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RESUMO 

Estudo sobre a prática educativa do enfermeiro desenvolvida com pessoas que vivem 

com Anemia Falciforme (AF), por meio da consulta de enfermagem. As 

hemoglobinopatias constituem o distúrbio genético de maior frequência nos seres 

humanos, sendo a Doença Falciforme (DF), com destaque para a AF a de maior impacto 

clínico, social e epidemiológico. Objetivo geral: compreender a prática educativa em 

saúde desenvolvida na consulta de enfermagem com pessoas que vivem com AF e 

frequentam o ambulatório de um Hospital Especializado em tratamento de doenças do 

sangue. Estudo de natureza qualitativa, com abordagem participativa, do tipo estudo de 

caso. Os participantes foram 07 enfermeiros que atendem no ambulatório de DF e 14 

pessoas que vivem com AF e que frequentam esse ambulatório. O cenário foi o 

ambulatório de DF do Hemorio/RJ. Pesquisa aprovada pelo CEP do HUAP/UFF, assim 

como o CEP do HEMORIO. Os dados foram coletados entre agosto e outubro de 2018 

por meio de entrevista semiestruturada, rodas de conversa e observação participante. A 

análise dos dados ocorreu por meio da Análise de Conteúdo de Bardin, do tipo 

Temática. Foi elaborado um questionário sociodemográfico para caracterização dos 

participantes da pesquisa, onde os dados foram organizados em planilhas do Excel e 

passaram por análise univariada, utilizando medidas de estatística descritiva, 

frequência absoluta e relativa. As Unidades de Registros (URs) favoreceram a 

criação de duas categorias temáticas: Pessoas que vivem com Anemia Falciforme: uma 

perspectiva de autonomia por meio do diálogo; Vivências de Pessoas com Anemia 

Falciforme num ambulatório especializado, seguidas de suas sub-categorias. Na 1ª 

categoria, todos os enfermeiros relataram a importância do trabalho em equipe 

multidisciplinar para atingir um resultado de qualidade com essa população, apesar de 

esbarrarem em algumas dificuldades como a falta de recursos na instituição. Já na 2ª 

categoria, a maioria dos depoentes demonstrou a necessidade de continuar o tratamento 

no ambulatório de DF para manter sua qualidade de vida e diminuir as intercorrências 

relacionadas à doença. Além da adesão, os pacientes reforçaram as reorientações em 

relação aos seus hábitos de vida, a partir da implementação das orientações discutidas 

nas consultas de enfermagem. Os resultados demonstraram o forte caráter educativo das 

consultas de enfermagem com pacientes no ambulatório que contribuiu para melhoria 

da qualidade de vida destas pessoas. Conclui-se que a prática educativa em saúde 

desenvolvidas nas consultas de enfermagem repercute diretamente na forma dos 

pacientes verem e entenderem a AF, reconhecendo limitações e dificuldades no 

tratamento, contribuindo para o autocuidado e prevenção de complicações. 
  
 

 

Palavras-chave: Promoção da Saúde; Prática Educativa; Anemia Falciforme; 

Enfermagem. 
 

 

 

 

 



 
   

 

ABSTRACT 

Study on the educational practice of nurses developed with people living with sickle cell 

anemia (HF), through nursing consultation. Hemoglobinopathies are the most frequent 

genetic disorder in humans, with sickle cell disease (DF), with the highest incidence of 

clinical, social and epidemiological impact. General objective: to understand the 

educational practice in health developed in the nursing consultation with people living 

with FA and attend the outpatient clinic of a Specialized Hospital in the treatment of 

blood diseases. A qualitative study, with a participatory approach, of the case study 

type. The participants were 07 nurses who attend the DF outpatient clinic and 14 people 

who live with AF and who attend this outpatient clinic. The scenario was the outpatient 

clinic of DF do Hemorio / RJ. Research approved by the CEP of the HUAP / UFF, as 

well as the CEP of the HEMORIO. Data were collected between August and October 

2018 through a semi-structured interview, talk wheels and participant observation. The 

analysis of the data occurred through the Content Analysis of Bardin, of the Thematic 

