos seres humanos (ESPIRITO SANTO; PORTO, 2008, p. 24). 
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O cuidado de enfermagem se caracteriza como um processo vivido, sentido e 

experienciado. O cuidado faz parte da vida do ser humano desde os primórdios da 

humanidade, como resposta ao atendimento às suas necessidades (BALDUINO; 

MANTOVANI; LACERDA, 2009, p.343).  

Para Collière (1999, p.227), “Cuidar, é ajudar a viver”. Cuidar deriva do latim 

cogitare que significa ‘imaginar’ ‘pensar’, ‘meditar’, ‘julgar’, ‘supor’, ‘tratar’, ‘aplicar’ 

a atenção, ‘refletir’, ‘prevenir’ e ‘ter-se’. Cuidar é o ‘cuidado’ em ato. O significado 

etimológico do cuidado é uma palavra originária do Latim “cura”, sendo usados em um 

contexto de amor e amizade. Pela sua própria natureza inclui duas significações básica e 

intimamente ligadas entre si: a primeira relacionada à atitude, atenção para com o outro 

e a segunda relaciona-se com segurança, preocupação e inquietação (BOFF, 2003). 

 Boff (1999) refere-se ao cuidado, como sendo a essência da vida humana, o 

qual precisa ser continuamente alimentado. As ressonâncias do cuidado são a sua 

manifestação concreta nos vários aspectos da existência e, ao mesmo tempo, o seu 

alimento indispensável. O cuidado vive do amor primordial, da ternura, da carícia, da 

compaixão, da convivialidade, da medida justa em todas as coisas.  

Discutindo a arte presente no ato de cuidar, incorporada tradicionalmente à 

enfermagem desde o século XIX nos próprios procedimentos técnicos de enfermagem, 

Nascimento, Brito, Dehoul (2003, p.563) conceituam a Enfermagem como arte curativa 

e, nesse sentido, o emprego da arte na enfermagem ou a arte imanente ao cuidado de 

enfermagem é um dos princípios terapêuticos colocados por Florence Nightingale, 

sobretudo em sua qualificação de cuidado como ciência e arte. 

Na visão nightingaleana, o “ser humano” constitui-se de corpo e mente, 

originando um ser de harmonia e, ao cuidar de sua saúde, visa à totalidade, e que tem 

necessidades psicobiologias, psicoespirituais e psicossociais que estão relacionadas e 

são comuns a todos eles, variam na sua manifestação e na maneira de satisfazê-las ou 

atendê-las (BALDUINO; MANTOVANI; LACERDA, 2009 p. 345). 

  Prestar cuidados é uma atitude, de uma forma de estar na vida, que induz a um 

verdadeiro olhar para o outro e também para o mundo (ALMEIDA, 2011).  

 Para Mantovani, Lacerda, (2009, p. 350) a Enfermagem é: 

Uma ciência, uma arte e uma profissão, pois o enfermeiro emprega 

conhecimentos específicos para subsidiar o desenvolvimento de raciocínios, 

julgamentos clínicos, tomadas de decisões e profissionalismo, de forma a 
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sustentar argumentos consistentes nas suas decisões e ações perante seus 

pares e a equipe de enfermagem.   

 

Segundo as mesmas autoras, (2009, p.345), a prática do cuidado em 

enfermagem é manifestada de forma significativa, mediante ação efetiva, humana e com 

o uso de conhecimentos específicos para a realização do cuidado. Dessa forma, o 

fenômeno de cuidar é caracterizado como um processo interativo, que abrange o 

período entre o início da vida até a morte das pessoas.  

Em estudo realizado por Espírito Santo e Porto (2008, p.163) sobre o cuidado 

de enfermagem no cenário hospitalar, este é definido como complexo, compreendendo 

as dimensões profissional (saber - ser), do afeto (saber - sentir) do conhecimento (saber 

- saber) e da prática (saber- fazer) as quais se inter-relacionam. Tais dimensões referem-

se a conhecimentos e competências desenvolvidas desde o início da trajetória 

acadêmica, passando por constantes reinterpretações e elaboração de novos 

conhecimentos e práticas, frente às situações emergentes do cuidado as pessoas no 

cotidiano das instituições de saúde. 

Nesse contexto, Colliére (1999, p. 244), enfatiza que a primeira fonte do 

conhecimento do cuidado de enfermagem é a pessoa ou o grupo que se expressa sobre 

um determinado problema. Isto caracteriza um processo inverso ao que foi veiculado na 

formação, o que significa considerar a complexidade do conhecimento do cuidado de 

enfermagem.  

Essa complexidade exige aprender a entender e fundamentar as necessidades do 

outro para então, acionar os conhecimentos adquiridos em um processo dinâmico de 

interpretação e decodificação (ESPÍRITO SANTO; PORTO, 2008). 

Portanto, o cuidado de enfermagem possui: 

Em sua estrutura um conhecimento formal específico e um conhecimento que 

advém da diversidade das situações emergentes da prática. Na relação de 

cuidar, ampliam-se as possibilidades de criar e recriar conhecimentos. Ao 

avaliar o cliente e as situações que o envolve, o enfermeiro reinterpreta seus 

conhecimentos e aplica outros com a finalidade de estabelecer critérios para 

intervenção junto à clientela. Ou seja, a sua prática implica em desenvolver a 

compreensão de conhecimentos advindos de diversas fontes, incluindo a 

experiência, valores e reflexões (ESPÍRITO SANTO; PORTO, 2008 , p.99). 

 

Nesse sentido, na sistematização da assistência de enfermagem o enfermeiro 

planeja, supervisiona, executa e avalia os cuidados de enfermagem. Essa atividade é 
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regulamentada pelo Decreto 94.406/1987 Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), 

que no seu artigo 3º prevê a prescrição da assistência de enfermagem (PIRES, 2012). 

Assim, a sistematização da assistência de enfermagem (SAE) fundamenta e 

aperfeiçoa a prática assistencial, favorecendo a troca de informações, a avaliação e o 

acompanhamento da qualidade dos serviços prestados à população (TANNURE, 2011). 

O enfermeiro tem uma função fundamental na equipe de saúde, já que, por 

meio da avaliação clínica diária do paciente, poderá realizar o levantamento dos vários 

fenômenos, seja na aparência externa ou na subjetividade da multidimensionalidade do 

ser humano. Igualmente poderá providenciar para que o paciente seja atendido nos mais 

diferentes segmentos da equipe de saúde e/ou de enfermagem (BALDUINO; 

MANTOVANI; LACERDA, 2009, p.350). 

E, no que se refere à assistência a pessoa com doença falciforme, deve ser 

considerado “a complexidade e a diversidade de situações no curso da doença, o 

tratamento contínuo e, por vezes invasivo, e a presença de crises dolorosas e suas 

complicações que exige internações planejadas” (CORDEIRO, 2013, p.54). 

Assim, como membro da equipe multiprofissional de saúde, o enfermeiro, líder 

da equipe de enfermagem, necessita conhecer a fisiopatologia da doença falciforme e 

suas repercussões para a pessoa o que implica em estabelecer: 

Uma adequada observação e avaliação dos quadros clínicos possibilitando 

ajudar o paciente, a saber, lidar com o problema durante o percurso da vida, 

reconhecendo sinais de complicação da doença, observando os efeitos 

colaterais e duração da ação dos medicamentos e auxiliando na identificação 

de problemas psicossociais (SOARES et al, 2014, p.283). 

 

 No cotidiano assistencial a enfermeira precisa saber reconhecer os fatores 

desencadeantes de situações agudas e crônicas na doença falciforme que podem 

subsidiar o levantamento e avaliação das necessidades da pessoa (CORDEIRO, 2013).  

  Na abordagem durante o cuidado da equipe de enfermagem a essas pessoas é 

importante refletir sobre a efetividade do tratamento tanto do ponto de vista técnico 

como, também, considerando a experiência na vivencia da doença pelas pessoas e suas 

famílias as quais possuem uma trajetória com a doença, desde o diagnóstico na infância, 

passando pelo tratamento e identificação das repercussões da doença na vida de cada 

um.  
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Mas, para isso, como afirma Cordeiro (2013, p.54), a enfermagem deve partir 

da premissa de que a doença falciforme é crônica, permeada por crises agudas, sendo 

essencial buscar conhecer e entender os processos pelos quais esses indivíduos passam e 

passaram ao longo da vida. 

E esse viver com a DF pode implicar em situações agudas que demandam 

atendimento nos serviços de emergência com uma equipe multiprofissional que saiba 

identificar e avaliar suas necessidades para estabelecer as intervenções de forma efetiva 

e competente, respeitando a individualidade e trajetória de cada cliente.  

 

A Unidade de Emergência e a Pessoa com Doença Falciforme 

 

A unidade de emergência é um local de atendimento disponível à população 

durante 24horas, apropriado para a assistência de pacientes com afecções especificas, 

onde existe um trabalho de equipe especializada organizado em pronto atendimento, 

pronto socorro e emergência. Trabalhar em emergência requer estabilidade emocional, 

capacidade técnica e habilidades para a tomada de decisões em um ambiente onde o 

profissional se depara com momentos de desespero, dor, morte e esperança, 

concomitantemente (FURTADO, 2009). 

O trabalho em emergência tem sido, nas condições atuais, considerado 

desgastante e desumanizado. Os fatores de desgaste e desumanização referem-se à 

percepção que o indivíduo tem sobre o seu trabalho, incluindo o contexto no qual esse 

se desenvolve, ou seja, a maneira como cada trabalhador recebe e interpreta cada 

informação do meio ambiente. Essa percepção assenta-se na relação do indivíduo com o 

seu meio, e cada um pode ter uma percepção e uma reação diferentes em uma mesma 

situação. O que causa desgaste para um pode não ser o mesmo motivo que causa 

desgaste para outro (SILVA; ARGOLO; BORGES, 2005). 

Emergência, em uma perspectiva abrangente, implica pensar em uma situação 

crítica enfrentada pela pessoa, quando seu organismo entra em desequilíbrio 

homeostático impondo desafios ou mesmo obstáculos que limitam seus objetivos de 

vida e trazem a experiência de ter que lidar com o imprevisto ou o que não se consegue 

controlar desencadeando nessa situação sentimentos como medo, insegurança, 

ansiedade e a expectativa de ser atendido de forma rápida e efetiva por uma equipe de 
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saúde que proporcione alivio do que a está afetando quando busca esse serviço, o mais 

rápido possível, como é o caso da crise de dor na pessoa com doença falciforme 

considerada a principal causa de atendimento da mesma, nas unidades de emergência.  

Para Kikuchi (2009), a unidade de emergência é considerada a porta de entrada 

ao serviço hospitalar pela necessidade da realização de um atendimento imediato, de 

acordo com a intensidade do problema do paciente. É o primeiro local de acolhimento a 

nível assistencial, área em que todo doente com falcemia, que está sofrendo com dores 

fortes, ou qualquer outra complicação, procurará a solução para o problema em vista 

(KIKUCHI, 2009).  

Ao procurar a emergência, as pessoas com doença falciforme almejam que seus 

problemas sejam sanados e, para isso, devem ser consideradas algumas situações que 

necessitam de condutas imediatas, como o priapismo, a verificação da necessidade de 

uma passagem de sonda vesical, analgesia intensa, transfusão sanguínea, hidratação 

venosa, hídrica e avaliação com urologista, profissional especializado para uma melhor 

intervenção (LOBO; MARRA; SILVA, 2007). 

Nesse contexto, é necessário que a equipe multiprofissional tenha 

conhecimento sobre o processo fisiológico da dor para uma melhor intervenção, visando 

minimizar desconforto e maiores danos. A equipe deve estar apta para atuar durante os 

episódios dolorosos, principalmente a equipe médica e de enfermagem, que são 

responsáveis por prestar os primeiros cuidados (GARLET, 2009). 

Para Soares et al (2014, p. 283), em decorrência dos agravantes da doença, é 

fundamental que a equipe multiprofissional mantenha vigilância, atentando aos sinais 

de: palidez, febre, mudanças de comportamento, dores, dispneia, taquipnéia, fraqueza, 

aumento do baço, cansaço e demais agravos. 

Atualmente a superlotação se configura no maior desafio enfrentado pelo 

serviço de emergência, a triagem estruturada (Classificação de risco), talvez seja a mais 

importante delas, por que permite que pacientes mais graves sejam atendidos primeiro. 

O processo de triagem foi introduzido nos serviços de emergência (SE) para tentar 

minimizar o problema da superlotação, permitindo cuidados imediatos para os pacientes 

mais urgentes (SOARES et al, 2014).  

Entretanto, grande parte da população não tem acesso regular a um serviço de 

saúde, contribuindo para condições inadequadas de vida e a utilização caótica dos 
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serviços de emergência, seja para atendimentos relacionados a doenças crônicas ou 

situações em que pouco se tem a fazer. (SOARES et al, 2014). 

O sistema de classificação de risco foi criado com o intuito de se evitar 

intercorrências entre os pacientes graves que são atendidos pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS). Trata-se de um processo dinâmico de identificação dos pacientes que 

necessitam de tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde 

ou grau de sofrimento (ABBÊS; MASSARO, 2004; LOPES, 2011).  

Para realizar a classificação de gravidade dos atendimentos de emergência foi 

utilizada uma adaptação do Sistema de Triagem de Prioridades de Manchester, utilizada 

em vários países em serviços de emergência com o objetivo de identificar critérios de 

gravidade, de uma forma objetiva e sistematizada, que indicam a prioridade clínica com 

que o doente deve ser atendido e o respectivo tempo recomendado até a observação 

médica (GILBOY et al, 2005). 

O Sistema de Triagem de Prioridades de Manchester utiliza uma escala de 

cinco categorias identificadas por números, nomes, cores e tempo alvo até o início da 

observação médica inicial.  

A classificação de risco estruturada mais utilizada atualmente no mundo, 

devendo ocorrer entre 10 a 15 minutos, devendo ser rápida e elaborada em conjunto 

com médicos e enfermeiros, e ela classifica os pacientes em cinco níveis como segue: I 

VERMELHO: Ressuscitação (0 minuto); II- LARANJA: Emergência (10 minutos); III 

AMARELO: Urgência (60 minutos); IV-VERDE: Semi-Urgente (120 minutos); V- 

AZUL: Não urgente (240 minutos) (LOPES; 2011). 

 Em um estudo realizado por Santoro (2010), sobre Rede Pública de 

Hematologia e Hemoterapia, o mapa do atendimento do paciente com doença 

falciforme no estado do Rio de Janeiro, para atender as necessidades de seu estudo, foi 

realizado uma adaptação do Sistema de Triagem de Manchester, enfocando as 

complicações e agravos da doença falciforme que colocam em risco a vida do paciente 

ou que se caracterizam em situações que necessitam de intervenção imediata, em função 

do grande desconforto físico e emocional.  

Este sistema de avaliação manteve os cinco níveis de prioridade, associando ao 

tipo de tratamento e a necessidade de utilização de um serviço de emergência. Como 

base para a elaboração, consideraram-se os agravos da anemia falciforme (forma 
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homozigótica da Hb S), que é a hemoglobinopatia de maior relevância clínica e 

epidemiológica como mostrado no Quadro I. 

Quadro I: Sistema de Classificação do Atendimento da Pessoa com Doença 

Falciforme. 
 

COR 

 

GRAVIDADE 

NECESSIDADE 

DE 

ATENDIMENTO 

INTERCORRÊNCIAS 

DIAGNÓSTICO 

 

TRATAMENTO 

 

Vermelha 

 

 

Alta gravidade 

Atendimento 

imediato em serviço 

de emergência 

Risco de morte ou de lesão 

irreversível. STA, sequestro 

esplênico, crise álgica intensa, 

AVC, convulsão. 

Medicação venosa e/ou 

transfusão de urgência + 

observação por mais de 

24 horas 

 

 

Laranja 

 

 

 

Media 

gravidade 

 

Atendimento em 

serviço de 

emergência 

Queixas de alterações físicas 

que necessita de atendimento 

em menos de 06 horas, podem 

evoluir para agravos se não 

tratados. Pneumonia, processo 

infeccioso inespecífico, 

priapismo, crise álgica 

moderada. 

 

Medicação venosa e/ou 

transfusão não 

emergencial; necessidade 

de observação por mais 

de 12 horas. 

Amarela Pequena 

gravidade 

Atendimento em 

serviço de pronto 

atendimento ou de 

emergência não 

especializada em 

hematologia 

Queixas de alterações físicas 

que requer atendimento em 

menos de 12 horas, podem 

evoluir para agravos se não 

tratados. Vômitos, dor, febre, 

infecções respiratórias. 

 

 

Medicação venosa 

 

Verde 

 

Sem gravidade 

Atendimento em 

serviço de 

ambulatório ou 

serviço de pronto 

atendimento (baixa 

complexidade). 

Queixas sem relevância 

clínica e associação com 

doença de base. Resfriados. 

Doenças comuns da infância. 

Estado febril. Alergias leves. 

Alterações gastrointestinais 

leves. Infecção de vias aéreas 

superiores 

 

 

Medicação Oral 

Azul Sem gravidade Não caracteriza 

atendimento de 

emergência ou 

Serviço de Pronto 

Sem intercorrências clínicas Sem necessidade de 

tratamento imediato 
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Atendimento 

FONTE: SANTORO, M. Sant’Anna Rede Pública de Hematologia e Hemoterapia: o mapa do 

atendimento do paciente portador de doença falciforme no estado do Rio de Janeiro. Dissertação 

(Mestrado). Programa em Saúde da Família. Universidade Estácio de Sá. Rio de janeiro, 2010.  

  

Na Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN, 2009), número 

423/2012 em seu 1° parágrafo, consta no Art. 1° que no âmbito da equipe de 

enfermagem, a classificação de risco e a priorização da assistência em serviços de 

urgência e emergência é privativa do enfermeiro observada às disposições legais da 

profissão. Esta resolução prevê que o profissional enfermeiro deve estar dotado de 

conhecimentos, competências e habilidades que garantam o rigor técnico-científico ao 

procedimento.  

Para Santoro (2010), o enfermeiro deve elaborar o processo de enfermagem 

individualizado atendendo todas as suas necessidades básicas, para a preservação e 

promoção da saúde, identificando sinais e sintomas para planejar uma ação imediata ao 

paciente. A implantação de protocolos e fluxogramas assistenciais para os portadores de 

hemoglobinopatias na rede básica reforça o papel da Atenção Básica, como porta de 

entrada preferencial e eixo organizador de todo o sistema de saúde e a enfermagem têm 

papel fundamental nesse contexto. 
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CAPÍTULO II – METODOLOGIA 

Caracterização da Pesquisa  

Trata-se de estudo descritivo, exploratório de natureza qualitativa. Esta opção 

se deve ao fato de considerá-la a mais apropriada para investigar a problemática na 

medida em que possibilita o estudo das relações humanas e universo de significados, 

sendo o seu contexto indispensável para análise do fenômeno, um dado não perceptível 

e não captáveis em equações, médias e estatísticas (MINAYO, 2010). 

A modalidade de pesquisa empregada foi Estudo de Caso Único, descrito por 

Yin (2010), como sendo a pesquisa que proporciona uma visão geral sobre determinado 

caso, para o autor há quatro aplicações para o Método do Estudo de Caso: para explicar 

ligações causais nas intervenções na vida real que são muito complexas para serem 

abordadas por pesquisas e/ou estratégias experimentais; para descrever o contexto da 

vida real no qual a intervenção ocorreu; para fazer uma avaliação, ainda que de forma 

descritiva, da intervenção realizada; e para explorar aquelas situações onde as 

intervenções avaliadas não possuam resultados claros e específicos. 

Yin (2010) define o estudo de caso como único e múltiplo. O estudo de caso 

qualitativo atende a quatro características essenciais: particularidade, descrição, 

heurística e indução. A primeira característica diz respeito ao fato de que o estudo de 

caso focaliza uma situação, um fenômeno particular, o que o faz um tipo de estudo 

adequado para investigar problemas práticos. A característica da descrição significa o 

detalhamento completo e literal da situação investigada.  

Para Yin (2010, p.32), estudo de caso é uma investigação empírica, um método 

que abrange tudo – planejamento, técnicas de coleta de dados e análise dos mesmos. O 

conhecimento gerado a partir do estudo de caso é diferente do conhecimento gerado a 

partir de outras pesquisas porque é mais concreto, mais contextualizado, mais voltado 

para a interpretação do leitor e baseado em populações de referência determinadas pelo 

leito. O estudo de caso é adequado para explorar eventos contemporâneos, mas quando 

os comportamentos relevantes não podem ser manipulados e conta com muitas das 

técnicas que a pesquisa histórica, mais adiciona duas fontes de evidências geralmente 

não incluídas no repertório do historiador: observação direta dos eventos sendo 

estudados e entrevistas das pessoas envolvidas nos eventos.  
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Além disso, o estudo de caso completo deve demonstrar, de maneira 

convincente, que o pesquisador despendeu esforços exaustivos ao coletar as evidências 

relevantes. Ainda no que diz respeito à completude, é primordial destacar que um 

estudo de caso não estará completo se o estudo simplesmente terminar porque o 

pesquisador excedeu o tempo, ou porque ele enfrentou outras limitações que não tinham 

relação com a pesquisa.  