type. A sociodemographic questionnaire was developed to characterize the research 

participants, where the data were organized in Excel spreadsheets and passed through 

univariate analysis using descriptive statistics, absolute and relative frequency 

measurements. The Registry Units (URs) favored the creation of two thematic 

categories: People living with Sickle Cell Anemia: a perspective of autonomy through 

dialogue; Experiences of People with Sickle Cell Anemia in a specialized outpatient 

clinic, followed by their subcategories. In the first category, all nurses reported the 

importance of multidisciplinary teamwork to achieve a quality result with this 

population, despite encountering some difficulties such as lack of resources in the 

institution. In the second category, most of the interviewees demonstrated the need to 

continue treatment in the outpatient clinic of DF to maintain their quality of life and to 

reduce the complications related to the disease. In addition to adherence, the patients 

reinforced the reorientations in relation to their life habits, from the implementation of 

the guidelines discussed in the nursing consultations. The results demonstrated the 

strong educational character of nursing consultations with patients in the outpatient 

clinic that contributed to improve the quality of life of these people. It is concluded that 

the educational practice in health developed in nursing consultations directly affects the 

way patients see and understand PA, recognizing limitations and difficulties in the 

treatment, contributing to self-care and prevention of complications. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 A doença falciforme (DF) é um termo utilizado para denominar um grupo de 

alterações genéticas caracterizadas pela presença do gene da globina beta S em 

homozigose (SS), em heterozigose com outras variantes (SC, SD, SE) ou em interação 

com a talassemia beta1 (BRASIL, 2015). 

 Indivíduos com DF obrigatoriamente herdam uma mutação materna e outra 

paterna. As mutações herdadas podem encontrar-se em estado homozigótico (SS), único 

genótipo que pode ser denominado “anemia” falciforme, ou heterozigótico composto, 

ou seja, a doença é causada pela herança de hemoglobina S (HbS) em combinação com 

outro defeito (estrutural ou de síntese) na Hb [SC, SD, SE, S beta-talassemia 

(SBetaTAL), S alfatalassemia ou S mut rara] (BRASIL, 2010).  

 A Anemia Falciforme (AF) possui a manifestação mais grave da DF. O 

indivíduo possui homozigose para a Hemoglobina S, com dois genes da hemoglobina 

falciforme, formando o genótipo HbSS. Na AF, o paciente apresenta complicações e 

sintomas característicos da doença (CARVALHO et al, 2014; ALMEIDA, BERETTA, 

2017)  

 A AF é uma doença hemolítica de caráter autossômico recessivo, presente em 

indivíduos homozigóticos para HbS ( hemoglobina S). É originada por uma mutação na 

posição 6 da extremidade N – terminal do cromossomo 11, onde ocorre a substituição 

de um ácido glutâmico pela valina. A HbS é responsável pela polimeração dos 

eritrócitos em condições de hipóxia, fazendo com que esses assumam o formato de 

foice. Esses polímeros podem lesar a estrutura da membrana eritrocítica, causando 

hemólise. A diminuição do número de eritrócitos pela hemólise associada à alta 

destruição das hemácias pelo baço causa o quadro de anemia comum em pacientes 

falciformes (DI NUZZO, et al, 2004; BRUNETTA, et al, 2010; SANTOS; CHIN, 

2012). 

Apesar das particularidades que as distinguem (anemias), todas essas 

combinações genéticas têm manifestações clínicas e hematológicas semelhantes. Por 

                                                             
1 As talassemias são as anemias hereditárias que ocorrem por mutações que afetam a síntese da 

hemoglobina, diferenciando-se das hemoglobinas variantes por essas serem formadas por uma cadeia de 

globinas estruturalmente anômala. Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Doença Falciforme: conhecer 

para mudar. Brasília: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Coordenação Geral de 

Sangue e Hemoderivados / DAET / SAS Universidade Federal de Santa Catarina, 2015. 
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isso, universalmente, as condutas são iguais para todas, levando-se em consideração 

apenas o curso mais ou menos severo de cada uma delas (BRASIL, 2015). 

 No Brasil, devido à grande presença de afrodescendentes, que é uma das bases 

da população do país, a DF constitui um grupo de doenças e agravos relevantes 

(BRASIL, 2013). 

 No campo da saúde pública, a ênfase neste agravo como doença étnico-racial 

apoiou-se em três aspectos relacionados a essa patologia que caracterizariam uma maior 

suscetibilidade entre a população negra: origem geográfica, etiologia genética e as 

estatísticas de prevalência (LAGUARDIA, 2006; FIGUEIRÓ; RIBEIRO, 2017).  

Além da cronicidade da enfermidade, sobrevém uma íntima analogia da doença 

falciforme com a população negra, havendo um caráter estigmatizante decorrente da 

associação entre a clínica e a prevalência entre afrodescendentes. Essas seriam, 

portanto, pessoas marginalizadas socialmente e teriam perda significativa da qualidade 

de vida (ROBERTI et al., 2010; FIGUEIRÓ; RIBEIRO, 2017).  

O relato de que a população negra está mais vulnerável a determinadas doenças 

é muitas vezes decorrente de práticas de racismo, sem que os profissionais considerem 

essa premissa. São com essas incongruências que se constituem e disseminam relações 

de poder com base em argumentos e concepções biologicistas, e é a partir desses 

contextos que se mantém o quadro de iniquidades raciais em saúde (MENDES; 

COSTA; RIBEIRO, 2015; FIGUEIRÓ; RIBEIRO, 2017).  

Neste sentido, podemos inferir que o descaso com as questões relativas à DF é, 

em grande parte, reflexo do preconceito racial existente na sociedade brasileira 

(FIGUEIRÓ; RIBEIRO, 2017). 

 O reconhecimento de que a DF é uma doença prevalente no Brasil foi 

determinante na instituição da Política Nacional de Atenção à Doença Falciforme 

(PNADF) do Ministério da Saúde. Estima-se que 4% da população brasileira tenha o 

traço falciforme (heterozigose simples) e que 25.000 a 50.000 pessoas tenham a doença 

em estado homozigótico (SS -anemia falciforme) ou na condição de heterozigotos 

compostos (SC; SE; SD; S/beta Talassemia - doença falciforme). Atualmente, estima-se 

que varie de 60.000 a 100.000 casos (BRASIL, 2010). 

Por se tratar de uma patologia crônica, a terapêutica da DF baseia-se na 

prevenção das complicações e no tratamento dos agravos. O olhar deve abranger 

cuidados gerais para o acompanhamento do crescimento, desenvolvimento somático, 

psicológico e de lesões orgânicas, como também nas comorbidades específicas. (ZAGO 

e FALCÃO, 2014; MORAES et al, 2017).   
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  Observa-se assim a importância de uma equipe multiprofissional capacitada e 

de uma assistência adequada, tanto na atenção básica como na especializada, sendo esta 

a garantia de êxito no tratamento da DF em países como Estados Unidos e Cuba, onde 

políticas públicas de atenção à doença falciforme foram implantadas há mais de 35 

anos, resultado no aumento da longevidade para esses pacientes. (KIKUCHI, 2007; 

MORAES et al, 2017).   

Desta forma, considerando a necessidade de acompanhamento multiprofissional 

e visando um melhor atendimento ao portador de DF, foi instituída a Portaria GM 

1.391/05, que garante a atenção integral a esses pacientes, ressaltando o conceito de 

medicina preventiva estabelecido por Leavell e Clark (1976) que didaticamente é 

dividido em cinco componentes distintos: promoção, prevenção, diagnóstico precoce, 

tratamento e reabilitação de agravos à saúde. (BRASIL, 2005; LEAVELL e CLARK, 

1976; MORAES et al, 2017). 

A Portaria GM 1.391/05 preconiza que o Sistema Único de Saúde deve 

promover o seguimento das pessoas diagnosticadas com DF, recebê-las e integrá-las na 

rede de assistência, bem como garantir a integralidade da atenção, por intermédio do 

atendimento realizado por equipe multidisciplinar; instituir uma política de capacitação 

para todos os atores envolvidos, promover a educação permanente, o acesso à 

informação e ao aconselhamento genético; garantir medicamentos essenciais; e 

estimular pesquisas, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. 