Segundo Yin (2010), o estudo de caso emerge do anseio de apreender 

fenômenos sociais complexos e, portanto, permite uma investigação para preservação 

das características holísticas e significativas da realidade.  Para Yin (2010), um estudo 

de caso completo, é aquele em que os limites do caso – isto é, a distinção entre o 

fenômeno que está sendo estudado e seu contexto – recebe uma atenção explícita. Além 

disso, o estudo de caso completo deve demonstrar, de maneira convincente, que o 

pesquisador despendeu esforços exaustivos ao coletar as evidências relevantes.  

Assim a opção pelo estudo de caso único, nessa pesquisa possibilitou 

aprofundar a descrição da realidade da pessoa com doença falciforme em uma unidade 

de emergência de uma instituição de referência no tratamento de pessoas com Doença 

Falciforme, o que envolveu um grupo específico de participantes.  

  

O Cenário e os participantes da Pesquisa 

 O estudo foi desenvolvido em um Hospital Público Estadual, de alta 

complexidade, localizado no Município do Rio de Janeiro, especializado em 

hematologia, referência no atendimento a pacientes com doença hematológica, que 

possui um Setor de Emergência dividido em: Serviço de Pronto Atendimento (SPA) 

localizado no andar térreo e Setor de Emergência, no 5º andar do prédio principal. 

 O HEMORIO atua nas áreas de assistência, ensino e pesquisa. Na área da 

assistência atende pacientes com doenças hematológicas, doadores de sangue, hospitais 

e serviços da HEMORREDE; na área de Ensino atua na Programação permanente de 

atividades de treinamento e desenvolvimento em hematologia, hemoterapia e em áreas 

relacionadas ao aprimoramento das práticas de gestão em saúde e, na área da Pesquisa, 

atua na pesquisa institucional que é realizada mediante desenvolvimento de projetos 
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internos e/ou em parceria com instituições de renomado conhecimento científico e 

tecnológico.   

 Para seleção dos participantes da pesquisa foram definidos os seguintes critérios 

de inclusão: pessoas com Doença Falciforme admitidos no setor de emergência, de 

ambos os sexos, com idade mínima de 18 anos e assinatura do Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido (TCLE) pelo mesmo e/ou responsável; e membros da equipe 

enfermagem, atuando no setor de emergência há no mínimo 2 meses, de ambos os 

sexos, com idade mínima de 18 anos e assinatura do Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE). E como critérios de exclusão: clientes em situação de transferência 

ou ausentes do setor no momento da coleta de dados e membros da equipe de 

enfermagem afastados e/ou ausentes do setor no período da coleta de dados. 

 

 

Aspectos Éticos da Pesquisa  

 Atendendo as determinações da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), a etapa de produção de dados foi iniciada após emissão de parecer 

favorável do Comitê de Ética em Pesquisa do Hemocentro (CEP/ HEMORIO), sob o nº 

350/14 e do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense (CEP/HUAP/UFF), sob nº 695.436 /08/2014 

(ANEXOS A e B). Todos os participantes do estudo foram orientados quanto aos 

objetivos da pesquisa e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). (APENDICES A e B) 

 

A Produção de Dados 

 Nessa etapa os participantes foram convidados e orientados quanto aos 

objetivos da pesquisa bem como sobre a necessidade da assinatura do TCLE, 

assegurando aos mesmos o direito de acesso aos dados, o anonimato na apresentação 

dos resultados, e o caráter voluntário de participação na pesquisa.  

 A produção de dados foi desenvolvida no período de abril a setembro de 2014, 

mediante aplicação das técnicas de Observação Simples, utilizando um roteiro (APÊNDICE 

C) e Entrevista Semiestruturada com um roteiro (APÊNDICES D e E) com clientes e 

membros da equipe de enfermagem do setor. 
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A técnica de observação é uma maneira de coletar os dados utilizando os 

sentidos como visão e audição para o exame de fatos e fenômenos. A observação é um 

procedimento empírico e sensorial e deve ser precedida de uma fundamentação teórica. 

(POLIT; BECK, 2011 p.388).  

Na observação, busca-se relatar a realidade por meio de um tratamento de um 

acontecimento em tempo real que pode ser realizado de uma visita de campo ao cenário 

escolhido para o estudo, podendo variar das atividades de coleta de dados formais às 

informais. As possíveis evidências observadas podem ser úteis para proporcionar 

informação adicional sobre o tópico estudado (YIN, 2010, p. 136). 

A Observação simples foi realizada no mês de abril de 2014 sempre no período 

da tarde por solicitação da chefia imediata, utilizando como base um roteiro 

(APENDICE C) e registros em diário de campo. O objetivo do uso dessa técnica foi a 

entrada no cenário de estudo e descrição da dinâmica de atendimento na unidade de 

emergência com as pessoas com DF pela equipe de enfermagem, o que possibilitou 

também uma aproximação e seleção dos possíveis participantes da pesquisa para 

posterior aplicação da técnica de entrevista semiestruturada.  

A Entrevista, para Yin (2010), constitui fonte essencial de informações, para o 

estudo de caso e exige que o pesquisador opere em dois níveis ao mesmo tempo: 

satisfazendo as necessidades de sua linha de investigação enquanto, simultaneamente, 

apresenta questões “amigáveis” e não “ameaçadoras” em suas entrevistas abertas. 

A finalidade da aplicação da técnica de entrevista no estudo foi aprofundar 

aspectos identificados na observação simples e captar o ponto de vista dos participantes 

acerca da temática investigada.  

As entrevistas foram realizadas no período de abril a setembro de 2014, de 

acordo com a disponibilidade dos participantes, no período da tarde, em enfermarias 

vazias ou nos consultórios do setor, buscando preservar um espaço que tivesse poucas 

interferências. Para o registro dos depoimentos foi utilizado um gravador digital, e a 

duração média das entrevistas foi de 15 a 30 minutos.  

Durante as entrevistas, incialmente, alguns participantes se mostraram 

retraídos, mas, aos poucos, foram ficando mais à vontade com o entrevistador e alguns 

participantes pediram para ouvir a gravação no término da entrevista. No total foram 
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realizadas 32 entrevistas, sendo 20 com clientes e 12 com membros da equipe de 

enfermagem. 

   

O Tratamento, a Organização e Análise dos dados 

 Os dados da observação simples foram digitados e as entrevistas transcritas na 

integra pela própria pesquisadora e identificadas com nomes fictícios para garantir o 

anonimato como preconiza a legislação vigente sobre pesquisas envolvendo seres humanos.  

Para identificação das pessoas com Doença Falciforme, participantes da pesquisa, 

foram utilizados os seguintes nomes de países do Continente Africano, simbolizando a 

origem da patologia: Angola, Namíbia, Gabão, Moçambique, Ruanda, Togo, Camarões, 

Zimbabwe, Quênia, Gana, Uganda, Guiné, Benin, Gambia, Nigéria, Guiné-Bissau, Lesoto, 

Malawi, Zâmbia e Libéria.  E, para identificação dos membros da equipe de enfermagem, 

participantes da pesquisa, foram utilizados os seguintes nomes de estados do Brasil 

referentes a incidência da Doença falciforme: Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, 

Maranhão, Minas Gerais, Goiás, Espirito Santo, Rondônia, São Paulo, Mato Grosso do 

Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.  

Para Yin (2010), três estratégias gerais norteiam a análise das evidências 

coletadas no estudo de caso: a primeira corresponde às proposições teóricas relativas ao 

projeto original, uma vez que este deve ter baseado os objetivos, as questões da 

pesquisa, as revisões feitas na literatura sobre o assunto e as novas proposições ou 

hipóteses que possam surgir; a segunda, diz respeito às explanações concorrentes. Essa 

estratégia analítica geral tenta definir e testar explanações concorrentes e é 

especialmente útil ao se fazer avaliações do estudo de caso e a terceira estratégia tratam 

da descrição de caso - desenvolver uma estrutura descritiva, a fim de organizar o estudo 

de caso, sendo relevante quando se estiver enfrentando dificuldades em utilizar as 

proposições teóricas ou explanações concorreste.  

De posse dos dados das entrevistas, estes foram submetidos à análise de 

conteúdo que, segundo Bardin (2009), é um conjunto de técnicas de investigação que, 

mediante uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das 

comunicações, tem por finalidade a interpretação destas mesmas comunicações. 

Portanto, a análise de conteúdo temática consiste em descobrir os núcleos de sentido 
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que copiem uma comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa 

para o objetivo analítico visado. 

Assim, para análise dos dados foram seguidas as fases propostas por Bardin 

(2009) que são: 1) pré- análise; 2) exploração do material; 3) tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação.    

1) Pré-análise: nesta fase é realizada uma leitura flutuante, em que o 

pesquisador estabelece o primeiro contato com os documentos a serem analisados, em 

um contato exaustivo com o material. Além da leitura flutuante, o investigador faz a 

escolha dos documentos, ou seja, procede a demarcação do universo de documentos 

sobre os quais procederá à análise, portanto constituindo o corpus "conjunto de 

documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos" 

(BARDIN, 2009).  

Nessa fase é realizado recorte do texto, em unidades comparáveis de 

categorização para análise temática e de modalidade de codificação para o registro dos 

dados. Como último procedimento da pré-análise, ocorre a preparação do material no 

sentido de reuni-lo, no caso, de entrevistas gravadas. Estas deverão ser transcritas na 

íntegra, facilitando desta maneira, a manipulação para a análise.    

2) Exploração do material: ocorre logo após a pré-análise e nela o material é 

codificado, ou seja, submetido a um "processo pelo qual os dados brutos são 

transformados sistematicamente e agregados em unidades, as quais permitem uma 

descrição exata das características pertinentes do conteúdo" (BARDIN, 2009). Para 

organização da codificação são necessárias três escolhas: recorte (escolha das unidades); 

a enumeração (escolha das regras de contagem); e a classificação e agregação (escolha 

das categorias).  

Para realizar o recorte do material, é necessária à leitura do mesmo e a 

demarcação dos "núcleos de sentido", ou seja, das unidades de significação. Estas 

unidades podem ser chamadas de unidades de registro que constituem um segmento a 

ser considerado como unidade de base. Após o recorte é realizada a contagem dessas 

unidades de significação, que posteriormente serão agregadas em categorias.  

 3) Tratamento dos resultados obtidos, a inferência e a interpretação: no caso de 

análise de conteúdo qualitativo, os resultados brutos são tratados de maneira a serem 

significativos e válidos. Em seguida o pesquisador propõe inferências e interpretações 
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com base nos objetivos propostos ou relacionados a descobertas inesperadas (BARDIN, 

2009).    

Figura I: Esquema para o Tratamento, organização e análise dos dados. 

 

FONTE: http://lillian.alvarestech.com/Analise/Modulo2/Aula21AnaliseDoConteudo.pdf acesso em: 

dez.2013 

  

 Da análise dos dados foram elaboradas duas categorias temáticas compostas 

por oito subcategorias, a saber: 

 A Pessoa com Doença Falciforme em unidade de emergência 

 

 A pessoa com Doença Falciforme na emergência 

 O olhar da pessoa sobre a Doença Falciforme 

 O olhar da equipe de enfermagem sobre a pessoa com Doença 

Falciforme 

 As demandas de cuidado da pessoa com Doença Falciforme na 

emergência 

 Cuidando e orientando a pessoa com Doença Falciforme 

 O cuidado de enfermagem na perspectiva da pessoa com Doença 

Falciforme 

 

 O Cuidado de Enfermagem a pessoa com doença falciforme 

 

 A dinâmica do cuidado a pessoa com Doença Falciforme 

 Limitações no cuidado à pessoa com Doença Falciforme 

http://lillian.alvarestech.com/Analise/Modulo2/Aula21AnaliseDoConteudo.pdf
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CAPITULO III – O CENÁRIO DA PESQUISA: O HEMORIO 

 

Conhecendo a Instituição 

 

 O HEMORIO
1
, órgão da Secretaria de Estado de Saúde, tem característica de 

negócio em prestação de serviço, dentro do mercado Saúde. Contribui para a excelência 

no atendimento em Hematologia e Hemoterapia, sendo o Hemocentro Coordenador de 

maior porte do Brasil. A Instituição de saúde pública estadual está localizada na região 

metropolitana I do estado do Rio de Janeiro, em bairro no centro, numa área urbana de 

grande fluxo de carros, fica próximo à Central do Brasil, Hospital Municipal Souza 

Aguiar e ao Campo de Santana. Após a guarita, à direita, localiza-se o Salão de 

Doadores, à esquerda, a Unidade de Pacientes Externos e em frente, o Prédio Principal.  

Trata-se de um hemocentro coordenador do estado, referência estadual e nacional 

em hematologia e hemoterapia, responsável pelo abastecimento de hemocomponentes a 

cerca de 180 unidades de saúde pública ou privada conveniadas ao SUS; especializado no 

atendimento à pacientes como centro de referência hematológico, em nível primário a 

terciário de baixa a alta complexidade, com 83 leitos/ ativos nos Serviços de Pacientes 

Externos (Ambulatório, Emergência, Serviço de Pronto Atendimento, Ambulatório de 

Quimioterapia e Transfusão); e Serviço de Pacientes Internos (Internação Adulto, 

Internação Pediátrica, Internação Adolescente, Transplante de Medula Óssea e Centro 

de Tratamento Intensivo) e responsável pelo desenvolvimento do ensino e pesquisa na 

área de hematologia e hemoterapia1.  

Inaugurado em 1944, no bairro da Lapa, no antigo Distrito Federal, o 

Hemocentro teve como origem o primeiro Banco de Sangue Público do país. Desde sua 

inauguração apresentou características de Hemocentro, uma vez que distribuía sangue 

para os hospitais de emergência. Doze anos depois, através da implantação de um 

Serviço de Hematologia ligado ao antigo Banco de Sangue, originou-se o Instituto 

Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti. Foi inaugurada em 1969, na 

rua Frei Caneca a atual sede. Em 1986, como Hemocentro Coordenador do Estado do 

                                                 

1
Revista HEMORIO. Edição Comemorativa. A Trajetória de uma Instituição Pública Modelo de 

Excelência, Rio de Janeiro, Editora Minster, 2010.  
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Rio de Janeiro, passando a ser conhecido como HEMORIO.  Em 1990, foi-lhe atribuída, 

pelo governo do Estado do Rio de Janeiro (Resolução da SES nº 587 de 13 de setembro 

de 1990), a incumbência de coordenar tecnicamente a Rede Pública de Hemoterapia do 

Estado. 

 

                    Fonte: www.hemorio.rj.gov.br Lapa 1944 e Frei Caneca 2014 

  A referida instituição é responsável pelo abastecimento de hemocomponentes 

de inúmeras unidades de saúde do estado do Rio de Janeiro, e recebe uma média de 350 

doadores de sangue voluntários por dia. Além disso, possui um serviço de Hematologia, 

com quase 10 mil pacientes ativos, que realizam tratamentos de doenças hematológicas. 

Por ser um Centro de referência, o HEMORIO atende as áreas Metropolitanas I e II, 

Baia da Ilha Grande, Médio Paraíba, Centro - Sul, Serrana, Baixada, Litorânea, Norte 

Fluminense, Noroeste Fluminense. 

 

Fonte: www.hemorio.rj.gov.br Dados Atualizados em maio/2014. 

  

http://www.hemorio.rj.gov.br/
http://www.hemorio.rj.gov.br/
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 O trabalho desenvolvido nesta instituição se destaca como sendo uma 

instituição pública com reconhecimento internacional pela Joint Commission 

International of Healthcare desde 2001 - que tem como objetivo aperfeiçoar a qualidade 

e a segurança do atendimento hospitalar em mais de 40 países, e pela Associação 

Americana de Bancos de Sangue (AABB). Além de ser a única instituição pública de 

saúde com duas premiações máximas do Prêmio Nacional da Gestão Pública (PQGF), 

em 2007 e 2010. 

 Esta instituição é referência para o tratamento hematológico, na qual 

destacamos o atendimento a pessoas com hemoglobinopatias hereditárias, como a 

Doença Falciforme (SS, SC, SD e Talassemia). A opção por esse cenário se deu devido 

à especialidade institucional e ao grande fluxo de pacientes portadores de doença 

falciforme no setor de emergência.  Atualmente estão cadastrados no serviço 4.016 

pacientes com doença falciforme, destes 3.073 pacientes com matriculadas ativas. Dos 

pacientes com doença falciforme com matrículas ativas, temos: 2.235 pacientes com 

Anemia Falciforme (SS), 4 com Hemoglobinopatia (CC), 603 com Hemoglobinopatia 

(SC), 56 com Hemoglobinopatia (SD), 152 com S-Talassemia, 22 com Doença 

Falciforme sem especificação e 1 com Traço Falcêmico. Dados emitidos em abril/2014. 

Levantamento de informações no Sistema de Administração do Serviço de Hematologia 

(SASH) do Hemocentro. 

 

Tabela 2: Estatística de Diagnóstico de Doenças Hematológicas Não Oncológica 

Doença Falciforme (DF) 

Dados Ativos                    
nos últimos dois anos de  

(0 a 70 anos) 
Dados Ativos Gerais 

N % N % 

DF SS - Anemia Falciforme 2.235 73 2.980 72,6 

DF Hemoglobina CC 4 0 5 0,1 

DF Hemoglobina CD 0 0,1 1 0,0 

DF Hemoglobina SC 603 19,6 728 17,7 

DF Hemoglobina SD 56 1,8 71 1,7 

S Talassemia 152 4,9 206 5,0 

Sem Especificação 22 0,7 25 0,6 

Traço Falciforme 1 0,0 90 2,2 

Total 3.073 100 4.106 100 
Fonte: HEMORIO. Dados obtidos do levantamento de informações no Sistema de Administração do 

Serviço de Hematologia (SASH) do Hemocentro, abril de 2014. 
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 Desde 2000, a instituição está integrada ao plano de ação do Programa 

Nacional de Triagem Neonatal do Ministério da Saúde (MS), que tem como objetivo 

geral, promover a detecção de doenças congênitas em fase pré-sintomática em todos os 

nascidos vivos, permitindo o tratamento precoce, e consequentemente diminuindo a 

morbidade, suas consequências e a mortalidade gerada pelas doenças triadas. O 

Hemocentro realiza exames para detectar Doença Falciforme em recém-nascidos, 

orienta seus familiares e acompanha os bebês com objetivo prevenir as complicações da 

doença.  

 Em 2004, o governo federal criou a Política Nacional de Atenção Integral às 

Pessoas com Doença Falciforme, para intensificar o diagnóstico precoce da doença e 

iniciar o tratamento ainda na primeira semana de vida dos portadores. Outro objetivo da 

política é qualificar os funcionários do Sistema Único de Saúde (SUS) para conhecer a 

doença e saber como encaminhar os pacientes adultos que procuram os serviços 

médicos. Acreditada como instituição de ensino, serve de campo de treinamento para 

residência médica e de enfermagem e estágios para acadêmicos de graduação da área de 

saúde.   

 

O Ambiente da Unidade de Emergência do HEMORIO 

 

 A unidade de Emergência do HEMORIO está localizada no 5º andar do prédio 

principal em funcionamento 24 horas, é responsável pela prestação de assistência de 

enfermagem e médica o paciente matriculado no HEMORIO, proveniente da residência, 

triagem clínica, ambulatório, ou outra instituição, apresentando intercorrências em 

situação de emergência.  

 Segundo informações do Sistema de Administração do Serviço de Hematologia 

(SASH, 2014) do Hemocentro das “Estatísticas das entradas por diagnósticos no Setor 

de Emergência” cuja média de atendimento mensal é de 1.343 pacientes, desses 660 são 

pacientes com doença falciforme, com média de atendimento 22 pacientes/dia.  

 O referido cenário é composto de 3 enfermarias masculinas, 3 femininas, 3 

pediátricas, 1 quarto de isolamento e 1 Sala de Paciente Crítico – EPC, 1 Sala de 

recreação; 1 Expurgo, Sala dos médicos e demais profissionais do setor (Sala de 

prontuários e uma sala de procedimentos).  
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A unidade de Emergência possui um total de 30 leitos entre camas, berços e 

cadeiras. Apresenta no corredor externo longarinas com cinco cadeiras para 

acompanhantes e pacientes (quando não há mais leitos, os pacientes ficam no corredor 

sentado nessas longarinas). Os pisos do corredor de acesso e das enfermarias possuem 

mecanismo antiaderente. 