(BRASIL, 2005). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define qualidade de vida (QV) 

como sendo a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da 

cultura e sistema de valores no qual ele vive e em relação a seus objetivos, 

expectativas, padrões e seus interesses. Este termo vem sendo utilizado pela 

população em geral, mas tem estimulado inúmeros estudos desenvolvidos por 

profissionais que prestam assistência às pessoas acometidas por diversas doenças. 

(FREITAS et al, 2018). 

O termo qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS), além de descrever a 

QV de uma população específica, também examina o impacto das doenças ou das 

intervenções em saúde sobre a QV, tendo surgido com o incremento da sobrevida e da 

prevalência das doenças crônicas. (KELLER et al, 2014, FREITAS et al, 2018). 

A OMS recomenda que o acompanhamento de pessoas que vivem com doença 

falciforme seja feito nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), inseridos em programas 

que utilizem tecnologias simples e que englobem ações de educação em saúde, detecção 
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de risco genético na comunidade, aconselhamento genético e imunização. Os 

profissionais das UBS devem ser informados sobre aspectos da doença falciforme e ter 

acesso aos níveis secundário e terciário de atenção para consultas e encaminhamento de 

pacientes. “Esta instituição internacional reconhece a anemia falciforme como prioritária 

para a saúde pública uma vez que existem iniquidades de acesso aos serviços de saúde 

para essas pessoas em diversas partes do mundo” (CORDEIRO et al., 2014, p.02).  

A DF está no regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos da 

Portaria nº 2.048, 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 (BRASIL, 2013b).  

Segundo Máximo (2009, p.5), tais diretrizes não se limitam à promoção do 

tratamento das intercorrências clínicas, mas incluem uma gama de ações de promoção 

da saúde, educação de pacientes, aconselhamento genético, assistência multidisciplinar 

e acesso a todos os níveis de atenção, reúnem elementos capazes de mudar a história 

natural desta doença no Brasil, com redução da morbidade e aumento da expectativa de 

vida.  

Para Cordeiro (2013, p.19), é importante salientar que estamos diante de um 

momento histórico para doença falciforme no Brasil, que é a implantação da Política de 

atenção a essas pessoas em todos os níveis do Sistema Único de Saúde. Nesse sentido, 

constata-se que a literatura existente no Brasil fornece pouca informação sobre cuidados 

de enfermagem para pessoas com doença falciforme. Apesar da alta prevalência da 

doença e do contato constante dessas pessoas com os serviços de saúde, existe pouco 

conhecimento das práticas de cuidado. 

No ano de 2010 foram criadas as diretrizes para a organização de uma Rede de 

Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do SUS. A RAS é definida como arranjos 

organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que 

integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir 

a integralidade do cuidado. O objetivo da RAS é promover a integração sistêmica, de 

ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, 

responsável e humanizada, bem como incrementar o desempenho do Sistema, em 

termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária; e eficiência econômica (Portaria 

n.º 4.279, de 30 de dezembro de 2010). 

 A competência para a realização do tratamento são os centros hematológicos, o 

que faz com que os serviços de atenção à saúde, nos níveis intermediários, valorizem 
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pouca essa doença, dentro da linha de cuidados, afetando a qualidade de vida dos 

acometidos (MÁXIMO, 2009).  

 Essa carência de conhecimento científico adequado da DF pelos profissionais de 

saúde dos serviços de atenção primária e secundária afeta a promoção da saúde junto a 

essa clientela. Durante a graduação o autor realizou uma pesquisa quantitativa no 

Trabalho de Conclusão de Curso junto aos responsáveis pelas crianças que vivem com 

DF e eram atendidas no ambulatório de DF do Hospital Universitário Antônio Pedro e 

conclui a falta de informações sobre medidas simples de autocuidado com essas 

crianças o que acarretaria no aumento de intercorrências clínicas.  

Um outro fato relevante na trajetória profissional do mestrando, que reafirma a 

necessidade de conhecimentos específicos por parte dos profissionais de saúde, 

aconteceu durante uma aula ministrada no Curso de Formação para Técnicos de 

Enfermagem na Escola de Saúde da Marinha do Brasil, onde um discente me procurou e 

informou que havia realizado uma doação de sangue, e que após alguns dias o banco de 

sangue o contactou informando que o mesmo apresentava traço falciforme. O aluno não 

sabia do que se tratava e preocupado questionou sobre esse “problema” que o acometia. 

Orientei sobre a patologia e os cuidados, informando da necessidade de procurar os 

serviços de saúde para o rastreamento de todos os seus familiares e esposa. Após 

algumas semanas reportei ao mesmo para saber se havia orientado seus familiares e 

informou que sua esposa realizou os testes e deram negativos. Ressalto a importância no 

que tange as medidas educativas, como aconselhamento genético e imunização a essa 

população nos serviços básicos de saúde e posterior encaminhamento aos centros de 

referências. Isso reduziria drasticamente a mortalidade, melhorando a expectativa de 

vida. A falta de acompanhamento por todos os níveis de atenção desde o diagnóstico da 

DF no teste do pezinho com medidas educativas específicas para essa doença faz com 

que a mortalidade dessa população específica seja elevada.    

De acordo com Carvalho (2014) a DF e suas complicações clínicas têm níveis 

hierarquizados de complexidade, num contínuo entre períodos de bem-estar ao de 

urgência e emergência. O tratamento como uma patologia crônica e progressiva envolve 

o atendimento de equipe multidisciplinar, consultas médicas e de enfermagem 

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.  
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Um dos principais desafios da Saúde Pública no manejo da doença talvez esteja 

relacionado ao alcance e qualidade do atendimento prestado nos serviços da rede 

pública de saúde aos portadores da doença (ROSA, 2015). 

Sabe-se que na pessoa com DF 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). 

O evento doloroso pode estender-se por vários dias, e caso não tratado ou se 

tradado de forma inadequada pode evoluir para a cronificação. Assim, torna-se 

necessário aprimorar a capacitação dos profissionais de saúde com o intuito de treiná-

los a cuidar e manejar corretamente os pacientes (LOBO; MARRA; SILVA, 2007; 

MONTEIRO, 2017). 

Para Miranda e Brito (2016) a assistência multidisciplinar ao indivíduo com 

anemia falciforme inicia-se com o acolhimento e a classificação de risco para o 

atendimento, aspecto este que envolve o gerenciamento da dor do paciente. 

De acordo com o sistema de classificação do índice de severidade (ESI), 

utilizado na triagem das emergências de mais da metade dos hospitais dos Estados 

Unidos, o indivíduo com crises de dor consequente da anemia falciforme deve ser triado 

no nível 2 de classificação, considerando o atendimento de elevada prioridade. No 

Brasil, esse atendimento geralmente é realizado nas Unidades de Pronto Atendimento 

(UPA), seguindo uma classificação estabelecida pelo Ministério da Saúde conforme o 

protocolo de acolhimento e classificação de risco, avaliando diversos aspectos do 

paciente e situação local de prioridade (MIRANDA; BRITO, 2016). 

Portanto, a importância do diagnóstico precoce, da inclusão em um programa de 

atenção integral tão logo seja estabelecido o diagnóstico são aspectos que, quando 

obedecidos, podem diminuir em muito a morbidade e mortalidade (SANTANA; 

ROMÃO; ESPÍRITO SANTO, 2014), além da atuação de uma equipe multidisciplinar 

na atenção ao paciente com crise álgica faz-se de extrema importância em virtude dos 

vários aspectos que envolvem a experiência dolorosa nesses pacientes com anemia 

falciforme. 