As enfermarias apresentam bom estado de conservação, com capacidade de 3 

leitos cada uma. Cada leito possui uma cadeira simples; sistema de campainha, sistema 

de oxigênio, vácuo e ar comprimido se encontram próximo a cada leito, com travas. As 

enfermarias não possuem divisórias entre os leitos o que expõem os pacientes. No 

corredor tinham alguns biombos. A emergência possui Iluminação natural e artificial, 

ventilação com ar condicionado que não dá vazão em dias muito quentes; as janelas são 

lacradas e possuem insufilme para bloquear o sol (sol da tarde). Não há corrimão nas 

áreas de circulação. Não há banheiros nas enfermarias internas, possuem 1 banheiro 

para as 4 enfermarias interna. 

 Somente as enfermarias externas pediátricas e adultas possuem banheiros; não 

há banheiros nas enfermarias de pacientes críticos; e no quarto do Isolamento, o 

banheiro está localizado no corredor externo.  As portas do banheiro abrem para fora, 

possuem barras horizontais para apoio e travamento próprio sem uso de trancas.  

 As enfermarias são poucas silenciosas, apresentando barulho devido estarem 

localizadas em rua principal onde o fluxo de carros é grande e no período da manhã, 

devido à rotina do hospital. As enfermarias e demais salas são submetidas diariamente a 

limpezas pela manhã e sempre quando solicitados tanto pela equipe como os pacientes. 

Os Postos de enfermagem estão muitos distantes dos leitos dos pacientes. O posto de 

enfermagem interno (somente para anotação e aprazamentos); e outro externo, é 

destinado para o preparo dos medicamentos a serem administrados para toda a 

emergência.  

No que se refere a Equipe de Enfermagem da unidade de Emergência é 

composta por 2 enfermeiros diaristas, 12 enfermeiros plantonistas no serviço diurno 

(SD) em escala de 12/60; 09 enfermeiros plantonistas no serviço noturno (SN) 12/60; 31 

técnicos de enfermagem plantonistas no serviço diurno (SD) em escala de 12/60; 27 

técnicos de enfermagem plantonistas no serviço noturno (SN) em escala de 12/60 e, 
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cada plantão, a equipe de enfermagem é composta por 3 enfermeiros e 9 a 10 técnicos 

de enfermagem plantonistas.   

 Durante a permanência no setor foi observado que a escala diária nem sempre 

condizia com a escala oficial, havendo de 2 a 3 profissionais que não compareciam ao 

plantão e 2 enfermeiras estavam de licença maternidade, além de alguns funcionários 

terem sido remanejados para outro setor.  

  Recentemente a instituição passou por um processo de troca de gestão pela 

Secretaria de Saúde passando a ser gerida por Fundação Estatal com regime celetista, 

devido a este processo alguns funcionários optaram a ficarem na instituição outros a sair 

da mesma sendo remanejados (lotados) em outras unidades da Secretaria Estadual de 

Saúde.  

 Antes de iniciar a coleta de dados entrei em contato com a enfermeira 

coordenadora do Setor de Emergência, cenário do estudo, na qual a fui apresentada a 

equipe de enfermagem de plantão e após apresentação do setor e da equipe, liberou para 

iniciar as observações referentes ao ambiente. 

 Neste mesmo dia foi solicitado pela coordenadora do setor que a observação 

fosse transferida para o outro dia, devido visita no setor, pois o hospital estava sendo 

avaliado. Durante o período da coleta de dados foi observado que o setor apresentava-se 

na maioria das vezes muito cheio com os leitos todos ocupados, e alguns pacientes 

estavam no corredor externo da emergência, em cadeiras improvisadas aguardando leito 

e o atendimento da equipe de enfermagem, cujos procedimentos são realizados neste 

local sem muita privacidade.   

 Tal situação reflete um contexto mais amplo do País, que vem sendo 

vivenciado pelos profissionais e pacientes nas instituições de saúde, e que tem 

contribuído para gerar desgaste físico e mental, nos profissionais com repercussão direta 

na qualidade dos serviços prestados a clientela que procura os serviços com diferentes 

problemas de saúde. 

 Nesse sentido, as unidades de emergência devem estar estruturadas para 

fornecer assistência adequada em situações de urgência, caracterizada por casos que 

necessitam de atendimento rápido, porém sem risco de morte imediato e, emergência, 

onde o risco de morte é iminente. Além disso, essas unidades têm representado a porta 

de entrada para os usuários com problemas crônicos e sociais, que procuram esses 
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serviços e sobrecarregam as equipes multiprofissionais, inclusive a equipe de 

enfermagem, buscando resolubilidade para demandas que poderiam ser atendidas em 

outros níveis de atenção à saúde (OHARA; MELO; LAUS, 2010, p.750). 

A  Dinâmica de Atendimento  na Unidade de Emergência 

 O paciente que procura o Hemocentro para atendimento de Emergência é 

encaminhado ao Setor de Pronto Atendimento (SPA), local destinado ao primeiro 

atendimento do paciente matriculado no HEMORIO, que é encaminhado para o 

acolhimento. No acolhimento ele é atendido pelo enfermeiro, para realização de triagem 

e classificação de risco do mesmo. Para isso é utilizada a Escala de Manchester 

Modificada, adaptada as necessidades e características dos pacientes matriculados no 

HEMORIO, consistindo na classificação em 4 cores: vermelho (pacientes mais graves), 

amarelo, verde e azul (menos grave). Após avaliação de enfermagem e médica, o 

paciente é encaminhado à sala de atendimento. 

 Ao chegar à sala de atendimento, que é dividida em 3 áreas (vermelha, amarela 

e verde) o paciente é acolhido, recebe os primeiros cuidados da equipe de enfermagem, 

conforme prescrição médica e, posteriormente, é acomodado em cadeiras.  

Em seguida, após o atendimento médico e da equipe de enfermagem, o 

paciente permanece no SPA, e aguardando reavaliação a partir da qual ele pode ser 

liberado, com orientações médicas para continuidade de tratamento em domicílio, 

transferido para a emergência, por necessitar ficar em observação com cuidados mais 

contínuos da equipe médica e de enfermagem. Na reavaliação médica, o paciente pode 

ser transferido, quando mantém o quadro clínico ou apresenta agravamento do mesmo, 

para o Setor de Emergência ou de Internação ou é liberado com orientações médicas, se 

seu quadro clínico teve melhora.   
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CAPITULO IV: A PESSOA COM DOENÇA FALCIFORME E A EQUIPE DE 

ENFERMAGEM NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA  

 

Conhecendo os participantes da Pesquisa  

 No total participaram da pesquisa 32 pessoas, sendo 20 clientes com DF 

internados no setor de emergência e 12 membros da equipe de enfermagem que atuam 

no referido setor. 

 

Quadro II – Caracterização das pessoas com Doença Falciforme participantes da 

pesquisa 

 
 

 Das 20 pessoas com DF, participantes do estudo, 13 (65%) são do sexo 

masculino e 7 (35%) do sexo feminino, dos quais 16(80%) na faixa etária entre 29 a 50 

anos e 4(20%) entre18 a 28 anos.  Quanto à situação conjugal, 12(60%) solteiros, 

04(20%) casados, 01(5%) separado e 03(15%) vivem em união estável.  Em relação a 

filhos 10 não têm filhos e 10 tem filhos, dos quais 7 tem 1 filho; 2 tem 2 dois filhos e 1 

tem 3 filhos. Em relação à moradia, 13 tem casa própria, 6 moram em casa alugada e 1 

reside com a sogra. 

  Quanto a escolaridade, 6 (30%) com ensino fundamental incompleto e 01 

(5%) com ensino fundamental completo, 4(20%) tem ensino médio incompleto, 3 (15%) 

ensino médio completo, 4(20%) possuem ensino superior incompleto e 2 (10%) tem 

N % Ens. Fund. Incomp. 6 30,0

Masculino 13 65,0 Ens. Fund. Comp. 1 5,0

Feminino 7 35,0 Ens. Medio Incomp. 4 20,0

Total 20 100,0 Ens. Médio Comp. 3 15,0

Ens. Superior Comp. 2 10,0

18 a 28 4 20,0 Ens.Superior Incomp. 4 20,0

29 a 50 16 80,0 Total 20 100

Total 20 100,0

Do lar 4 20,0

Casado 4 20,0 Aposentado 4 20,0

Solteiro 12 60,0 Cozinheiro 1 5,0

Com Companheiro 3 15,0 Jornalista 2 10,0

Separado 1 5,0 Eletricista 1 5,0

Total 20 100 A. Advogado 1 5,0

Cabelereiro 1 5,0

Nenhum 10 50,0 Desempregado 2 10,0

1 filho 7 35,0 secretária 1 5,0

2 filhos 2 10,0 Tec. de Enfermagem 1 5,0

3 filhos 1 5,0 Eletrotécnico 1 5,0

Vendedor 1 5,0

Total 20 100 Total 20 100

GRAU DE ESCOLARIDADE

PROFISSÃO/OCUPAÇÃO

SEXO

FAIXA ETÁRIA

ESTADO CIVIL

FILHOS
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ensino superior completo. Quanto à profissão atual: 4 (20%) são do lar, 4(20%) 

aposentados, 1(5%) cozinheiro, 2(10%) jornalistas, 1(5%) eletricista, 1(5%) auxiliar de 

advocacia, 1(5%) cabelereiro, 2(10%) desempregados, 1(5%) secretária, 1(5%) técnico 

de enfermagem, 1(5%) eletrotécnico e 1(5%) vendedor comercial.   

 Os dados mostram que a maioria das pessoas com Doença Falciforme 

participantes da pesquisa é do sexo masculino, com idade entre 29 a 50 anos, solteiros, 

com ensino fundamental incompleto, do lar, moradores da Baixada Fluminense em 

residência própria, com a família. 

 

Quadro III – Caracterização dos membros da equipe de enfermagem participantes da 

pesquisa 

  

 Dos 12 membros da equipe de enfermagem participantes do estudo, 9 (75%) são 

do sexo feminino e 3(25%) do sexo masculino dos quais, 07(58,33%) estão entre 21 a 40 

anos, 04 (33,33%) entre 41 a 60 anos e 1(8,33%) acima de 60 anos. Quanto ao estado civil, 

05 (41,66%) solteiros, 04(33,33%) casados, 01(8,33%) é separado, 01(8,33%) divorciado e 

1 (8,33%) viúvo. Quanto a moradia, 9(75%) residem em casa própria e 4(25%) em casa 

alugada.  

Quanto à categoria profissional, 6(50%) são Enfermeiros, 4(33,33%) são Técnicos 

de Enfermagem e 2 (16,66%) Auxiliares de Enfermagem. No que se refere à qualificação 

profissional, 06 Enfermeiros possuem pós-graduação, sendo1de residência em hematologia 

N % N %

Masculino 3 25,0 ENFERMEIRO 6 50,0

Feminino 9 75,0 TEC. DE ENFERMAGEM 4 33,3

Total 12 100,0 AUX. DE ENFERMAGEM 2 16,7

Total 12 100

0 a 20 0 0,0

21 a 40 7 58,3 01 a 05 anos 4 33,3

41 a 60 4 33,3 06 a 10 anos 4 33,3

acima de 60 1 8,3 11 a 15 anos 2 16,7

Total 12 100,0 acima de 15 anos 2 16,7

Total 12 100

Casado 4 33,3

Solteiro 5 41,7 Pós-graduação 4 33,3

Separada 1 8,3 residencia 2 16,7

Divorciada 1 8,3 Não 6 50,0

Viúva 1 8,3 Total 12 100

Total 12 100

Sim 7 58,3

Alugada 3 25,0 Não 5 41,7

Própria 9 75,0 Total 12 100

Total 12 100

CATEGORIA PROFISSIONAL

TEMPO DE PROFISSÃO

RESIDÊNCIA

ESTADO CIVIL

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

TRABALHA EM OUTRA INSTITUÍÇÃO

SEXO

FAIXA ETÁRIA
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e hemoterapia, 1 em emergência, 2 em Programa Saúde da Família e 2 em Enfermagem do 

Trabalho.  

Com relação ao tempo de atuação na enfermagem, 04(33,33%) entre 1 a 5 anos, 

04(33,33%) entre 06 a 10 anos, 2(16,66%) entre 11 a 15 anos e 2(16,66%) acima de 15 

anos. Dos membros da equipe de enfermagem, 7 (58,33%)  3 Enfermeiro , 3 técnico e 1 

auxiliar de enfermagem trabalham em outra instituição e 5(41,66%)  3 Enfermeiro, 1 

técnico de enfermagem e 1 auxiliar de enfermagem  não trabalham em outra instituição. 

Segundo Furtado (2009), trabalhar em emergência requer estabilidade 

emocional, capacidade técnica e habilidades para a tomada de decisões em ambiente 

onde o profissional se depara, no cotidiano, com momentos de desespero, dor, morte e 

esperança, concomitantemente. O cuidado da equipe de enfermagem na emergência a 

pessoa com doença falciforme engloba intervenções complexas tais como: avaliação, 

manejo da dor, controle de infecção e entendimento apropriado de questões 

hematológicas e imunológicas complexas (RODRIGUES, 2010). 

Em contrapartida, a pessoa com doença falciforme que procura atendimento na 

unidade de emergência está em uma situação limite de saúde e espera resolutividade 

para seus problemas, o que requer uma atenção diferenciada com avaliação cuidadosa 

do seu quadro clinico e escuta atenta as suas demandas físicas, sociais e psicológicas, o 

que implica, portanto, na atenção de uma equipe de enfermagem preparada para 

proporcionar esse atendimento, em um ambiente equipado com infraestrutura adequada 

e organizada. 

 Nesse sentido, quando a pessoa com doença falciforme chega à unidade de 

emergência, é fundamental que a equipe de enfermagem desenvolva uma sistemática de 

atendimento, visando identificar e avaliar suas necessidades emergentes para que o 

planejamento do processo de cuidar seja mais efetivo as demandas dessa clientela. 

 

A pessoa com doença falciforme em unidade de emergência  

 

Para Soares et al (2014), reconhecer a magnitude das questões que permeiam 

as discussões sobre a atenção às pessoas com doença falciforme e cuidar das mesmas 

constitui um papel desafiador para a equipe multiprofissional, em que o processo de 

cuidar não se restringe à identificação de sinais e sintomas clínicos da doença mas 
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requer uma abordagem integral, para que as intervenções possam contribuir na 

superação dos limites impostos pela doença. 

 A Doença Falciforme engloba as hemoglobinopatias hereditárias que tem em 

comum a presença da hemoglobina S, sendo a anemia falciforme (HbSS) a mais grave 

expressão clínica, representando a enfermidade genética mais prevalente no mundo 

(FELIX, 2010).  

 Segundo Horovitz (2005), o impacto das alterações congênitas no Brasil vem 

aumentando, progressivamente, tendo passado da quinta para a segunda causa de óbitos 

em menores de um ano entre 1980 e 2000, apontando para a necessidade de estratégias 

específicas na política de saúde.  

 Uma das características dessa doença é a sua variabilidade clínica que está 

diretamente relacionada à concentração de HbS. Alguns pacientes desenvolvem um 

quadro de grande gravidade, sujeitos a inúmeras complicações e frequentes 

hospitalizações, porém, a situação que comumente conduz pessoas com doença 

falciforme às emergências é a crise álgica (TAYLOR et al, 2010).   

  A Dor Falciforme é a marca característica da anemia falciforme e uma medida 

de sua gravidade clínica. De nota, a taxa de mortalidade para doença falciforme tem 

sido associada com a frequência de episódios de dor falciforme.  

Em estudo de Taylor et al (2010), foi constatado que as pessoas com anemia 

falciforme tinham mais de 20 anos de idade com experiência de mais de três episódios 

de dor por ano, com risco maior de morrer mais cedo do que aqueles que tiveram 

episódios de dor menos frequentes.  

Tal situação foi verbalizada também no depoimento de Nigéria ao falar sobre 

sua doença: 

 

Tenho anemia falciforme... É uma doença muita chata, porque as crises são 

horríveis...  São muitos dolorosas, sofre bastante... A gente sofre bastante 

(NIGÈRIA) 

 

 Esta condição pode gerar danos cognitivos ou até mesmo a morte, sendo a 

principal razão para hospitalizações, além das consultas regulares a cada dois meses. 

Importantes morbidade e morte prematura levam a expectativa de vida 
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significativamente mais curta para essa população variando de 42 a 53 anos para 

homens e de 48 a 58 anos para mulheres (BRUNETTA et al, 2010).  

 Para Araújo e Cardoso (2003), a deficiência na detecção da doença tem 

provavelmente, três causas: falta de um programa de detecção sistemática da doença; a 

falha da educação no campo profissional de saúde para diagnosticar a moléstia e morte 

de grande número de pacientes em consequência de complicações da doença sem 

assistência médica.  

 O estudo de Carvalho (2010) aponta que as crises dolorosas, as frequentes 

internações, as úlceras de membros inferiores e ainda o preconceito gerado pela doença 

podem apresentar-se como fatores que dificultam a manutenção e a busca de trabalhos 

com carteira assinada, o que mostra o quão difícil pode ser a obtenção de renda para 

essas pessoas.  

Os depoimentos de Guiné Bissau e Gana descrevem a trajetória com a DF 

como marcada pelo sofrimento e limitações no processo de viver com a doença. 

 

 E uma doença que me atrapalha muito... Em vários sentidos... Eu sofro 

com ela... desde criança... Descobri com 15 anos. E me atrapalha, porque já 

perdi vários empregos por causa dela... Muitos acontecimentos também na 

minha vida aconteceram ruins... Né...  Por causa essa doença. (GUINÉ 

BISSAU) 

 

Bom, a doença... Ela me atrapalha um pouco na vida... No estudo 

atrapalhou um pouco só. Não fui bom aluno não porque tive que repetir 

alguns anos, tive que ficar internado... Porque eu fiquei algum tempo 

internado e perdi o ano... Repeti 2 anos. Perdi 2 anos do meu estudo do 

ensino médio...”  (GANA) 

 

 Nesses relatos observa-se a descrição das experiências na trajetória de vida com a 

doença falciforme e essas experiências, segundo Cordeiro (2013, p.25-26):  

 
Constituem relações, percepções, sentidos e sentimentos de fazer parte de 

suas perspectivas de vida e de morte. Como também para compreender as 

relações de Saúde e Doença que os indivíduos organizam em sociedade com 

o intuito de organizar a vida em torno da manutenção de sua própria saúde ou 

da saúde do grupo onde estão inseridos  

 

Por se tratar de uma população vulnerável com baixa escolaridade e pouca 

inserção social, as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com Doença Falciforme 

ultrapassam os problemas clínicos da doença interferindo na vida das mesmas:  
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Falar sobre minha doença... Minha doença... Acho que minha doença é uma 

doença meio que ingrata difícil, impossibilita agente de muita coisa... você 

não para em um emprego direito, sabe! ...  Não pode também ter um lazer 

bom, porque se depender e você for para muito longe em algum lugar, você 

pode ter crise e ter que voltar correndo, atrapalha até a vida das pessoas 

próximas a você mesmo. Sabe? ... Acho meio difícil (GABÃO) 

 

 Como uma doença crônica, o diagnóstico da DF é tardio e, muitas vezes, é 

comum no cotidiano de mulheres grávidas com inúmeros atendimentos em serviços de 

emergência e frequentes internações que se constituem momentos de desequilíbrio e de 

dificuldades (CORDEIRO; FERREIRA, 2009).   

  As unidades de emergência são consideradas portas de entrada ao serviço 

hospitalar para pessoas que necessitam de atendimento imediato, de acordo com a 

intensidade dos seus sintomas e risco de morte. Primeiro local de acolhimento no 

âmbito assistencial, área em que qualquer indivíduo está em busca de resolutividade 

para seu problema de saúde.  

Cabe destacar que é frequente a hospitalização de pessoas com doença 

falciforme no Brasil e os serviços de emergência são acessados em 90% das internações 

(LOUREIRO; ROZENFELD, 2005; SOARES et al, 2014) 

 Segundo Soares et al (2014), as pessoas com doença falciforme devem ser 

atendidas, o mais rápido possível, de forma acolhedora, humanizada e por uma equipe 

capacitada, sendo de relevante importância o cuidado qualificado, sobretudo, quando 

elas estão apresentando crises álgicas.   

Em seus discursos Gâmbia e Angola, referem que buscam a emergência porque 

precisam ser atendidas imediatamente para o alívio das dores. 

 

Porque é de imediato... É de imediato, entendeu? É um... Lugar de pronto 

atendimento. É por isso que o nome é emergência. (GAMBIA) 

 

Ora, eu procuro quando estou em crise, mesmo com a medicação que 

tenho em casa para dor e não passa... procuro atendimento aqui na 

Emergência... (ANGOLA) 

 

Observa-se pelos relatos que a pessoa com doença falciforme procura a 

emergência quando está em crise álgica e nesse setor espera resolutividade para seu 

problema. 
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Assim, ao atender a pessoa com doença falciforme a Enfermagem: 

Necessita especificar e definir sua contribuição ao cuidado de saúde, 

conhecer e fazer conhecer a natureza do serviço centrado na pessoa. Por 

todos esses motivos é imprescindível aprofundar o conhecimento sobre a 

experiência do adoecimento de mulheres e homens com doença falciforme 

(CORDEIRO, 2013, p.28). 

 

Isso porque as estratégias de enfrentamento da enfermidade nem sempre 

seguem um planejamento com uma sequência de ações e, nesse sentido, Cordeiro et al 

(2013), afirmam que as escolhas expressam construções subjetivas, individuais e 

coletivas influenciadas por vários fatores e contextos.  

 Assim, ouvir as pessoas com DF em busca de uma compreensão da experiência 

com a doença, pode ser o ponto de partida para identificar e compreender suas 

necessidades e assim estabelecer um plano de cuidado de enfermagem que seja mais 

efetivo para as mesmas. 

 

O olhar da pessoa sobre a doença falciforme 

 As pessoas com Doença Falciforme apresentam manifestações clinicas 

distintas além da herança genética, com predominância entre pessoas de raça negra e 

afrodescendentes, além da existência de fatores sociais que podem interferir na 

qualidade de vida delas (BATISTA, 2008).  

 Nos depoimentos das pessoas com DF dessa pesquisa, observou-se que ao falar 

sobre a doença havia um discurso de familiarização com a doença impregnado de 

estereótipos acerca da mesma, tais como: um mal herdado dos pais, ligado a raça, a 

limitação que ela impõe, a dependência dos outros, estigma e ao conhecimento acerca 

da doença oriundo da própria experiência. 

Ela é uma doença genética e africana... É uma enfermidade que me 

acompanha... Vou morrer com ela (MALAWI). 

 
Anemia falciforme... É uma doença né..., a princípio que tem de estudo vindo 

da África né, através dos africanos trazidos ao Brasil, e essa doença... 

Tem se multiplicado, não necessariamente na população negra, mais também 

tem relatos em pessoas brancas, populações brancas com esse diagnóstico 

com doença falciforme.  (LESOTO) 

 

A minha doença anemia falciforme é causada pelo meu pai e minha 

mãe... Não sei... Ajuntaram-se lá... e deu anemia falciforme. Tem eu e minha 

irmã também com anemia falciforme.  (ZIMBABWE)  
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É que ela é hereditária e que afeta todo o meu corpo... Todo meu corpo e 

com isso dar crise, sabe dores.  Devido o defeito da célula, entope as 

minhas veias e sinto muitas dores...  Sabe? Essa doença não é 

transmissível ela passa de pai para filho. (ANGOLA) 

 

  

 A Doença Falciforme é uma doença crônica que em seu curso acarreta 

complicações com repercussões na vida da pessoa, de natureza social, econômica e 

biológica, além de ser uma doença típica da população negra ou de seus descendentes. 

São pessoas que tendem a ser estigmatizadas, ou seja, consideradas, muitas vezes, 

incapazes de responder às prerrogativas morais socialmente valoradas. Este estigma é 

duplamente reforçado, por se tratar de uma doença de origem étnica e de natureza 

crônica. 

 Assim, observa-se nas falas uma associação da DF com a questão étnica e, 

mesmo sendo o Brasil composto por 50,7% de negros (IBGE, 2011), ainda existem 

muitos desafios na sociedade para romper com as desigualdades e estereótipos racistas.  

Por outro lado, enquanto doença crônica seus portadores podem amenizar seus 

malefícios, adotando algumas medidas relacionadas ao autocuidado e mudanças de 

estilo de vida que incluem boa alimentação, diagnóstico precoce, prevenção e 

tratamento de infecções, manutenção de hidratação, redução de exposição a condições 

climáticas adversas. 

Mas, essas pessoas encontram diversas barreiras no acesso aos seus direitos à 

saúde, sendo necessário o desenvolvimento de ações e estratégias para esclarecer as 

mesmas sobre a doença falciforme, suas repercussões na saúde e as formas de cuidado 

para prevenir complicações e isso implica em investigação precoce, já no neonato, para 

verificar através de exames a possibilidade de ser ou não um portador do gene. 

 A origem racial, o predomínio entre negros e afrodescendentes é um aspecto de 

significativa importância quando se considera a doença do ponto de vista de saúde 

coletiva e se pretende estabelecer estratégias para o seu controle. A reconhecida 

heterogeneidade dos diferentes estratos sociais e econômicos no país, com predomínio 

de negros nos grupos mais pobres, em especial na periferia dos grandes centros urbanos, 

tornam esta doença mais incidente nestes grupos sociais. Portanto, estratégias que visam 

o controle das doenças falciformes, para serem eficientes, devem estar associadas à 
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melhoria das condições de higiene, saúde pública e educação dos focos de miséria 

(BRASIL, 2001). 

O olhar sobre a DF para Benin remete a ter consciência de que é crônica e 

requer saber conhecer e viver com os limites e possibilidades de já nascer com ela, mas 

para Gabão é ingrata e difícil porque as limitações impostas impedem a pessoa de ter 

uma vida normal:  

 

A Anemia Falciforme é uma doença crônica em que... O paciente tem que 

ter consciência dessa doença ser crônica... E aprender consigo mesmo, o 

melhor meio de conviver com ela...  O melhor meio por quê? Porque ele 

precisa estudar... E futuramente ele vai trabalha. Então ele tem que se 

conhecer… Conhecer os seus limites, as suas possibilidades, porque a 

partir do momento que a pessoa nasce com a anemia falciforme... Ela já 

nasce com as possibilidades reduzidas... (BENIN) 

 

 

Falar sobre minha doença... Minha doença... Acho que minha doença é uma 

doença meio que ingrata difícil, impossibilita agente de muita coisa... 

Você não para em um emprego direito, sabe! ... Não pode também ter 

um lazer bom, porque se depender e você for para muito longe em algum 

lugar, você pode ter crise e ter que voltar correndo, atrapalha até a vida 

das pessoas próximas a você mesmo. Sabe? ... Acho meio difícil. 

(GABÃO) 

 

 Já para Gambia a DF traz dificuldade de perceber essas limitações quando 

jovem o que vai sendo atenuado à medida que vai se amadurecendo e aprendendo a 

lidar com suas repercussões: 

 

É... Doença Falciforme, no começo foi muito difícil para mim...  Muito 

difícil, porque criança, jovem, não tem muita paciência...  É... Agora 

depois de adulto... Ela incomoda um pouquinho, mais agora não me 

impede... De fazer minhas atividades normais de trabalhar, viajar, me 

divertir, não me impede.  (GAMBIA) 

 

 

Entretanto a visão de Ruanda sobre a DF é associada ao sofrimento que se 

estende para a família: 

 

  

Minha doença... Que ela é para mim nesse exato momento?  Ela é uma 

benção e é, ao mesmo tempo, um transtorno psicológico, emocional, é. É 

difícil de falar, porque é doloroso, entendeu? ...   É sofrimento não só 

para o paciente como para família, entendeu...  Então é muito complexo 

falar da anemia falciforme.  (RUANDA) 
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 Embora a vida com a doença os afaste da “normalidade”, procuram aprender a 

lidar com as limitações dos sintomas que os impedem de exercer suas atividades. 

Destaca-se nessa fala como aspectos importantes a pessoa “ter consciência de essa 

doença ser crônica” e “aprender a melhor conviver com ela (...) conhecendo seus 

limites e possibilidades”, “no começo foi difícil”, “é um sofrimento não só para o 

paciente como para a família”, “ingrata, difícil, impossibilita de muita coisa” o que 

implica na necessidade de estabelecer um programa de suporte e orientação aos mesmos 

ao longo da vida mediante acompanhamento de saúde e incentivo ao autocuidado.  

Nesse sentido, segundo descrito no Manual de Educação em Saúde (2008, 

p.22) é fundamental:  

Estabelecer entre o profissional e a pessoa um clima de reconhecimento da 

necessidade de atenção específica que permite a pessoa com a doença encarar 

seus medos, enfrentar o sofrimento e superar seus obstáculos, se apropriando 

da sua vida e dando a essa vida o rumo desejado. 

 

 

 Mesmo sem cura disponível, quando diagnosticada precocemente, a DF pode 

ser controlada com medidas que previnem complicações, reduzindo a morbidade e 

mortalidade (SANTORO, 2010). Para tanto, é preciso que a doença falciforme seja vista 

como um problema de saúde pública e tratada nos diversos níveis de complexidade 

incluindo acesso a informações que possam dar suporte as ações de autocuidado dos 

seus portadores. 

O acesso a essas informações nem sempre tem como fonte orientações 

recebidas dos profissionais de saúde, elas podem ter sido obtidas por iniciativa da 

própria pessoa, como é o caso de Togo e Namíbia que afirmam ter ido buscar saber 

mais sobre a doença, o que pode favorecer sua compreensão sobre a experiência de 

viver melhor com a doença ou reforçar estereótipos acerca da mesma. 

 

O que eu sei, é assim. É que pesquisei sobre minha doença. Ela é de 

oriunda do pessoal de origem negra né... negra, que veio da África... 

Mais não assim é por que... é uma doença que foi caracterizada pelo 

pessoal que sofreu... Acho doença da malária muito tempo e então por 

organismo tentar se defender da malária, acabou resultando... Uma mutação 

na hemoglobina A, e entraram numa metamorfose é que a hemoglobina A, se 

tornou uma hemoglobina S, que é o traço falcêmico e ai oriundas... Passou se 

o tempo, as pessoas foram se casando e tal... E aquelas pessoas foram se 

casando... As que tinham traço falcêmico... Traço falcêmico foi se 

casando e se resultou na doença falciforme. (TOGO) 
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 Sei que é Excesso de ferro no meu organismo... Eu não pesquisei muita 

coisa...   Às vezes quero saber e às vezes não quero saber... Né! Às vezes 

você tem interesse em saber, para lidar melhor... Outras vezes não quero 

saber muita coisa para não ficar frustrada. Mas... Sei quando está em crise, 

é horrível. (NAMÍBIA) 

 

 

  Sobre o acesso a essas informações, segundo Cordeiro, Ferreira, Santos e 

Silva (2013, p.182-183) as pessoas com doença falciforme não ficam apenas seguindo 

as orientações fornecidas pelos profissionais de saúde, mas recorrem a outros saberes 

com conhecimentos advindos da própria experiência também apreendidos durante a 

vida com os familiares e pessoas próximas que se juntam com saberes técnicos e 

científicos recebidos ao longo do tempo que passam nos serviços de saúde. Ou seja:  

As pessoas que vivem com anemia falciforme produzem conhecimento e 

traçam novos fluxos, além de reconstruírem os fluxos formais, em busca de 

um cuidado humanizado que minimize o desconforto causado pela dor e 

melhore a qualidade de vida. 

 

 Assim, apesar da paulatina implementação de políticas e da crescente 

disponibilização de informações sobre a doença falciforme, o desconhecimento ainda é 

bastante presente em toda sociedade, incluindo profissionais de saúde e gestores 

públicos (ARAÚJO, 2007). 

 Portanto, para cuidar da pessoa com DF, cabe a equipe de saúde, em especial a 

de enfermagem, conhecer a pessoa e sua trajetória de vida reconhecendo suas limitações 

e dificuldades no seguimento do tratamento, das ações de autocuidado e prevenção de 

complicações que repercutem diretamente na sua forma de ver e entender a doença e 

suas repercussões físicas, sociais e econômicas.  

 

O olhar da equipe de enfermagem sobre a pessoa com doença falciforme 

  

Para os membros da equipe de enfermagem participantes da pesquisa, a pessoa 

com doença falciforme é um doente crônico, que requer cuidados, pois sente dor e falta 

de ar, é frágil, carente de atenção profissional, com problemas sociais e necessita de 

continuidade do tratamento e apoio para alivio da dor, o que demanda orientações e 

acompanhamento da psicologia. Para eles, algumas vezes essas pessoas podem ser 

agressivas, sendo a presença e participação da família importante nesse processo. 
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 A dor, segundo os membros da equipe de enfermagem, é uma característica 

marcante na vida dos pacientes com doença falciforme e constitui prioridade no 

atendimento dentro da unidade de emergência. Entretanto, nem sempre parecem 

conhecer a natureza dessas dores na fisiopatologia da doença, que para alguns pode 

estar relacionada ao não seguimento do tratamento de forma correta: 

 

 

Necessidades... de ser cuidado para o alívio de sua dor... Vejo 

também... que... tem muitos que... apresentam problemas sociais... não 

tem nem o que comer... e aqui só fornecem depois de seis horas de 

permanência no setor... Difícil!  (MINAS GERAIS) 

 

 

É um doente crônico... que requer cuidados de enfermagem... 

principalmente na cabeceira do leito... por que... eles... requer muito... 

da assistência... é... porque eles sentem muita dor... sentem muita 

falta de ar... né? É um paciente muito carente mesmo de... de atenção 

né... atenção profissional. Sim... quando temos tempo... Às vezes setor 

está muito cheio... né!.E às vezes. Alguns pacientes que observo... até 

que têm cuidado... Cuidam-se e outros não... Esquecem as 

medicações... Abusam na bebida. (BAHIA) 

 

São pacientes que procuram aqui... devido dores... É “um paciente 

crônico” já nasceu com isso... Doença de africano... Às vezes vem com 

tantas dores e que tem horas que fico na dúvida... As necessidades... 

De cuidado é em minha opinião é melhorar a dor. Às vezes falo com os 

colegas... sobre tanto remédio de dor que tomam e mesmo assim não 

param de sentir dor e pergunto se tomam o remédio direito em casa... 

e ficam ... Alguns com um riso no rosto. (SANTA CATARINA) 

 

 A abordagem da pessoa com DF em situação de emergência em crise álgica 

dever ser o foco central de atenção no cuidado, necessitando ser avaliada de forma 

atenta, em uma perspectiva integral, tendo em vista suas repercussões físicas e 

psicológicas na pessoa.  

Assim, o papel do enfermeiro e da equipe de enfermagem no cuidado a pessoa 

com DF é:  

Ajudar a aliviar a sua dor, com intervenções que aliviem a dor, tanto 

farmacológicas quanto não farmacológicas, avaliando a eficácia dessas 

intervenções, monitorando os efeitos adversos e servindo como seu 

interlocutor quando as prescrições são ineficazes no alívio da dor. Além 

disso, o enfermeiro serve como educador para o paciente e a família, a fim de 

torná-los capazes de manejar as intervenções prescritas quando apropriadas 

(SILVA; MARQUES, 2007, p.328). 

 

Isso porque a crise álgica é o sintoma mais frequente da doença falciforme e 

esses episódios de dor instalam-se de forma aguda, podendo durar horas ou dias e 
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atingem frequentemente ossos e articulações, abdome, costas e tórax. Estudos apontam 

que 90% das internações hospitalares ocorrem para o tratamento das crises vaso-

oclusiva e o surgimento desta é inesperado (SOARES; SILVA; XAVIER; 

CARVALHO; CORDEIRO; ARAUJO, 2014). 

 Segundo Ballas (2014), a dor é a marca da drepanocitose, e domina o quadro 

clinico dos doentes durante toda a sua vida. A sua natureza é imprevisível, e pode ser 

precipitado por fatores conhecidos e desconhecidos, sendo a causa mais comum de mais 

de 90 % das hospitalizações. Poderia ser o princípio de uma séria e potencial 

complicação mortal para alguns pacientes.  

 A visão dos membros da equipe de enfermagem sobre a pessoa com DF remete 

diretamente a presença da dor que representa a queixa principal e a necessidade de 

estabelecer ações para seu alivio na emergência: 

 

Ele vem... é queixando-se de dores né... muitas dores... Eles querem 

que a gente faça parar a dor... fique perto deles. (SÃO PAULO) 

 

As necessidades de cuidado deles é em relação a dor o alívio dessa dor 

e engraçado que quase não vejo a família deles aqui...  Acho que a 

família... Deveria participar mais... Acho muito importante a família. 

(ESPIRITO SANTO) 

 

 A dor crônica em adultos com DF é uma experiência multifacetada que 

envolve sensações, emoções, cognição, memórias e contextos o que requer uma 

avaliação em uma perspectiva multidimensional (TAYLOR et al, 2010) 

 

Acho que... são muitas... carinho, atenção e alívio... Muito 

Papoterapia.  (MARANHÃO) 

 

Eu vejo como um paciente que necessita muito de nossos cuidados...  

Quando chega aqui na crise, ele este muito debilitado... 

(PERNAMBUCO) 

 

 A dor, quando não tratada adequadamente, afeta a qualidade de vida dos 

doentes e de seus cuidadores em todas as dimensões: físicas, psicológica, social e 

espiritual (RIGOTTI; FERREIRA, 2005). 

A presença de dor nessas pessoas exige dos profissionais um olhar integral nos 

aspectos, emocional, espiritual, físico e social, o que pressupõe que estejamos abertos a 

compreender o fenômeno doloroso para além dos aspectos físicos (BRASIL, 2008).  
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  Neste sentido, a enfermagem desempenha papel fundamental como integrante 

da equipe multidisciplinar, frente ao monitoramento da dor como 5º sinal vital, pois seu 

desempenho pode repercutir em todo o trabalho da equipe. Em virtude disso, faz-se 

necessária à conscientização de toda equipe de enfermagem quanto à importância de seu 

comprometimento, para que juntos com os demais membros da equipe multidisciplinar, 

possam trabalhar no controle e manejo da dor (FONTES; JAQUES, 2007). 

 Segundo Soares et al (2014), avaliar a dor, exige pensamento crítico e efetivo. 

As intervenções para alívio da dor envolvem uma avaliação criteriosa do paciente por 

um período de tempo aliada ao exame físico que representa um meio facilitador para 

nortear a investigação clínica. Portanto, uma adequada avaliação da equipe viabiliza 

condutas, a fim de, minimizar possíveis danos à saúde do paciente. Para isso, é preciso 

que se estabeleça uma relação de confiança desse paciente e família com a equipe 

multiprofissional.  

 Nesse sentido, a equipe de enfermagem precisa saber quando ocorre a dor e 

como ela afeta a pessoa com doença falciforme, para poder ajudá-la com utilização de 

técnicas de comunicação, as quais incluem, entre outros aspectos, o respeito pela 

individualidade, o estabelecimento de uma relação empática, para compreender o 

mundo desse indivíduo usando perguntas simples e diretas, favorecendo sua 

compreensão acerca da sua dor, proporcionando um cuidado humanizado. A figura II 

contempla elementos fundamentais em relação ao cuidado de enfermagem a pessoa com 

doença falciforme na Dor. 

Figura II: A Pessoa com Doença Falciforme e o olhar da equipe de enfermagem no 

cuidado em relação à dor (IZIDORO, 2014). 
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 A equipe de enfermagem deve considerar vários aspectos para o cuidado da 

pessoa com DF em relação à dor tais como:  

o Saber ouvir essa pessoa  

o Abordagem evolutiva da dor; 

o Mensurar essa dor – 5º Sinal Vital através de instrumentos como o uso 

de escalas analógicas de dor, pois esta avaliação auxilia na elaboração de 

protocolos individualizado da dor. 

o Ter conhecimento farmacológico;  

o Saber identificar as complicações da doença; 

o Observação sobre rede de apoio como: laboratório, fisioterapia, serviço 

social e psicologia;  

o Ter conhecimento de terapias alternativas como estratégias para o alívio 

da dor: massagens, compressas quentes, respirações rítmica, acupuntura, 

musicoterapia e florais. 

o Ter capacidade de orientar e estabelecer ações e estratégias que abrange 

ensinamentos para a família sobre as razões da dor, os fatores 

predisponentes e suas formas de prevenção e tratamento. 

 A dor é a causa mais comum para essas pessoas procurarem atendimento na 

sala de emergência. Dor não faz acepção de pessoa, nem discriminação em função do 

sexo, raça ou idade (IZIDORO, 2014).  Ela atinge de forma aguda ou crônica persiste, 

causando distúrbios fisiológicos e sociais e forçando as pessoas a procurar ajuda 

(MOTOV; KHAN, 2009) 

A crise de dor na doença falciforme é causada pela obstrução dos pequenos 

vasos sanguíneos que acarreta em dano tissular isquêmico. O padrão da dor varia de um 

paciente para outro, e mais da metade apresenta, pelo menos, uma crise por ano 

necessitando de hospitalização (ANVISA, 2002).  

 A enfermagem ao cuidar da pessoa com doença falciforme em relação à dor 

deve estar preparada para prestar um atendimento que pressupõe estar disponível para 

conhecer e compreender o fenômeno doloroso, para além das suas necessidades físicas 

(BRASIL, 2009). 
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As demandas de cuidado da pessoa com doença falciforme na emergência 

 

 As pessoas com doença falciforme devem se assistidas o mais rápido possível 

de forma acolhedora, humanizada e por uma equipe capacitada principalmente nas 

unidades de emergência, quando chegam fragilizadas frente às crises álgicas e/ou 

ocorrência de outras complicações que limitam suas atividades e repercutem na sua 

qualidade de vida. 