Frente a isso, indaga-se sobre quais ações de enfermagem podem ser realizadas a 

fim de minimizar a dor em pacientes portadores de AF. 
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 A prática educativa em saúde realizada nos centros de hematologia, muitas das 

vezes, ocorre por meio da criação de grupos específicos, como por exemplo, na 

instituição, cenário deste estudo, existe a Associação dos Falcêmicos e Talassemicos do 

Rio de Janeiro (AFARJ).2 Trata-se de uma organização não governamental, criada e 

dirigida por pessoas que vivem com AF, com objetivo de auxiliar e orientar pessoas que 

vivem com AF ou Talassemia, além de seus familiares, representando também os seus 

interesses junto a diversas instâncias. Com este objetivo realizava palestras, reuniões, 

seminários e cursos em todo o Brasil, disseminando o conhecimento e formas de 

tratamento. Outro público, que se tornou foco das ações, são os Profissionais de Saúde e 

Educadores, que desconhecem a doença, o que leva ao aumento da morbimortalidade de 

crianças e adultos com AF. 

 Dentre os profissionais de saúde, os enfermeiros compõem o grupo que passa 

maior número de tempo cuidando dos pacientes com AF. Portanto, a inserção desses 

profissionais nessas associações é fundamental para colocar em prática sua capacidade 

técnica.   

Reforçando essa preocupação, Cordeiro (2014, p.02) ao falar sobre o cuidado de 

enfermagem a pessoa com Doença Falciforme ressalta que: 

 

Conhecer as experiências de pessoas com anemia falciforme é de 

importância para organização do cuidado de Enfermagem, e para 

ampliar o acesso desse grupo populacional a assistência. 
(CORDEIRO, 2014, p.02) 

 

 

A enfermagem se responsabiliza, pelo conforto, acolhimento e bem estar dos 

pacientes, seja prestando o cuidado, seja coordenando outros setores para a prestação da 

assistência ou promovendo a autonomia dos pacientes pela educação em saúde. Quando 

se trata de cuidar de pessoas que vivem com doenças crônicas, isto é particularmente 

verdadeiro. É fundamental, para o paciente e sua família, que se crie um vínculo entre 

eles e o enfermeiro (RODRIGUES; ARAÚJO; MELO; 2010).    

A educação deve acontecer de forma contínua, sendo um processo de 

aprendizagem, e não ser compartilhada de uma só vez com a clientela (ESPÍNDOLA; 

SABÓIA; VALENTE, 2015, p.354).  

 

                                                             
2 A Associação dos Falcêmicos e Talassemicos do Rio de Janeiro - AFARJ é uma Organização não 

Governamental, de Utilidade Pública e sem fins lucrativos, criada e dirigida por portadores de Anemia 

Falciforme.  
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Conforme Carvalho, Espírito Santo e Anjos (2015) a enfermagem, no cuidado 

direto de pessoas que vivem com doença falciforme, tem como meta o alívio da dor, 

com base em uma avaliação integral. Isto implica que o enfermeiro conheça a fisiologia 

da dor, visando à implementação de práticas educativas com essas pessoas, 

identificando e prevenindo crises álgicas para reduzir complicações, bem como 

incentivando ações de autocuidado. 

Neste sentido, a implementação de ações educativas com pessoas que vivem 

com DF, por parte dos enfermeiros, resultaria uma melhoria na qualidade de vida dessa 

clientela. Essa sistematização de práticas educativas poderá contribuir para uma maior 

adesão ao tratamento assim como para estimular o autocuidado. 

 

1.1 - A Motivação  

 

O interesse pela temática dessa pesquisa surgiu no decorrer de minha trajetória 

acadêmica, na clínica de pediatria no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) 

durante o ensino teórico prático da disciplina Saúde da Criança do Curso de Graduação 

e Licenciatura em Enfermagem.  

Ao cuidar de uma criança com AF internada na clínica de pediatria observei o 

quão sacrificantes eram as crises dolorosas. A responsável pela criança dizia que as 

crises eram rotineiras e sempre a traziam para a emergência do hospital. “Sofro muito 

de ver minha filha com dores e diversos episódios de internações. Sempre faltava a 

escola, não podia ficar brincando na rua com as outras coleguinhas, porque senão 

desencadeava um novo episódio de crise”. A mãe dizia que não conhecia as medidas 

preventivas específicas para evitar um novo episódio de crise, sabia que dependendo da 

época do ano, aconteciam mais internações, como no inverno. Todo esse contexto me 

fez refletir sobre a importância das práticas educativas voltadas para esse grupo 

populacional específico.  