  Em todos os discursos foi unanime a procura de um atendimento rápido e 

eficaz. Nos discursos de Gabão, Ruanda, e Camarões, a demanda de cuidado na 

emergência ocorre pela procura de um atendimento rápido, especializado, com 

resolutivo para amenizar suas crises de dores.  

 
 Eu procuro... porque é um atendimento mais rápido que eu tenho. Não 

posso ficar perdendo muito tempo não. (GABÃO)  

 

Eu procuro, porque aqui é a melhor instituição que já vi em matéria de 

tratamento... E na Emergência, eles dão os medicamentos corretos 

para nossa doença... Enquanto nas outras instituições a medicação é 

mínima e.. Eles não têm um... É acesso à informação suficiente 

(RUANDA)      

 

Porque em... em primeiro lugar, tenho que procurar um lugar pelo menos 

para amenizar minha dor. (CAMARÕES) 

 

   Já para Quênia e Namíbia a procura baseia-se no encontro de um tratamento 

confiável. 

Porque não tem outro lugar para ir... Cuido-me aqui desde pequeno 

também... é mais confiável aqui... Se tratando de minha doença eles que 

são os melhores. (QUENIA)  

 

Porque eu observei que em outros lugares, na UPA, tipo... tem outros 

ponto mais rápido, mais perto de casa da minha casa para ir...,  mais 

quando chego lá, não resolvem... Como sendo aqui, eu já chego os 

médicos já sabem, não preciso falar muita coisa...  E sou medicada, 

parece que a medicação é mais correta, não sei explicar, tem alguma 

coisa especial aqui, diferente. (NAMÍBIA) 

 

 Quando as pessoas com DF procuram o serviço de emergência, caracterizam-se 

duas situações: eles estão apresentando complicações ou não foram orientados sobre 

como proceder diante de algumas manifestações clínicas, mas todos desejam 

resolutividade imediata para o seu problema.  
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 Pelo fato da DF apresentar complicações intensas associadas à sua 

fisiopatologia e uma alta morbimortalidade em todo o território nacional, faz-se 

necessária uma assistência com enfoque no quadro clínico apresentado, assim como um 

suporte que atinja a atenção básica dos níveis de atendimento de urgência e emergência 

(BRUNETTA et al, 2010). 

 Segundo Cordeiro (2013), o atendimento nas unidades de emergência é 

descrito como uma sequência precisa de atividades técnicas que, na maioria das vezes, 

não apresenta resolução, principalmente, quando os transtornos apresentados vão além 

da dor aguda e estão relacionadas a complicações da própria doença. 

  As demandas das pessoas com DF nas unidades de emergência exigem a 

presença de profissionais capacitados que deem resolução imediata aos problemas 

apresentadas pelas pessoas que ali são atendidas (CORDEIRO, 2013).  

 Assim, para saber identificar e analisar as demandas de cuidado da pessoa com 

DF atendida na unidade de emergência alguns aspectos são fundamentais, visando 

promover um atendimento resolutivo, seguro nas dimensões técnicas e humanísticas, 

conforme ilustrado na figura III. 

Figura III: Demandas de cuidado da pessoa com DF na Unidade emergência  

 

 Autores: CARVALHO, E.M.M.S.; ESPÍRITO SANTO, F.H., 2014. 

Necessidades de cuidado 

Pespectivas do cuidado Subsidios para o cuidar da pessoa com DF. 

Cuidado(Relação / Troca) 

Ver e ouvir a Pessoa com DF 

(expressa suas necessidades) 

Ver e ouvir a Equipe de enfermagem    ( expressa 
suas necessidades de cuidado a pessoa com DF)   

Ambiente : Unidade de emergência 

Pessoa com Doença Falciforme Equipe de enfermagem  
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Cuidar da pessoa com DF na emergência implica em promover um ambiente 

que propicie uma relação de troca de informações, em que é necessário ouvir a pessoa 

na expressão das suas necessidades físicas e emocionais como elementos fundamentais 

para serem avaliados visando o planejamento de intervenções efetivas que possam 

favorecer o conforto e a recuperação da pessoa que procura o serviço na expectativa de 

resolutividade para suas demandas de cuidados imediatos, principalmente, frente às 

crises álgicas que repercutem diretamente no seu equilíbrio emocional e relacionamento 

interpessoal.    

 Assim, no Ambiente da Emergência a equipe de enfermagem enquanto 

mantenedora dos cuidados necessita estar apta a identificar e avaliar os clientes para 

implementar os cuidados de enfermagem necessários.  Nesse contexto, o Cuidado, 

estabelecido a partir de uma relação de troca é fundamental, pela interação que propicie 

uma escuta ativa e atenta da pessoa com DF, visando levantar suas Necessidades de 

Cuidado e entender os desequilíbrios que geram estados de tensão conscientes e 

inconscientes, e levam a pessoa a buscar a satisfação de tais necessidades para 

manter/recuperar o equilíbrio. Essas as necessidades básicas precisam ser atendidas, 

porém, quando o conhecimento a respeito de suas necessidades é limitado pelo próprio 

saber, faz-se necessário o auxílio de pessoas habilitadas para atendê-las, demandando a 

presença do enfermeiro.  

 Portanto, entende-se que pensar no ambiente de cuidado a pessoa com DF 

implica em: 

Compreender as interações que ocorrem no processo de cuidar demanda 

reconhecer as particularidades inerentes à subjetividade dos sujeitos, a 

multiplicidade de interpretações possíveis pela mente humana, assim como os 

sentimentos que estão envolvidos no processo de cuidado. Estes 

reconhecimentos demandam ampliar o olhar e estar aberto para a 

compreensão de fatos e fenômenos distintos que ocorrem em um mesmo 

ambiente e permeiam todas as ações de cuidado (LANZONI et al, 2011, 

p.581). 

  

 O cuidado a pessoa com DF, portanto, envolve para além do tratamento, 

considerar os fatores sociais, históricos e culturais que permeiam a experiência 

relacionada à doença e estão imbricados nos modos de agir dos próprios clientes e 

também dos profissionais nas instituições de saúde. Para cuidar dessas pessoas os 

membros da equipe de enfermagem precisam estar preparados para identificar e avaliar 

suas necessidades, visando o bem estar e autonomia das mesmas, mediante uma escuta 
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atenta e sensível as suas demandas físicas, psicológicas e sociais para o planejamento e 

implementação de cuidados efetivos que propiciem melhora do quadro clinico, conforto 

e segurança durante a permanência no ambiente da emergência, o qual requer 

infraestrutura de recursos humanos e materiais adequados. 

 

Cuidando e orientando a pessoa com doença falciforme 

 

  A pessoa com doença falciforme, quando atendida na unidade de emergência, 

encontra-se em situação de vulnerabilidade, e, portanto, deve ser abordada de forma 

acolhedora e humanizada. A dor como uma impressão digital possui características 

singulares, manifestando-se de maneira diferenciada em cada pessoa (BRASIL, 2009).  

 Os discursos dos membros da equipe de enfermagem Bahia, Santa Catarina, 

Minas Gerais e Pernambuco destacam a importância da pessoa com DF ser orientada 

para seguir alguns cuidados com a própria saúde para evitar complicações da doença 

tais como: uso de agasalhos, alimentação, uso das medicações, ingesta hídrica, evitar 

mudanças de temperatura.  

Sim... Como te falei... às vezes... sobre se agasalhar... devido às 

mudanças de temperaturas... sobre beber muita água.  (BAHIA) 

 

Se faço... Faço sim... Faço sobre alimentação... Quando é do sexo 

masculino... Eles falam sobre o medo do priapismo...  E aí converso com 

ele... e as vezes falo com a nossa psicóloga... Aqui tem sempre uma 

psicóloga... Que fica aqui na emergência para dar força a gente. (SANTA 

CATARINA) 

 

Sim!... Por exemplo... é usar as medicações que o médico passou para 

casa... Só.  (MINAS GERAIS) 

 

Fazemos sim... Aqui costumamos dizer o que pode e não pode fazer... 

É... eles não podem é ficar muitos no ar... no ar gelado... ar 

condicionado... a gente explica isso para ele... se não ...  aumenta a 

dor.  (PERNANBUCO) 

 

 

  Para Cordeiro, Ferreira, Santos e Silva (2013), ao assumir os cuidados de 

pessoas que vivem em condições crônicas, é preciso ir além do conhecimento sobre as 

condições físicas e psíquicas, mas buscar compreender a situação em que vivem essas 

pessoas e quais os caminhos que estas percorrem em busca dos cuidados de saúde 

considerando os fatores culturais, religiosos, sociais, psicológicos e suas experiências 

prévias. 
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 O cuidado a essa clientela deve abranger atendimento das suas necessidades 

físicas, apoio psicológico, além de estratégias que possibilitem o autoconhecimento, o 

autocontrole e a participação ativa dessas pessoas no autocuidado (VITOR; LOPES; 

ARAUJO 2010).  

   Segundo Santos et al (2012), a interação das famílias com a equipe de saúde 

os auxilia frente as situações da doença, minimizando consequências negativas, 

facilitando a adaptação e a flexibilidade diante da doença crônica. 

  

O cuidado de enfermagem na perspectiva da pessoa com doença falciforme 

 

 O cuidado de enfermagem na perspectiva da pessoa com Doença Falciforme 

evidenciou como eles se veem sendo assistidos pela equipe de enfermagem e como 

gostariam de ser cuidados, a partir de experiências que podem contribuir para fortalecer 

ou fragilizar o vínculo e a confiança na equipe.  

 

Bom...  À equipe de enfermagem aqui é...  ótima.  Ah... Como é?... Eles 

fazem um trabalho excelente aqui, não tenho como reclamar da equipe 

de enfermagem porque a maioria daqui me conhece desde pequeno, vim 

tratar aqui desde criança e então... já me conhecem desde de 

pequeno.(GANA) 

 

 Bellato, Araújo e Castro (2008) compreendem os cuidados a saúde de modo 

ampliado, destacando que os caminhos em busca de cuidados ocorrem a partir das 

necessidades de saúde diversas. Para estas, as pessoas empreendem a procura por 

cuidado não apenas no sistema formal de saúde, mas em qualquer espaço, 

institucionalizado ou não, que acreditam possa oferecer alívio e resolução as suas 

necessidades do momento. 

 Assim, o caminho em busca de cuidado não segue uma ordem linear, 

racionalmente definida previamente, mas uma procura por diferentes formas de resposta 

ao sofrimento que vivenciam que podem ser consideradas de forma sequenciada ou 

mesmo simultaneamente (BELLATO; ARAÚJO; CASTRO, 2008; TRAD et al., 2010) 

 A procura pelo centro de referência cenário dessa pesquisa, pelas pessoas com 

DF, está relacionada ao fato de ser uma instituição com atendimento diferenciado e 
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competente tecnicamente, que proporciona segurança e acolhimento, como mostram as 

falas a seguir: 

 

Sou bem tratado... bem tratado... Alguns profissionais por conhecer a 

doença, nos transmite carinho. Outros não. (LESOTO) 

 

Ah... A equipe de enfermagem cuida muito bem... Muito bem mesmo... 

Eu não tenho do que reclamar... Eu sou sincera nesse ponto. Porque 

matéria de... da enfermagem eu sou muito exigente. Nós falcêmicos que 

somos falcêmico... temos dificuldades de pegar veia... somos  muito 

difíceis e  a enfermagem  é ... ela tem paciência,  calma...   nos transmite 

calma suficiente para poder fazer esse tipo de ... Porque é sofrido.  Pra 

gente se o acompanhante estiver perto, também fica nervoso quando esta 

furando... quando não acha  e... é... Eu acho a equipe maravilhosa no 

Hemorio. (RUANDA) 

 

São totalmente atenciosos né..., procuram atender as... as  minhas 

limitações, sempre é... sempre  procurando ver nosso bem estar e 

melhor atendimento... (MALAWI)  

 

 Para essas pessoas o atendimento da equipe de enfermagem é fundamental para 

a recuperação, por que além da crise, eles chegam emocionalmente abalados, precisando 

de alguém que possa aliviar o que sentem, alguém com quem possam conversar e ser 

ouvidas, em um acompanhamento mais próximo possível com atenção maior, que 

tranquilize, proporcione apoio no que for preciso e que, sobretudo, tenha paciência para 

cuidar delas. 

 Os serviços de emergência devem ter uma equipe de profissionais capacitados 

para o acolhimento a essas pessoas com doença falciforme, que muitas vezes deixam de 

receber cuidados disponíveis pela falta de familiaridade dos trabalhadores com a doença 

e pela inexistente conexão com os centros de referência. Todas as pessoas com doença 

falciforme devem ser acompanhadas regularmente pelo serviço de referência 

hematológica de sua região ou cidade (BRASIL, 2009, p. 22). 

 Entretanto, para algumas pessoas com DF, participantes da pesquisa, às vezes o 

atendimento demora e alguns profissionais não se parecem estar disponíveis ou com 

humor para estar com eles: 

 

Cuida bem. Algumas vezes... deixam a desejar... mais a maioria cuida 

bem... Cuida bem. Algumas às vezes...  Deixam a desejar... mais 

maioria cuida bem...  as vezes ficamos muito tempo esperando 

sentado... isso deixa mais nervoso... (QUENIA)  

 



95 

 

A equipe... eles me tratam bem, se me maltratam vou à ouvidoria...  

Alguns com mau humor tratam mal, mais é raro... Quando subo do 

SPA a equipe só pega os meus papéis e demora atender... Aí minha dor 

piora. (ANGOLA) 

 

 Segundo Cordeiro (2013, p.117), a ausência de uma relação mais empática e o 

cuidado extremamente técnico, não contribui para o fortalecimento do movimento de 

aprender a lidar com o adoecimento. Diversos elementos podem impedir a construção 

de uma relação de confiança entre essas pessoas e os profissionais de saúde, tais como a 

não valorização das suas queixas e a falta de humanização no atendimento.   

 
Bem... de uma forma geral, a equipe... a equipe de enfermagem eu vejo 

que... os 10 % que estão aqui, na equipe de enfermagem são pessoas 

dedicadas..., pessoas que tem o dom...  o dom para coisa... Outros... dos 

90%  restantes a grande maioria veio... por curiosidade ou talvez por 

necessidade financeira..  então vem para esse ramo onde é um ramo... que  

tem as suas portas aberta de emprego... praticamente o ano inteiro, então 

ela vem para ganhar dinheiro... e depois seguir o rumo delas, elas não tem 

o menor dom ... para coisa. ( BENIN)     

 

Cuida muito bem, não tenho que reclamar não... Só que existem “seres 

humanos e seres humanos”... Alguns... Estão na sua profissão porque 

realmente gostam e têm paciência mais outros... realmente acham que... 

muitas das coisas é exagero nosso, entendeu?.. (GAMBIA) 

 

 

 É fundamental que os profissionais de saúde estejam capacitados para receber 

essas pessoas, amenizando, assim, a intensa dor e sofrimento apresentado por elas, 

respeitando-os e cuidando deles adequadamente, sem descriminação.  

 Para Araújo (2012), toda pessoa com DF submetido a evento agudo deve ter 

seu atendimento normatizado e sistematizado. Inicialmente deve-se abordar, aconselhar 

e confortar essa pessoa. Promover a avaliação inicial, identificando tecnicamente os 

problemas e a gravidade clínica, efetuar a intervenção médica de qualidade e não 

esquecer de fornecer apoio devido aos familiares que se encontram em situação 

vulnerável e de risco. 

 A pessoa com DF que procura a emergência, segundo os relatos, deseja ser 

bem atendido, com atenção, respeito e sem discriminação frente à situação que vivem 

de fragilidade física e emocional, que tende a ser agravada com as crises álgicas.   

 

Mais atenção, só mais atenção... Simplesmente isso mais atenção. 

Estou precisando... estou passando mal.. Me  dê  atenção, porque 
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quando a pessoa esta nesse lado passando mal ela só precisa de 

atenção, apenas isso. (UGANDA)   

 

Como eu gostaria de ser tratada?... Gostaria de ser tratada como todo 

mundo. Às vezes eles fazem descriminação. (ANGOLA) 

 

 Eu?... Gostaria de ser tratado com o máximo de respeito... com máximo 

de respeito. (GABÃO) 

 

Gostaria de ter é... Claro!... no momento de crise né..., no momento... no 

momento que esta... totalmente impossibilitado ali...  de ter um...  uma  

atenção melhor no sentido de que... Como posso falar...  é ... quando a 

gente esta sentindo dor ... a gente só quer que a dor passe né.... e toda 

vez temos que ficar esperando o atendimento dos enfermeiros. 

(MALAWI) 

 

 A importância do vínculo estabelecido com a equipe de enfermagem pode 

favorecer a forma de lidar com a experiência do adoecimento e da hospitalização, 

quando baseado na confiança, troca e respeito entre quem cuida e está sendo cuidado.  

 

No momento sim. Toda vez que tem há internação né... eu procuro 

esclarecer minhas dúvidas em relação a dificuldade... a dor...  na 

enfermidade para ter uma qualidade de vida melhor lá fora...   não 

sempre... Porque é sempre corrido na enfermagem... ali na  emergência 

é... o atendimento é  muita gente né... e fica muitas  das vezes esperando... 

Mas quando possível... é... Eles trocam informação... (MALAWI) 

 

Toda vez que tenho possibilidade, curiosidade e uma abertura com o 

profissional, aí sim há uma troca de experiência de ambas as partes. 
Às vezes eu tenho detalhes no tratamento que aprendi em outros lugares...  

Os que...  os que têm clareza do que aprendeu na faculdade, eles passam o 

conhecimento com clareza...Tem uns... Profissionais que não tem clareza 

no que aprendeu e então...  Eles se enrolam e se omitem a falar daquilo 

que eles não sabem. (BENIN) 

  

 É na interação com a equipe de enfermagem que a pessoa com DF também 

pode ter acesso, desenvolver e apreender conhecimentos sobre como se cuidar, como 

cuidar das feridas, uso correto de medicamentos, boa alimentação e ingesta hídrica, uso 

de agasalhos e evitar mudanças climáticas.   

Trocamos... Trocamos conhecimentos... Eles orientam quais a 

medicações que devo usar..., sobre agasalhar, beber líquidos... O que 

tenho que fazer quando estiver frio, quando o tempo muda... O tempo 

esfria não andar descalço, proteger os membros inferiores, para 

proteger supostas úlceras... Eu como sou um paciente SC, eu tenho 

menos proporção de ter úlceras do que o SS, mais mesmo assim é bom 

proteger (GUINÉ-BISSAU)  
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Sim... Sim... Eles orientam... Estou falando da equipe de enfermagem 

né... Sempre que surge um medicamento, eles passam toda orientação 

quanto ao uso, quanto aos efeitos que podem ocorrer. E aí... eles passam 

essas orientações e nós pacientes... Nós fazemos uma análise do uso... 

Ou não desse medicamento que a partir do momento que eu me prontifico 

tratar... é ... e fazendo uso desse novo medicamento eu posso estar 

ajudando a melhorar para o futuro. (LESOTO) 

 

  Nos discursos de Ruanda e Togo, observa-se que nem sempre o seguimento 

das orientações é possível, devido ao setor de emergência ser um local de grande 

movimento de pessoas que às vezes dificulta que os profissionais possam interagir com 

o paciente informando e dando orientações. 

 

Às vezes orientam. Quando podem e... Quando tem tempo... O 

constante... para evitar o constante... idas e vindas na emergência e no 

SPA    eles falam de...falam sobre o que devo fazer em casa, ...  tomar os 

remédios, me agasalhar...  (RUANDA) 

 

Algumas equipes sim, outras não... Ah... As orientações deles... é... como 

é que eu podia falar... te responder... as vezes o setor cheio... Algumas 

equipes... eles orientam bem... quando podem... alguns  com orientação... 

Ah... algumas orientações que eles fornecem... tipo... em caso de dor é... 

você procurar tomar ... ingerir bastante liquido. o a gente se dar mais 

com os enfermeiros  do que os médicos né... então os enfermeiros 

passam mais orientações também...a gente esta bebendo mais 

liquido.. bastante líquido. É... pra se bem cuidar... (TOGO) 

 

 

 Os discursos de Ruanda, Malawi e Nigéria evidenciam que o conhecimento 

que agregam no decorrer da experiência de adoecimento fundamenta a construção do 

significado de cuidado, e os ajudam a criar regras para o enfrentamento do cotidiano 

com uma doença crônica. São cuidados que eles precisam manter para evitar 

complicações e internações recorrentes. 

 

Se a gente não se cuidar em casa, todo dia a gente esta na 

emergência... toda hora para tomam medicação... toda hora 

medicação para dor...então se a gente cuidar em casa... tiver uma 

consciência ... coisa que alguns pacientes não tem...  se a gente se cuidar 

em casa, tomar a medicação direito...  poder ter... aquele emocional 

controlado... com certeza agente não vai vir tanto ao Hemorio na 

emergência...  Tem gente que mora na emergência... acha que a 

emergência é a casa... casa emergência, casa emergência do Hemorio... 

mais não é assim...é casa, família... depois hospital... temos um dia a dia 

lá fora... a gente pode  se a gente se cuidar.. a gente pode viver uma vida 

normal... (RUANDA) 
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Eu sim... porque...  é...  não depende só de mim...  Tenho família e tenho 

que esta com minha saúde melhor. Alimentação, hidratação...  e o uso 

dos medicamento. (MALAWI)  

 

Sim, uso o que já sei... Bebo muito liquido, tento... tomar meus 

remédios direito... Tudo se torna comum para mim... Nasci com isso... 

(NIGÉRIA)  

 

 

 Entretanto, as orientações recebidas dos profissionais nem sempre são seguidas 

segundo Gâmbia, Quênia e Gana.  

 

Se eu uso as orientações no meu dia a dia? Nem todas... Sou meio 

rebelde. Faço aquilo que me sinto bem... Agasalho-me, mas... às vezes 

eles falam para tomar a medicação certo... eu às vezes estou com tanta 

dor que em vez de tomar  1 comprimido  que  o médico receitou ..., eu 

tomo logo 3 comprimidos. ( paciente ficou rindo). (GAMBIA)  

 

 Sim. Sim. Às vezes deixo a desejar... mais me cuido... medicamento 

certo...não pegar friagem. na medida do possível sigo, sigo sim... 

(QUENIA)  

 

Gosto de beber, não de ficar bêbado... Às vezes sigo os conselhos. 

Preciso fazer biscate, vendo às vezes na praia e acabo pegando friagem...  

Não uso muito não... as orientações (GANA) 

 

 

Nos discursos acima, destaca-se a importância do desenvolvimento da 

conscientização individual quanto à manutenção do tratamento e da adoção de cuidados 

para prevenção de complicações, entretanto, esse é um processo que precisa ser 

permeado por estratégias de suporte e acolhimento a esse grupo, pois, talvez por ser 

uma doença crônica sem cura, eles se “cansam” da rotina do tratamento, o que causa a 

não adesão ao mesmo. 

É importante lembrar que o paciente é quem faz a escolha sobre cumprir ou 

não as orientações realizadas pela equipe de enfermagem ou até mesmo buscar 

alternativas de cuidado (OLIVEIRA, 2002). Desta forma, cada pessoa entende sua 

problemática de uma forma e vislumbra o seu cuidado de acordo com a sua vivência 

frente à doença.  

 

O Cuidado de enfermagem a pessoa com doença falciforme 

 Para cuidar da pessoa com anemia falciforme é preciso articular a dimensão 

técnica com a dimensão humana em uma interação contínua com ela. É necessário 
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estabelecer uma relação interpessoal (paciente-profissional) construída com base na 

confiança e empatia, com serviços estruturados para fornecer orientações terapêuticas e 

preventivas, levando em consideração as condições sócio-econômica-cultural de cada 

um. 

  

A dinâmica do cuidado a pessoa com doença falciforme 

 

 A condição crônica demanda cuidados continuados e prolongados que devem 

ser incorporados ao processo de viver das pessoas e, nesse processo, a família é 

elemento fundamental a manutenção do tratamento (CORDEIRO; FERREIRA; 

SANTOS; SILVA, 2013).   

 Nos discursos dos membros da equipe de enfermagem, Bahia, Goiás e 

Rondônia, a descrição da dinâmica de atendimento a pessoa com DF na emergência, 

segue uma rotina institucional norteada pelo Protocolo de Atendimento aos Eventos 

Agudos da Doença Falciforme do Ministério da Saúde (BRASIL, 2009). 

 

 Tem que colher uma série de exames... tem que estar monitorando 

esses exames... não é?... mas... né?... o... o tratamento é... é longo... é 

crônico (...). Então... a gente passa a... a visita... e... tem um impresso 

próprio... que a gente pergunta suas necessidades humanas básicas... e 

ele refere de acordo com o grau  de conhecimento que ele tem ... sobre a 

doença dele... e... e depois a gente traça... um perfil de cuidados 

direcionado a estes cliente... Precisa de atendimento imediato... Eles... 

eles já chegam com quadro de dor... às vezes com falta de ar... às vezes 

chegam com um quadro infeccioso importante... Então a agilidade no 

atendimento é crucial. (BAHIA) 

 

Ah... a gente tenta seguir o fluxo né... instituído... na maioria das 

emergências... o paciente é acolhido... Classificando ao risco... a gente 

vai classificando na ordem... do atendimento médico vai ser de acordo 

com a classificação desse paciente... visando a dor... visando alteração 

dos sinais vitais... Essas coisas assim...  para agilizar no máximo o 

atendimento dele.(GOIÁS) 

 

Ah Tá... Fico na emergência... Na triagem...   e a gente recebe o 

paciente... Né... vejo os sinais vitais... fazendo...  tem um texto... né...   

um questionário...  que a gente vai fazendo a pergunta e marcando... 

a respeito do paciente... aí nessa avaliação a gente fica sabendo se ... 
ele ... Recebe a pulseirinha verde, vermelho e amarelo... Na 

emergência...  geralmente eles chegam sentindo muita dores...né... 

muitas dores...e ai... na emergência...  no SPA... o paciente vai para o 

consultório...  vai ser atendido pelo médico e depois vai para a sala de 

medicação... aplica a medicação.. .  mais ali... na doença falciforme é 
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desse jeito... Geralmente cuido com a medicação né ... medicação e... e 

orientações... geralmente toma muito remédio para dores.. 

(RONDONIA) 

 

 Nos discursos dos profissionais Maranhão e Espírito Santo, além das rotinas 

institucionalizadas a comunicação é elemento essencial no cuidado à pessoa com 

doença falciforme. 

 Segundo Batista (2008), a boa comunicação, respeito mútuo e compreensão, 

juntamente com a enfermagem e atendimento médico podem facilitar a conquista de 

resultados positivos em pessoas com doença falciforme. 

 

Ah... a pessoa chega aqui na... Eles chegam aqui... faz a triagem, passa 

pelo médico... e aí depois chega  em nossas mãos com a prescrição... e 

aí a gente conversa com este paciente, identifica pelo nome... a 

matricula... e  o local da dor que ele esta sentindo... punciona... 

muitas vezes agente colhe o hemograma... solicita o pessoal do 

laboratório... encaminhamos para o RX... entendeu?... quando ele 

retorna...conforme vai avaliando a dor, a gente faz a medicação e fica  

num período de 6 horas ... aqui dentro e... depois é reavaliado 

novamente pelo médico ... e ai... vai ver... se... se a dor cessou...  ele vai 

para casa... Se não cessou... ele  vai para o 5º andar... Além da 

medicação... a gente também faz uma papoteraria para aliviar essa 

dor do paciente. Bem...  acho que acima de tudo tento cuidar com 

carinho.. com amor... não é só a medicação que vai aliviar a dor...  

muitas  das vezes chegam aqui gritando tá... e  aí a gente conversa...  

tento entender um pouco dessa doença... porque dessa doença... porque 

esta sentindo a dor e...  junta... entendeu?... aí faz a medicação e aí...  

junta a medicação com a papoterapia e  aí ajuda aliviar a dor. 

(MARANHÃO) 

 

Paciente chega... a gente faz a entrevista... normal... pergunta a... a... faz 

a escala... escala da dor... é... atenta pelo que ele fala... a gente 

procura ouvir o paciente... ,  é... afere os sinais vitais, punciona...  as 

vezes não vem com acesso do SPA. (ESPIRITO SANTO) 

 

 Muitas vezes para aliviar o sofrimento e a dor de uma pessoa, além das 

palavras, o toque torna-se essencial, pois permite compartilhar com o outro, o momento 

de dor.    

 

É... a gente ajuda no psicológico do doente... isso  é importante...  você 

dar um apoio nessa parte... que o importante é você...  é Humanizar...  

Porque isso já faz parte do momento...  Você pode atender o doente...  

fazer aquela medicação... mais se você não der aquele  apoio... não  

ajudar o doente... fica faltando alguma coisa para esse doente. 

(MINAS GERAIS) 
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 Ao cuidar entra-se no mundo da pessoa que está sendo cuidada, abrindo-se um 

processo de descoberta e aprendizado mutuo de interação com a equipe de saúde.  Além 

disso, oferece ao outro, condições de se associar uma necessidade de crescimento 

porque oportuniza a descoberta de suas próprias capacidades (BATISTA, 2008). 

 Na relação com os pacientes, a equipe descreve que eles possuem um 

conhecimento sobre a doença advindo da experiência que possibilita adentrar nas suas 

formas de significar a doença e implementar orientações de acordo com suas 

expectativas, quando se estabelece um ambiente de confiança e troca. 

Com certeza... são pacientes que sabem... e dominam completamente a 

doença que eles têm. (RIO DE JANEIRO)  

 

 Com certeza... com certeza... quem quiser saber... eles aqui sabem mais 

do que a gente... (profissional fica rindo)... Muitos aqui... Nossa!... 

Sabem muito, mas e... e eles nos ensinam muita coisa. 

(PERNAMBUCO) 

  

Ah, Claro!... Converso muito com eles... eles falam muito da vida 

deles... Eu dou muito conselhos... entendeu?...  Faço orientações para 

terem cuidados... Muitos falcêmicos gostam  muito de  baladas...  de 

sair... de dançar... de ficar até tarde... de beber entendeu? ...Falo para eles 

que... vocês tem que limitar...  o que vocês podem fazer ... ou que não 

podem. (RIO GRANDE DO SUL) 

 

Muitas vezes sim... muitas vezes sim... Quando o setor esta mais 

tranquilo, a gente conversa... faz um diálogo... entendeu?... Muitas vezes 

pergunto para ele...  o que ele faz em casa... em termo...  para ajudar 

nessa, nessa...  no alívio dessa dor... muitas das vezes a gente instrui esse 

paciente... entendeu? (MARANHÃO)  

 

Sabe... as vezes... Quando o setor esta calmo eu troco sim....    Ah... tem 

horas que... converso  sobre assuntos do dia a dia...  sobre “o porquê”  

que ele veio na emergência, ... sobre assuntos de família... Mas tem 

horas que às vezes não da para ficar de bate papo não. (SANTA 

CATARINA) 

 

 O cuidado de enfermagem, segundo Espirito Santo e Porto (2008, p.99) possui 

uma dimensão do afeto – os saber sentir, que implica em estar disponível, mediante uma 

escuta atenta que possibilita o crescimento mutuo de quem recebe e presta o cuidado. A 

dimensão do afeto envolve perceber o outro e a si mesmo em uma relação de troca, 

onde há intenção de contribuir para sua recuperação mediante uma prática competente 

com conhecimento técnico, sensibilidade e empatia.  
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Limitações no cuidado à pessoa com doença falciforme 

 

 Dentre as limitações verbalizadas pelos membros da equipe de enfermagem no 

cuidado à pessoa com DF na emergência, eles ressaltaram o espaço físico disponível 

frente ao quantitativo de pacientes que demandam atendimento imediato as suas 

necessidades, principalmente nas crises álgicas, porque também requer apoio emocional 

para o enfrentamento dele nessa situação. 

Sim, há uma grande demanda aqui de pacientes... né... e também  

assim ...( Apontou para o setor lotado)...  Porque assim... é um paciente 

que tem que intervir logo... e se demorar... ele pode descompensar e...– 

complicar... Nem sempre a gente tem leitos suficientes pra... para 

acolher. (BAHIA) 

 

Eles ficam impossibilitados de trabalhar não é... né... é a maioria 

assim... os jovens ...os mais   jovens... eles  trabalham.... e tudo...  mais 

assim... que eles tem  algum sintoma... eles vem para fazer medicação... 

né!...  para parar essa dor... é... geralmente é no frio... né! (falou em voz 

baixa)... que  eles sentem muitaaaa dor. (SÃO PAULO) 

 

Fico nervoso quando eles não param de chamar... me dar nervoso se 

a dor não passa. E aí peço para o colega atender. (SANTA CATARINA) 

 

Não... Acho que nada me limita... Assim... não tô... não limita... 

entendeu?... Quando... eu me coloco muitas vezes no lugar dessa 

pessoa... eu sei que é uma doença... para eles é ruim ...  e...  eu faço o 

possível para aliviar a dor desse paciente... tanto é que faço o 

papoterapia junto com a medicação... para tentar ajudar... entendeu?  

(MARANHÃO) 

 

 

  Ansiedade, depressão, comportamento agressivo e medo fazem parte do 

repertório associado às repetidas crises de dor e internações das pessoas com doença 

falciforme. Esta síndrome dolorosa é descrita por pacientes com doença falciforme como 

‘persistente’ e ‘sempre presente’, ‘consistente’ e ‘recorrente’, como ‘dor que não passa’. 

(BALLAS, 2011) e pode levar a mudanças psicológicas - como distúrbios do sono - e 

psicopatológicas, como depressão, ansiedade e distúrbios de personalidade.  

  A dor leva a um desequilíbrio, as pessoas ficam nervosas, agressivas sem saber 

o que fazer, com intranquilidade, querendo que a dor passe e solicitando a todo o momento 

medicações aos profissionais de saúde (CORDEIRO, 2013, p.119). 

  Tais situações acabam representando limitações no desenvolvimento do 

cuidado à pessoa com DF na emergência que tem uma rotina incessante, que gera desgaste 
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físico e emocional tanto nos pacientes quanto nos profissionais que precisam atender 

prontamente a demanda de necessidades da clientela no setor. 

 

Nem sempre... É... só quando o paciente... ele é um paciente muito... 

assim... quando ele não quer ser ajudado. Fica difícil. Mesmo você 

forçando um pouquinho... Por exemplo, tem paciente que é agressivo... 

que agora inclusive deu uma melhorada boa... as vezes falo com o pessoal 

agora... que eles estão domesticados...(dar um riso)... estão bem melhor 

do que era antes...  os pacientes vinham pra cá... eles agrediam... O que 

limita...  é se o paciente... por exemplo:  ele... se ele faltar com um certo  

respeito...  ai com certeza  a coisa fica ruim.  (MINAS GERAIS) 

 

O que limita... Não sei o que vai me impedir de fazer o cuidado...  eles 

ficam agressivos...   não ...  é aí que tenho mais cuidado...  as vezes ficam 

agressivos devido a dor, eu sempre dobro meu cuidado... Entendeu?...   

É aí que converso com eles. Entendeu? ...  É assim... é assado, entendeu?  

... Dobro a minha atenção... Pois é aí que mora o perigo...  É nesse 

momento que fico de olho nele... Dobro atenção com eles entendeu? (RIO 

GRANDE DO SUL). 

 

 

 Outra limitação ao cuidado de enfermagem a pessoa com DF na emergência 

refere-se aos recursos materiais que, segundo Lourenço e Castilho (2007, p.16), além de 

causar estresse na equipe multiprofissional, leva à descontinuidade da assistência 

prestada e, consequentemente, gera riscos à segurança dos pacientes.  

 

Alguns pacientes são difíceis de lidar por conta da personalidade desse 

paciente..., é como se... se  eles espelhassem em você a culpa da doença 

dele... isso limita a assistência da gente...  porque a gente esta ali para 

poder ajudar e...  o paciente muitas das vezes o paciente não quer ser 

ajudado... Também limita em relação a assistência...é ... limitação de 

material... um exemplo...  a gente esta sem medicação...  o tramal esta 

acabando... morfina no domingo... o  estoque limitado...  Não tem 

cetorolaco na unidade há um bom tempo... isso também... isso também 

acaba limitando muito a assistência... principalmente ao falcêmico ...  

por conta da dor...   cetorolaco é uma das principais ... não tem na 

unidade...  e ai apela par o tramal... que é a segunda opção...  esta 

acabando na unidade... então é assim... a gente não sabe que vai 

encontrar no plantão que vem. ( GOIÁS) 

 

 

 Entretanto, as possíveis causas que levam à falta de materiais podem ser 

decorrentes de inúmeros problemas de ordem estrutural, organizacional e individual 

(LOURENÇO; CASTILHO, 2007, p. 16).  

 Acerca desta falta de estrutura na instituição hospitalar, Silva, Chernicharo e 

Ferreira (2011, p.311), discorrem que as particularidades do ambiente de trabalho, dos 
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equipamentos e da organização do trabalho muitas vezes prejudicam a qualidade do 

cuidado e, consequentemente, a aplicação dos preceitos de humanização.  

 

Sim Ah... a problemas estruturais mesmo... de estrutura... porque 

limita os pacientes é...  a deambular pelo setor... acho que é mais isso 

...  o primeiro ponto.  (RIO DE JANEIRO) 

 

 

 Outra limitação descrita pelos membros da equipe de enfermagem refere-se à 

deficiência de conhecimentos sobre a DF.   

  

Então... o que me limita mais... e às vezes  me limita, é não ter muito 

conhecimento  acerca da doença né...  e aí... é...  Algumas coisas 

assim... surgem e geram dúvidas... É isso. (MATO GROSSO DO SUL) 

 

 

 Fica evidente, no tocante à atuação dos profissionais de saúde, o desafio que 

enfrentam para conhecer e intervir nas questões que envolvem as pessoas com doença 

falciforme, seres humanos que constroem suas vivências nas experiências diárias com a 

família, os grupos, a ciência, a sociedade e a política (SOARES et al, 20014). 

 A ausência de uma discussão abrangente sobre questões de raça/cor na 

formação de profissionais de saúde desfavorece uma mudança de atitude no tratamento 

da crise de dor na doença falciforme em cenários de saúde, principalmente na 

emergência e no pronto atendimento (HOPKINS, 2014; CORDEIRO; FERREIRA, 

2009). 

 Nos últimos anos tem aumentado a preocupação com a compreensão da dor 

crônica na DF, assim como, na utilização de protocolos para o cuidado adequado a 

pessoa com dor o que implica na necessidade de ampliar os conhecimentos sobre a 

temática no planejamento assistencial a essa clientela, cujo manejo da dor deve ser 

direcionado a síndrome dolorosa crônica, devidamente assistida por uma equipe 

multidisciplinar com intervenções comportamentais, complementares e farmacológicas. 

 Além disso, na perspectiva de promoção de uma assistência integral, 

humanizada e com crescentes níveis de qualidade, entende-se que é preciso investir em 

programas de educação permanente sobre a magnitude da doença falciforme, 

considerando seus aspectos culturais, econômicos e sociais bem como atualização 

acerca da sistematização da assistência de enfermagem com conteúdos que abordem 

conhecimentos sobre a fisiopatologia da DF, formas de avaliação e intervenção de 
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cuidado a pessoa com DF e sua família, visando promover um assistência segura e cada 

vez mais competente para favorecer a recuperação e manutenção da saúde dessa 

clientela, prevenindo complicações e reduzindo reinternações com programas 

institucionais efetivos de acompanhamento dessas pessoas. 

Assim, considerando que a pessoa com doença falciforme necessita de 

cuidados contínuos de saúde, é fundamental estabelecer estratégias de participação ativa 

da mesma no autocuidado, mediante ações educativas que possibilitem a promoção e 

manutenção da sua saúde com a implementação de programas, com atividades em 

grupo, sob coordenação da enfermeira, elemento facilitador no processo de 

conscientização da pessoa acerca da tomada de decisão quanto às ações de autocuidado 

para preservação da saúde e autonomia na realização das atividades de vida diária e 

melhoria da sua qualidade de vida. 

 Tais estratégias têm como metas a melhoria da qualidade de vida dessas 

pessoas, bem como reduzir à incidência de complicações, agudas e crônicas, que 

culminam na necessidade de hospitalização, cuja porta de entrada é a unidade de 

emergência, na maioria das vezes, decorrentes de crises álgicas que limitam e interferem 

diretamente no cotidiano e qualidade de vida dessas pessoas. 
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CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

A Doença Falciforme (DF) é uma doença milenar, de mutação genética, crônica, 

oriunda da África, de grande prevalência no Mundo e no Brasil, e que acomete 

indivíduos afrodescendentes na maioria da raça negra, fazendo desta uma doença com 

grave impacto social. Sendo a Doença Falciforme incluída nas políticas de saúde para a 

população negra, exigindo um acompanhamento contínuo da equipe multiprofissional, 

visando prevenir complicações e melhoria da qualidade de vida, com uma abordagem 

específica voltada para a promoção da equidade em saúde no País.    

Neste estudo, a equipe de enfermagem descreve a pessoa com doença falciforme 

como um doente crônico, que requer cuidados contínuos, pois sentem dor, falta de ar, 

são frágeis, carentes de atenção da equipe, e precisam de apoio para alivio da dor, de 

orientações e sensibilidade da equipe multiprofissional.  

Durante o período da coleta de dados foi observado que o setor de emergência, 

cenário do estudo, apresentava-se com alta demanda de pacientes, que prejudicam a 

manutenção de um ambiente acolhedor e confortável, mas que não é diferente de outras 

instituições de saúde que vivenciam sérias limitações no que se referem a recursos 

físicos, materiais e humanos para atender a população que adentra na rede de saúde. 

O HEMORIO é um HEMOCENTRO especializado, referência para o tratamento 

hematológico, na qual destacamos o atendimento as pessoas com hemoglobinopatias 

hereditárias, como a Doença Falciforme. A procura pelo centro de referência, pelos 

participantes da pesquisa, está associada à possibilidade de estar sendo atendido em uma 

instituição de referência, que oferece atendimento diferenciado e competente por uma 

equipe especializada. 

Ao analisar os dados coletados, foi possível verificar como a doença falciforme 

está geralmente associada a muito sofrimento e a um tratamento doloroso com muitas 

internações no setor de emergência, sendo a dor, o agravo clínico mais comum que leva 

à busca por resolutividade para o alívio dessa manifestação.  

Assim, para cuidar da pessoa com Doença Falciforme, cabe a equipe de saúde, 

em especial a de enfermagem, conhecer a pessoa e sua trajetória de vida, reconhecendo 

suas limitações e dificuldades no seguimento do tratamento, das ações de autocuidado e 
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prevenção de complicações que repercutem diretamente na sua forma de ver e entender 

a doença com suas repercussões físicas, sociais e econômicas.  

Nos discursos da pessoa com Doença Falciforme foi evidenciado que o 

conhecimento que agregam no decorrer da experiência, fundamenta a construção do 

significado de cuidado e os ajuda a criar estratégias para o enfrentamento do cotidiano 

com uma doença crônica. Todo esse cuidado requer, portanto, da equipe de enfermagem 

preparo para identificar, avaliar e atender as necessidades dessas pessoas e suas 

famílias, com uma atenção diferenciada, avaliação cuidadosa e escuta atenta de suas 

demandas físicas, sociais e psicológicas.  

Assim, saber ouvir as pessoas com Doença Falciforme pode ser o ponto de 

partida para identificar suas necessidades e estabelecer um plano de intervenção de 

cuidados integral e efetivo.  No cotidiano do cuidado é importante reconhecer os fatores 

desencadeantes de situações agudas e crônicas da doença falciforme e as necessidades 

dos mesmos, pois a pessoa com DF necessita de atenção, respeito e cuidados contínuos.  

A longa duração do tratamento exige uma convivência intensa com os 

profissionais de saúde, a enfermagem pode utilizar o tempo de internação para 

estabelecer uma relação de confiança com a pessoa e seus familiares. Cuidar de pessoas 

com DF é trabalhar com vidas, não importando o tempo que estas pessoas irão 

permanecer na instituição ou quantas vezes elas irão retornar aos serviços de saúde.  

Nessa perspectiva, cabe à enfermagem refletir sobre sua concepção em relação 

às pessoas que vivem com doença falciforme, visando uma assistência adequada, eficaz 

e acolhedora, que possibilite minimizar o sofrimento das pessoas envolvidas no 

processo de cuidar.  

O acolhimento é um processo de escuta qualificada, em que se prioriza o 

atendimento de acordo com as necessidades da pessoa sob nossos cuidados, 

proporcionando a valorização da relação humana entre a equipe de enfermagem e quem 

está sendo cuidado.  

Portanto, este estudo espera contribuir para a sensibilização de outros 

profissionais em relação ao cuidado da pessoa com Doença Falciforme em unidade de 

emergência, bem como estimular a elaboração de novos estudos sobre a temática. 

Evidencia-se também, a necessidade da inclusão de temas focados no cuidado a essas 
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pessoas na formação dos profissionais de saúde tanto nos cursos de graduação e ensino 

técnico, quanto em programas de educação permanente nas instituições de saúde. 

Espera-se que este estudo seja uma semente e que dele brotem frutos e 

discussões que possam alavancar mudanças de comportamento acerca dessas pessoas, 

contribuindo para um cuidado de enfermagem norteado pelo respeito às especificidades 

da pessoa com doença falciforme em uma unidade de emergência, de forma sensível e 

efetiva as suas necessidades, em uma perspectiva integral e integradora. 
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APÊNDICE A 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – CLIENTE 

Dados de identificação 

Título do Projeto: A Pessoa com Doença Falciforme em Unidade de Emergência: Limites e 

Possibilidades para o Cuidar da Equipe de Enfermagem 
Pesquisador Responsável: Elvira Maria Martins Siqueira de Carvalho 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense  

Telefones para contato: (21)98232-3185  

Paciente voluntário: _____________________________________________________ 

Idade: _____________ anos   R.G. ________________________ 

 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “A Pessoa com Doença 

Falciforme em unidade de Emergência: limites e possibilidades para o Cuidar da Equipe 

Enfermagem”, de responsabilidade do pesquisador Elvira Maria Martins Siqueira de Carvalho. 

O objetivo geral da pesquisa é Analisar os limites e possibilidades da equipe de enfermagem no 

cuidado a pessoa com doença falciforme na emergência; E os objetivos específicos são: 

Caracterizar o perfil das pessoas com doença falciforme em uma unidade de emergência; 

Identificar as necessidades de cuidado da pessoa com doença falciforme em uma unidade de 

emergência e Descrever como a equipe de enfermagem cuida da pessoa com doença falciforme 

em uma unidade de emergência. A pesquisa pretende contribuir para ampliar os conhecimentos 

sobre essa temática para favorecer a melhoria da qualidade da assistência de enfermagem a 

pessoa com doença falciforme em unidade de emergência. Para isso, será feita uma entrevista 

que será gravada em aparelho digital, para preservar a integralidade do seu depoimento. Após a 

transcrição das entrevista serão usados nomes fictícios para preservar o seu anonimato. Caso 

necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de qualquer 

dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados à sua participação na 

pesquisa. Os resultados dessa pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ ou revistas 

científicas. Sua participação nessa pesquisa é voluntaria e a qualquer momento o (a) senhor (a) 

poderá se retirar da mesma, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo. Será mantido o caráter 

confidencial de todas as informações relacionadas à privacidade da pessoa pela qual sou 

responsável. Este documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo representante 

legal do sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador. 

Eu, _____________________________________, RG nº _______________________, declaro 

ter sido informado e concordo com a participação, como voluntário, no projeto de pesquisa 

acima descrito. 

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de _______ 

           ___________________     _________________________________ 

(Participante)                  Elvira Maria Martins Siqueira de Carvalho 

                 (Responsável por obter o consentimento) 

 

_____________________________________________________________         

(Testemunha)                                               (Testemunha) 
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APENDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

EQUIPE DE ENFERMAGEM 

Dados de identificação 

Título do Projeto: A Pessoa com Doença Falciforme em Unidade de Emergência: Limites e 

Possibilidades para o Cuidar da Equipe de Enfermagem 
Pesquisador Responsável: Elvira Maria Martins Siqueira de Carvalho 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa – MACCS e HEMORIO.  

Telefones para contato: (21) 98232-3185 

Profissional voluntário: __________________________________________________ 

Idade: _____________ anos  R.G. ___________________ 

 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “A Pessoa com Doença 

Falciforme em unidade de Emergência: Limites e Possibilidades para o Cuidar da Equipe 

Enfermagem”, de responsabilidade do pesquisador Elvira Maria Martins Siqueira de Carvalho. 

O objetivo geral da pesquisa é Analisar os limites e possibilidades da equipe de enfermagem no 

cuidado a pessoa com doença falciforme na emergência; E os objetivos específicos são: 

Caracterizar o perfil das pessoas com doença falciforme em uma unidade de emergência; 

Identificar as necessidades de cuidado da pessoa com doença falciforme em uma unidade de 

emergência e Descrever como a equipe de enfermagem cuida da pessoa com doença falciforme 

em uma unidade de emergência. Tem como justificativa fornecer subsídios para a melhoria da 

assistência de enfermagem a pessoa com doença falciforme em unidade de emergência, 

favorecendo sua recuperação e prevenção de complicações. Almejo apresentar subsídios para a 

equipe de enfermagem na valorização das interações com a pessoa com doença falciforme 

visando um cuidado integral aos mesmos, considerando suas necessidades e demandas no setor 

de emergência. Para isso, será realizada uma entrevista focalizada no interesse temático da 

pesquisa, que será gravada em aparelho digital, para preservar a integralidade dos depoimentos. 

Após a transcrição das gravações, serão colocados nomes fictícios para preservar a identidade 

dos participantes. Caso necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou 

esclarecimentos de qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros 

relacionados à pesquisa. Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ ou 

revistas científicas. A retirada do consentimento e permissão de realização do estudo pode ser 

feita a qualquer momento, sem que isso lhe traga prejuízos. Será mantido o caráter confidencial 

de todas as informações relacionadas à privacidade da pessoa pela qual sou responsável. Este 

documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo representante legal do sujeito da 

pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador. 

Eu, ___________________________________, RG nº _______________________, declaro ter 

sido informado e concordo com a participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima 

descrito. 

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de _______ 

           _____________________________     _________________________________ 

          (Participante)                      Elvira Maria Martins Siqueira de Carvalho

      (Responsável por obter o consentimento) 

 

______________________________      _______________________________                                                                  

(Testemunha)                                                                                     (Testemunha 
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APÊNDICE C 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO  

Data:  

Início:                                   Término: 

1) O ambiente do setor de emergência. 

 Estrutura: 

 Ventilação: 

 Iluminação: 

 

2) A dinâmica de atendimento: 

 Chegada dos membros da Equipe de Enfermagem: 

 Admissão dos clientes: 

 Local e Tempo de espera: 

 Execução do atendimento: 

 

3) O cuidado equipe/clientes: 

 Interação entre Equipe e Cliente: 

 Desenvolvimento dos procedimentos: 

 

Impressões do pesquisador: (expressões não verbais, reações durante a entrevista). 
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APENDICE D 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – CLIENTE 

Entrevista Nº___________ 

Data:________________      Início: ________________     Término:_______________ 

Nome:_________________________________________________________________ 

Idade:_________    Sexo: ( ) M  ( ) F    Estado Civil:____________________________ 

Nº de filhos:____________     Grau de escolaridade: ____________________________ 

Ocupação:__________________   Há quanto tempo:____________________________ 

Bairro em que reside:__________________ Município: _________________________ 

Condições de Moradia:___________________________________________________ 

Questões: 

 

1) Fale sobre sua doença 

2) Porque o senhor (a) procura atendimento na emergência? 

3) Como a equipe de enfermagem cuida do (a) senhor (a)? 

4) Como o (a) senhor (a) gostaria de ser cuidado? 

5) O (a) senhor (a) e a equipe de enfermagem trocam conhecimentos durante a 

assistência? Como eles orientam? Quais as orientações fornecidas? 

6) O (a) senhor (a) usa as orientações que recebe no seu dia a dia? Como? 

 

 

Impressões do pesquisador: (expressões não verbais, reações durante a entrevista). 
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APENDICE E 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PROFISSIONAL 

Entrevista Nº __________ 

 

Data:____/____/____             Início:______________              Término:_____________ 

Nome:_________________________________________________________________ 

Idade:_______                 Sexo: (  ) M  (  )F                  Estado Civil:______________   

Residência: _____________________________________________________________ 

Categoria Profissional: __________    Tempo de atuação profissional: ______________ 

Qualificação profissional:       ( ) Nível Técnico        ( ) Superior ___________________ 

  (  ) P G __________________  (  ) Strictu Sensu  ______________________________ 

Trabalha em outra instituição: (  )  Sim   (  )  Não   Setor: ________________________ 

 

Questões: 

1) Fale sobre a admissão da pessoa com doença falciforme aqui na emergência. 

2) Como você cuida dessas pessoas com doença falciforme? 

3) Algo limita suas atividades com essas pessoas com doença falciforme?  O que? 

4) Você e a pessoa com doença falciforme trocam conhecimento durante os 

procedimentos? 

5) Você faz alguma orientação a pessoa com doença falciforme? Qual (quais)? 

6) Para você quais são as necessidades de cuidado da pessoa com doença 

falciforme aqui na emergência? 

 

Impressões do pesquisador: (expressões não verbais, reações durante a entrevista) 
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ANEXO A 

 

CEP - HEMORIO sob o nº 350/14 
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ANEXO B 

 

CEP/UFF sob n
º
 sob n

º 
695.436 /08/2014 
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ANEXO C 

 

POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL ÁS PESSOAS COM 

DOENÇA FALCIFORME E OUTRAS HEMOGLOBINOPATIAS  

 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE ATO DO SECRETÁRIO 

RESOLUÇÃO SES Nº 2786               DE  08   DE  JULHO  DE  2005. 

 

DEFINE A POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À PESSOA COM DOENÇA 

FALCIFORME DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e;      

CONSIDERANDO o acesso universal aos cuidados de saúde, um dos princípios 

básicos do Sistema Único de Saúde, previsto na Constituição Brasileira, título VIII, 

capítulo II, seção II – Da Saúde; art. 196; 

CONSIDERANDO a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe  sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; 

CONSIDERANDO o Grupo Temático Saúde do Grupo de Trabalho 

Interministerial – GTI, que em abril de 1996 reconheceu a anemia falciforme como 

a única doença genuinamente ligada à etnia negra, que merece atenção específica 

para a população afro-descendente; 

CONSIDERANDO as diretrizes da Norma Operacional da Assistência à Saúde 

(NOAS-SUS) publicadas pelo Ministério da Saúde em 2001 e 2002; 

CONSIDERANDO a Lei nº 10.205, de 21 de março de 2001, art. 8º, que estabelece 

que a Política Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados terá por 

finalidade garantir a auto-suficiência do País nesse setor e harmonizar as ações do 

poder público em todos os níveis de governo e será implementado no âmbito do 

Sistema Único de Saúde, pelo Sistema Nacional de Sangue, Componentes e 

Derivados - SINASAN;       CONSIDERANDO o Decreto nº 3.990, de 30 de 

outubro de 2001, que estabelece os princípios e diretrizes da Política Nacional de 

Sangue, Componentes e Hemoderivados e institui o Sistema Nacional de Sangue, 

Componentes e Derivados - SINASAN, no âmbito do SUS; 

CONSIDERANDO a Resolução SES nº 1.588, de 07 de fevereiro de 2001, que cria 

na Superintendência de Saúde Coletiva o Grupo de Trabalho de Controle da 

Doença Falciforme; 

Res2786 - 1 - 

CONSIDERANDO a Portaria n.º 822, de 06 de junho de 2001, do Ministério da 

Saúde que institui no âmbito do Sistema Único de Saúde, o Programa de Triagem 

Neonatal; 

CONSIDERANDO a Resolução SES nº 1.681 de 30 de agosto de 2001, que 

implementa o Programa de Prevenção e Controle das Doenças Congênitas, 

Endocrinometabólicas e Hemoglobinopatias do Estado do Rio de Janeiro - 

Programa Primeiros Passos - abrangendo todos os recém-natos; 

CONSIDERANDO a Resolução SES Nº 1.755, de 18 de fevereiro de 2002, 

publicada no D.O. nº 55 de 22 de março de 2003, que cria a Câmara Técnica de 

Doença Falciforme; 
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CONSIDERANDO o Plano Diretor de Sangue, Componentes e Hemoderivados do 

Estado do Rio de Janeiro 2004-2007, que aponta a necessidade de incorporar a 

gestão da assistência hematológica e hemoterápica, integrando as ações e iniciativas 

da Hemorrede Pública e demais Serviços de Assistência à Saúde à lógica do 

modelo assistencial do SUS; 

CONSIDERANDO a realização do  I Seminário Nacional da Saúde da População 

Negra  de agosto de 2004 recomendando aos gestores a organização de ações na 

área de atenção em saúde que levem em consideração as desigualdades sócio-

raciais, onde seja garantida a resposta às necessidades da população negra e à 

integralidade, sem discriminação, com especial atenção à doença falciforme; 

CONSIDERANDO a criação do Comitê Técnico de Saúde da População Negra, em 

agosto 2004, no âmbito do Ministério da Saúde para formular e apresentar a 

proposta de gestão da Política de Saúde da População Negra, em especial para 

doença falciforme; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 2.695, de 23 de dezembro de 2004, que institui o 

Projeto Piloto do Programa Nacional de Atenção Integral aos Pacientes com 

Hemoglobinopatias, e dá outras providências. 

RESOLVE: 

Instituir no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a Política de Atenção Integral à 

Pessoa com Doença Falciforme do Estado do Rio de Janeiro, sob coordenação da 

Secretaria de Estado de Saúde através do  Hemocentro Coordenador – HEMORIO 

e do Grupo de Trabalho de Controle da Doença Falciforme da Superintendência de 

Saúde Coletiva/ Centro de Vigilância Epidemiológica. 

Art. 1º  - Das diretrizes: 

I - Planejamento e implantação de uma rede de assistência descentralizada, com 

referência e contra-referência pactuadas, visando atendimento de baixa e média 

complexidade à pessoa 

Res2786 - 2 - 

com hemoglobinopatia, cobrindo todos os municípios do Estado e visando a 

Atenção Integral à Pessoa com Doença Falciforme; II - Cadastramento com 

atualização anual,  de todas as Unidades de Saúde onde é  realizada a assistência às 

pessoas com Doença Falciforme – Anexo I; III - Cadastramento com atualização 

anual, de todos os médicos que realizam assistência a essas pessoas - Anexo II; IV - 

Cadastramento com atualização anual, de todas as pessoas com doença falciforme, 

utilizando o Anexo III; V - Atuação do segmento social organizado na gestão da 

Política de Atenção Integral à pessoa com doença falciforme através da escuta e 

participação da pessoa sobre as questões relacionadas com a doença falciforme, 

assim como divulgação das informações geradas a partir das ações de 

implementação da Política de Atenção Integral para conhecimento da pessoa e 

promoção do desenvolvimento da consciência sanitária e fortalecimento do controle 

social do SUS; VI - Disponibilidade de cadastros atualizados e dados 

epidemiológicos, visando o conhecimento situacional e o embasamento de ações de 

melhoria do sistema pelos técnicos e gestores. 

Art. 2º -  Das responsabilidades pelas ações de implementação da Política: 

§ 1º - Cabe ao Hemocentro Coordenador da Hemorrede: 

a) Apoiar e assessorar a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro no 

planejamento e implantação de serviços de assistência a pessoas com doença 
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falciforme; b) Ser o centro de referência estadual e prestar assistência de alta 

complexidade bem como prover a rede de serviços e exames complementares de 

alta complexidade para garantir a assistência integral na doença falciforme; c) 

Apoiar e assessorar o Grupo de Trabalho para Controle da Doença Falciforme do 

Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde na 

implantação da assistência de baixa e média complexidade às pessoas com doença 

falciforme; d) Manter cadastro atualizado dos locais de assistência; e) Manter 

cadastro atualizado dos médicos envolvidos na assistência; f) Manter cadastro 

atualizado das pessoas diagnosticadas e em acompanhamento; g) Fornecer dados 

epidemiológicos aos gestores, sempre que solicitado. 

§ 2º - Cabe ao Grupo de Trabalho de Controle da Doença Falciforme do Centro de 

Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde: 

a) Apoiar e assessorar outros setores da  Secretaria de Estado de Saúde do Rio de 

Janeiro, em conjunto com o Hemocentro 
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Coordenador, no planejamento e implantação de serviços de assistência de baixa e 

média complexidades às pessoas com Doença Falciforme; b) Apoiar os municípios 

na implantação dos programas locais; c) Coordenar em conjunto com a SDRH, 

ações de capacitação de recursos humanos ao nível de multiplicadores locais, 

considerando o perfil da assistência prestada pelo município e visando a  assistência  

integral à pessoa com doença falciforme. 

.      § 3º -  Cabe à Câmara Técnica de Doença Falciforme: 

a) Embasar a Câmara Técnica de Sangue do Estado do Rio de Janeiro nas propostas 

de estruturação da rede de atendimento global às pessoas com hemoglobinopatias 

utilizando dados epidemiológicos e o arcabouço da Hemorrede Pública Estadual; b) 

Definir os medicamentos e o suporte necessários ao tratamento dos pacientes, 

sugerindo estratégias para sua disponibilização; c) Dar apoio técnico no 

treinamento dos diversos profissionais envolvidos na assistência; d) Analisar os 

dados epidemiológicos consolidados pelo Hemocentro Coordenador propondo 

ações através da análise dos indicadores de saúde; e) Elaborar pareceres técnicos 

sobre questões relacionadas com a doença falciforme. 

§ 4º - Cabe ao gestor municipal: 

a) Aderir formalmente a um dos programas de triagem neonatal credenciados pelo 

gestor Estadual; b) Aderir formalmente à Política de Atenção Integral à Pessoa com 

Doença Falciforme do Estado do Rio de Janeiro pela assinatura do Termo de 

Compromisso para pactuação da  referência e contra-referência com o Hemocentro 

Coordenador – Anexo IV; c)  Implantar a assistência  descentralizada às pessoas 

com hemoglobinopatias oferecendo atendimento de baixa e média complexidade ou 

integrando a rede de baixa complexidade e estabelecendo a referência de média 

complexidade  para emergências e internação; d) Garantir a oferta dos 

medicamentos essenciais à assistência, assim como a disponibilização de recursos 

humanos, equipamentos e insumos pertinentes ao nível de complexidade da 

assistência oferecida. 

§ 5º - Cabe às Unidades de Saúde e aos profissionais envolvidos na assistência: a) 

Encaminhar os anexos I, II e III preenchidos ao Hemocentro Coordenador; b) 

Seguir o fluxo de acompanhamento da pessoa com doença falciforme – Anexo V. 

Res2786 - 4 - 
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Art. 3º - Fica autorizada à Direção Geral do IEHE/HEMORIO assinar os Termos de 

Compromisso, constante do Anexo V, desta Resolução. 

Art 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2005. 

 

GILSON CANTARINO O`DWYER 

Secretário de Estado de Saúde 
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ANEXO D 

 

POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA 
 

 

Ministério da Saúde 

Gabinete do Ministro 

1 PORTARIA Nº 992, DE 13 DE MAIO DE 2009 

Institui a Política 

Nacional de Saúde 

Integral da População 

Negra 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe 

conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e 

Considerando a diretriz do Governo Federal de reduzir as iniquidades por meio da 

execução de políticas de inclusão social; 

Considerando os compromissos sanitários prioritários nos Pactos pela Vida, em 

Defesa do SUS e de Gestão, pactuados entre as esferas de governo na consolidação do 

SUS, visando qualificar a gestão e as ações e serviços do sistema de saúde; 

Considerando o caráter transversal das ações de saúde da população negra e o 

processo de articulação entre as Secretarias e órgãos vinculados ao Ministério da Saúde 

e as instâncias do Sistema Único de Saúde - SUS, com vistas à promoção de equidade; 

Considerando que esta Política foi aprovada no Conselho Nacional de Saúde - 

CNS e pactuada na Reunião da Comissão Intergestores Tripartite - CIT; 

Considerando a instituição do Comitê Técnico de Saúde da População Negra pelo 

Ministério da Saúde, por meio da Portaria n° 1.678/GM, de 13 de agosto de 2004, que 

tem a finalidade de pro-mover a equidade e igualdade racial voltada ao acesso e à 

qualidade nos serviços de saúde, à redução da morbimortalidade, à produção de 

conhecimento e ao fortalecimento da consciência sanitária e da participação da 

população negra nas instâncias de controle social no SUS; e 

Considerando o Decreto n° 4.887, de 20 de novembro de 2003, que cria o 

Programa Brasil Quilombola, com o objetivo de garantir o desenvolvimento social, 

político, econômico e cultural dessas comunidades, e conforme preconizado nos arts. 
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215 e 216 da Constituição, no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias - ADCT e na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho - 

OIT, resolve: 

Art. 1º Instituir a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. 

Art. 2º A Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa SGEP articulará no 

âmbito do Ministério Saúde, junto às suas Secretarias e seus órgãos vinculados, a 

elaboração de instrumentos com orientações específicas, que se fizerem necessários à 

implementação desta Política. 

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

1.1 JOSÉ GOMES TEMPORÃO 

 

POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA 

CAPITULO I 

DOS PRINCÍPIOS GERAIS 

1. Princípios Gerais 

A Constituição de 1988 assumiu o caráter de Constituição Cidadã, em virtude de 

seu compromisso com a criação de uma nova ordem social. Essa nova ordem tem a 

seguridade social como "um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social" (BRASIL, 1988, art. 194). 

Esta Política está embasada nos princípios constitucionais de cidadania e 

dignidade da pessoa humana (BRASIL, 1988, art. 1o, inc. II e III), do repúdio ao 

racismo (BRASIL, 1988, art. 4o, inc. VIII), e da igualdade (BRASIL, art. 5o, caput). É 

igualmente coerente com o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de 

"promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação" (BRASIL, 1988, art. 3o, inc. IV). 

Reafirma os princípios do Sistema Único de Saúde - SUS, constantes da Lei no 

8.080, de 19 de setembro de 1990, a saber: a) a universalidade do acesso, compreendido 

como o "acesso garantido aos serviços de saúde para toda população, em todos os níveis 

de assistência, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie"; b) a integralidade 

da atenção, "entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigido para cada caso, em todos os 

níveis de complexidade do sistema"; c) a igualdade da atenção à saúde; e d) a 

descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo 

(BRASIL, 1990a, art. 7o, inc. I, II, IV IX). 
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A esses vêm juntar-se os da participação popular e do controle social, 

instrumentos fundamentais para a formulação, execução, avaliação e eventuais 

redirecionamentos das políticas públicas de saúde. Constituem desdobramentos do 

princípio da "participação da comunidade" (BRASIL, 1990a, art. 7o, inciso VIII) e 

principal objeto da Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que instituiu as 

conferências e conselhos de saúde como órgãos colegiados de gestão do SUS, com 

garantia de participação da comunidade (BRASIL, 1990b). 

Igualmente importante é o princípio da equidade. A iniquidade racial, como 

fenômeno social amplo, vem sendo combatida pelas políticas de promoção da igualdade 

racial, regidas pela Lei no 10.678/03, que criou a SEPPIR. Coerente com isso, o 

princípio da igualdade, associado ao objetivo fundamental de conquistar uma sociedade 

livre de preconceitos na qual a diversidade seja um valor, deve desdobrar-se no 

princípio da equidade, como aquele que embasa a promoção da igualdade a partir do 

reconhecimento das desigualdades e da ação estratégica para superá-las. Em saúde, a 

atenção deve ser entendida como ações e serviços priorizados em razão de situações de 

risco e condições de vida e saúde de determinados indivíduos e grupos de população. 

O SUS, como um sistema em constante processo de aperfeiçoamento, na 

implantação e implementação do Pacto pela Saúde, instituído por meio da Portaria no 

399, de 22 de fevereiro de 2006, compromete-se com o combate às iniquidades de 

ordem sócio-econômica e cultural que atingem a população negra brasileira (BRASIL, 

2006). 

Cabe ainda destacar o fato de que esta Política apresenta como princípio 

organizativo a transversalidade, caracterizada pela complementaridade, confluência e 

reforço recíproco de diferentes políticas de saúde. Assim, contempla um conjunto de 

estratégias que resgatam a visão integral do sujeito, considerando a sua participação no 

processo de construção das respostas para as suas necessidades, bem como apresenta 

fundamentos nos quais estão incluídas as várias fases do ciclo de vida, as demandas de 

gênero e as questões relativas à orientação sexual, à vida com patologia e ao porte de 

deficiência temporária ou permanente. 

2. Marca 

Reconhecimento do racismo, das desigualdades étnico-raciais e do racismo 

institucional como determinantes sociais das condições de saúde, com vistas à 

promoção da equidade em saúde. 

CAPÍTULO II 

DAS DIRETRIZES GERAIS E OBJETIVOS 

1. Diretrizes Gerais: 
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I - inclusão dos temas Racismo e Saúde da População Negra nos processos de 

formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde e no exercício do 

controle social na saúde; 

II - ampliação e fortalecimento da participação do Movimento Social Negro nas 

instâncias de controle social das políticas de saúde, em consonância com os 

princípios da gestão participativa do SUS, adotados no Pacto pela Saúde; 

III - incentivo à produção do conhecimento científico e tecnológico em saúde da 

população negra; 

IV - promoção do reconhecimento dos saberes e práticas populares de saúde, 

incluindo aqueles preservados pelas religiões de matrizes africanas; 

V - implementação do processo de monitoramento e avaliação das ações 

pertinentes ao combate ao racismo e à redução das desigualdades étnico-raciais 

no campo da saúde nas distintas esferas de governo; e 

VI -desenvolvimento de processos de informação, comunicação e educação, que 

desconstruam estigmas e preconceitos, fortaleçam uma identidade negra positiva 

e contribuam para a redução das vulnerabilidades. 

2. Objetivo Geral 

Promover a saúde integral da população negra, priorizando a redução das 

desigualdades étnico-raciais, o combate ao racismo e à discriminação nas instituições e 

serviços do SUS. 

3. Objetivos Específicos: 

I - garantir e ampliar o acesso da população negra residente em áreas urbanas, 

em particular nas regiões periféricas dos grandes centros, às ações e aos serviços 

de saúde; 

II - garantir e ampliar o acesso da população negra do campo e da floresta, em 

particular as populações quilombolas, às ações e aos serviços de saúde; 

III - incluir o tema Combate às Discriminações de Gênero e Orientação Sexual, 

com destaque para as interseções com a saúde da população negra, nos 

processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde e no 

exercício do controle social; 

IV - identificar, combater e prevenir situações de abuso, exploração e violência, 

incluindo assédio moral, no ambiente de trabalho; 
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V - aprimorar a qualidade dos sistemas de informação em saúde, por meio da 

inclusão do quesito cor em todos os instrumentos de coleta de dados adotados 

pelos serviços públicos, os conveniados ou contratados com o SUS; 

VI -melhorar a qualidade dos sistemas de informação do SUS no que tange à 

coleta, processamento e análise dos dados desagregados por raça, cor e etnia; 

VII - identificar as necessidades de saúde da população negra do campo e da 

floresta e das áreas urbanas e utilizá-las como critério de planejamento e 

definição de prioridades; 

VIII -definir e pactuar, junto às três esferas de governo, indicadores e metas para 

a promoção da equidade étnico-racial na saúde; 

IX - monitorar e avaliar os indicadores e as metas pactuados para a promoção da 

saúde da população negra visando reduzir as iniquidades macrorregionais, 

regionais, estaduais e municipais; 

X - incluir as demandas específicas da população negra nos processos de 

regulação do sistema de saúde suplementar; 

XI - monitorar e avaliar as mudanças na cultura institucional, visando à garantia 

dos princípios anti-racistas e não-discriminatório; e 

XII -fomentar a realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da 

população negra. 

CAPÍTULO III 

DAS ESTRATÈGIAS E RESPONSABILIDADES DAS ESFERAS DE GESTÃO 

1. Estratégias de Gestão(*): 

I -implementação das ações de combate ao racismo institucional e redução das 

iniquidades raciais, com a definição de metas específicas no Plano Nacional de 

Saúde e nos Termos de Compromisso de Gestão; 

II - desenvolvimento de ações específicas para a redução das disparidades 

étnico-raciais nas condições de saúde e nos agravos, considerando as 

necessidades locorregionais, sobretudo na morbimortalidade materna e infantil e 

naquela provocada por: causas violentas; doença falciforme; DST/HIV/aids; 

tuberculose; hanseníase; câncer de colo uterino e de mama; transtornos mentais; 

III - fortalecimento da atenção à saúde integral da população negra em todas as 

fases do ciclo da vida, considerando as necessidades específicas de jovens, 

adolescentes e adultos em conflito com a lei; 
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IV - estabelecimento de metas específicas para a melhoria dos indicadores de 

saúde da população negra, com especial atenção para as populações 

quilombolas; 

V -fortalecimento da atenção à saúde mental das crianças, adolescentes, jovens, 

adultos e idosos negros, com vistas à qualificação da atenção para o 

acompanhamento do crescimento, desenvolvimento e envelhecimento e a 

prevenção dos agravos decorrentes dos efeitos da discriminação racial e 

exclusão social; 

VI - fortalecimento da atenção à saúde mental de mulheres e homens negros, em 

especial aqueles com transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas; 

VII - qualificação e humanização da atenção à saúde da mulher negra, incluindo 

assistência ginecológica, obstétrica, no puerpério, no climatério e em situação de 

abortamento, nos Estados e Municípios; 

VIII - articulação e fortalecimento das ações de atenção às pessoas com doença 

falciforme, incluindo a reorganização, a qualificação e a humanização do 

processo de acolhimento, do serviço de dispensação na assistência farmacêutica, 

contemplando a atenção diferenciada na internação; 

IX - inclusão do quesito cor nos instrumentos de coleta de dados nos sistemas de 

informação do SUS; 

X - incentivo técnico e financeiro à organização de redes integradas de atenção 

às mulheres negras em situação de violência sexual, doméstica e intrafamiliar; 

XI - implantação e implementação dos Núcleos de Prevenção à Violência e 

Promoção da Saúde, nos Estados e Municípios, con-forme a Portaria MS/GM no 

936, de 19 de maio de 2004, como meio de reduzir a vulnerabilidade de jovens 

negros à morte, traumas ou incapacitação por causas externas (BRASIL, 2004a); 

XII - elaboração de materiais de informação, comunicação e educação sobre o 

tema Saúde da População Negra, respeitando os diversos saberes e valores, 

inclusive os preservados pelas religiões de matrizes africanas; 

XIII - fomento à realização de estudos e pesquisas sobre o acesso da referida 

população aos serviços e ações de saúde; 

XIV - garantia da implementação da Portaria Interministerial MS/SEDH/SEPM 

no 1.426, de 14 de julho de 2004, que aprovou as diretrizes para a implantação e 

implementação da atenção à saúde dos adolescentes em conflito com a lei, em 

regime de internação e internação provisória, no que diz respeito à promoção da 

equidade (BRASIL, 2004b); 
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XV - articulação desta Política com o Plano Nacional de Saúde no Sistema 

Penitenciário, instituído pela Portaria Interministerial MS/MJ no 1.777, de 9 de 

setembro de 2003 (BRASIL, 2003b); 

XVI - articulação desta Política com as demais políticas de saúde, nas questões 

pertinentes às condições, características e especificidades da população negra; 

XVII - apoio técnico e financeiro para a implementação desta Política, incluindo 

as condições para: realização de seminários, oficinas, fóruns de sensibilização 

dos gestores de saúde; implantação e implementação de comitês técnicos de 

saúde da população negra ou instâncias similares, nos Estados e Municípios; e 

formação de lideranças negras para o exercício do controle social; e 

XVIII - estabelecimento de acordos e processos de cooperação nacional e 

internacional, visando à promoção da saúde integral da população negra nos 

campos da atenção, educação permanente e pesquisa. 

* Em virtude de seu caráter transversal, todas as estratégias de gestão assumidas 

por esta Política devem estar em permanente interação com as demais políticas do MS 

relacionadas à promoção da Saúde, ao controle de agravos e à atenção e cuidado em 

saúde. 

2. Responsabilidades das Esferas de Gestão 

2.1. Gestor Federal: 

I - implementação desta Política em âmbito nacional; 

II - definição e gestão dos recursos orçamentários e financeiros para a 

implementação desta Política, pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite - 

CIT; 

III - garantia da inclusão desta Política no Plano Nacional de Saúde e no Plano 

Plurianual - PPA setorial; 

IV - coordenação, monitoramento e avaliação da implementação desta Política, 

em consonância com o Pacto pela Saúde; 

V - garantia da inclusão do quesito cor nos instrumentos de coleta de dados nos 

sistemas de informação do SUS; 

VI - identificação das necessidades de saúde da população negra e cooperação 

técnica e financeira com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, para 

que possam fazer o mesmo, considerando as oportunidades e os recursos; 

VII - apoio técnico e financeiro para implantação e implementação de instâncias 

de promoção de equidade em saúde da população negra no Distrito Federal, nos 

Estados e nos Municípios; 
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VIII - garantia da inserção dos objetivos desta Política nos processos de 

formação profissional e educação permanente de trabalhadores da saúde, em 

articulação com a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, 

instituída pela Portaria GM/MS no 1.996, de 20 de agosto de 2007 (BRASIL, 

2007); 

IX - adoção do processo de avaliação como parte do planejamento e 

implementação das iniciativas de promoção da saúde integral da população 

negra, garantindo tecnologias adequadas; 

X - estabelecimento de estruturas e instrumentos de gestão e indicadores para 

monitoramento e avaliação do impacto da implementação desta Política; 

XI - fortalecimento da gestão participativa, com incentivo à participação popular 

e ao controle social; 

XII - definição de ações intersetoriais e pluri-institucionais de promoção da 

saúde integral da população negra, visando à melhoria dos indicadores de saúde 

dessa população; 

XIII - apoio aos processos de educação popular em saúdes pertinentes às ações 

de promoção da saúde integral da população negra; 

XIV - elaboração de materiais de divulgação visando à socialização da 

informação e das ações de promoção da saúde integral da população negra; 

XV - estabelecimento de parcerias governamentais e não governamentais para 

potencializar a implementação das ações de promoção da saúde integral da 

população negra no âmbito do SUS; 

XVI - estabelecimento e revisão de normas, processos e procedimentos, visando 

à implementação dos princípios da equidade e humanização da atenção e das 

relações de trabalho; e 

XVII - instituição de mecanismos de fomento à produção de conhecimentos 

sobre racismo e saúde da população negra. 

2.2 Gestores Estadual:  

I - apoio à implementação desta Política em âmbito nacional; 

II - definição e gestão dos recursos orçamentários e financeiros para a 

implementação desta Política, pactuadas na Comissão Inter gestores Bipartiste - 

CIB; 

III - coordenação, monitoramento e avaliação da implementação desta Política, 

em consonância com o Pacto pela Saúde, em âmbito estadual; 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2007/prt1996_20_08_2007.html
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IV - garantia da inclusão desta Política no Plano Estadual de Saúde e no PPA 

setorial estadual, em consonância com as realidades locais e regionais; 

V - identificação das necessidades de saúde da população negra no âmbito 

estadual e cooperação técnica e financeira com os Municípios, para que possam 

fazer o mesmo, considerando as oportunidades e recursos; 

VI - implantação e implementação de instância estadual de promoção da 

equidade em saúde da população negra; 

VII - apoio à implantação e implementação de instâncias municipais de 

promoção da equidade em saúde da população negra; 

VIII - garantia da inserção dos objetivos desta Política nos processos de 

formação profissional e educação permanente de trabalhadores da saúde, em 

articulação com a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, 

instituída pela Portaria GM/MS no 1.996, de 20 de agosto de 2007 (BRASIL, 

2007); 

IX - estabelecimento de estruturas e instrumentos de gestão e indicadores para 

monitoramento e avaliação do impacto da implementação desta Política; 

X - elaboração de materiais de divulgação visando à socialização da informação 

e das ações de promoção da saúde integral da população negra; 

XI - apoio aos processos de educação popular em saúde, referentes às ações de 

promoção da saúde integral da população negra; 

XII - fortalecimento da gestão participativa, com incentivo à participação 

popular e ao controle social; 

XIII - articulação intersetorial, incluindo parcerias com instituições 

governamentais e não governamentais, com vistas a contribuir no processo de 

efetivação desta Política; e 

XIV - instituição de mecanismos de fomento à produção de conhecimentos 

sobre racismo e saúde da população negra. 

2.3 Gestores Municipal  

I - implementação desta Política em âmbito municipal; 

II - definição e gestão dos recursos orçamentários e financeiros para a 

implementação desta Política, pactuadas na Comissão Intergestores Bipartite - 

CIB; 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2007/prt1996_20_08_2007.html
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III - coordenação, monitoramento e avaliação da implementação desta Política, 

em consonância com o Pacto pela Saúde; 

IV - garantia da inclusão desta Política no Plano Municipal de Saúde e no PPA 

setorial, em consonância com as realidades e necessidades locais; 

V - identificação das necessidades de saúde da população negra no âmbito 

municipal, considerando as oportunidades e recursos; 

VI - implantação e implementação de instância municipal de promoção da 

equidade em saúde da população negra; 

VII - estabelecimento de estruturas e instrumentos de gestão e indicadores para 

monitoramento e avaliação do impacto da implementação desta Política; 

VIII - garantia da inserção dos objetivos desta Política nos processos de 

formação profissional e educação permanente de trabalhadores da saúde, em 

articulação com a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, 

instituída pela Portaria GM/MS Nº 1.996, de 20 de agosto de 2007 (BRASIL, 

2007); 

IX - articulação intersetorial, incluindo parcerias com instituições 

governamentais e não-governamentais, com vistas a contribuir no processo de 

implementação desta Política; 

X - fortalecimento da gestão participativa, com incentivo à participação popular 

e ao controle social; 

XI - elaboração de materiais de divulgação visando à socialização da 

informação e das ações de promoção da saúde integral da população negra; 

XII - apoio aos processos de educação popular em saúdes pertinentes às ações 

de promoção da saúde integral da população negra; e 

XIII - instituição de mecanismos de fomento à produção de conhecimentos 

sobre racismo e saúde da população negra. 
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