Assim, foi desenvolvida durante a graduação uma pesquisa por meio do trabalho 

de conclusão de curso intitulado: “O Cuidado Familiar da Criança com Anemia 

Falciforme”.3 Nessa pesquisa, foram estudadas as práticas de cuidado realizadas com 

familiares de crianças com anemia falciforme em seu âmbito familiar. Concluiu-se que 

                                                             
3 Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenação do Curso de Graduação – Enfermagem e 

Licenciatura da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense 

como requisito parcial para obtenção do título de Enfermeiro e Licenciado em Enfermagem. Orientadora: 

Profª Ms. Cláudia Márcia Cabral Feijó Oliveira. Ano: 2006 – Niterói, R.J. 
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a maioria dos familiares responsáveis pelas crianças não conhecia medidas simples de 

cuidado para prevenção das crises falcêmicas.  

É fato que o desconhecimento sobre a AF pode agravar a situação de saúde dos 

sujeitos, justamente porque “a desinformação é tão generalizada que quando esse tipo 

de doença passou a ser detectado pelo teste do pezinho, causava peregrinação de pais a 

hospitais e consultórios em busca de resposta para os sintomas que o filho apresentava” 

(SILVA, 2016, p. 532). 

Passados onze anos de formado e atuando na assistência e ensino de 

enfermagem, o autor continuou a questionar-se sobre como vivem essas pessoas 

atualmente. A partir destes questionamentos e de levantamentos de dados 

epidemiológicos percebi a necessidade de continuar a pesquisa dentro dessa temática, 

pois, trata-se da doença hereditária de maior prevalência no Brasil, que se distribui de 

forma heterogênea, apresentando maior prevalência onde a proporção da população 

negra é maior, cujas frequências do gene variam de 2% a 3% em todo o país, 

aumentando para 6% a 10% entre pretos e pardos (Brasil, 2015).  

Isso representa um recorte, além de raça, também de classe para a doença, visto 

que a população negra, grupo étnico majoritariamente acometido, está na base da 

pirâmide social e apresenta os piores indicadores epidemiológicos, educacionais e 

econômicos (BRASIL, 2006; FIGUEIRÓ; RIBEIRO, 2017).  

Desenvolvi interesse em trabalhar com a prática educativa em saúde, pois pude 

perceber o quanto era importante para a redução dos níveis de morbimortalidade dos 

pacientes e a carência de informações específicas da patologia por parte da equipe de 

enfermagem.  

O cuidado de Enfermagem não pode ser concebido como ação reducionista e 

simplificadora, mas como construção singular, que envolve interações, reflexões e 

autoconhecimento. A Enfermagem ao construir um cuidado ampliado vem buscando 

contemplar constantemente a ação-reflexão-ação, aspecto fundamental nos diversos 

cenários de atenção à saúde humana (CRUZ et al, 2017).  

Muitas pessoas que vivem com DF quando recorrem aos serviços de saúde 

encontram profissionais nem sempre preparados para proporcionar uma atenção em 

saúde qualificada. A partir da implantação da Política de Atenção às Pessoas com 

Doença Falciforme os profissionais de enfermagem, enquanto agentes políticos de 

transformação social passaram a exercer um papel relevante na longevidade e qualidade 

de vida dessas pessoas (CARVALHO, 2014).  
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Por isso, estudar este assunto, em especial o enfermeiro à frente das práticas 

educativas em um ambiente hospitalar/ambulatorial será importante para profissionais 

de saúde envolvidos com esta temática. 

   

 

1.2 - Objeto: 

 

A prática educativa em saúde desenvolvida na consulta de enfermagem com pessoas 

que vivem com Anemia Falciforme e frequentam o ambulatório de um hospital 

especializado, na cidade do Rio de Janeiro. 

 

1.3 - Questões de pesquisa: 

 

 Como são realizadas as consultas de enfermagem no ambulatório de Doença 

Falciforme de um hospital especializado, no que tange a prática educativa?  

 Qual a concepção/visão dos pacientes sobre estas práticas educativas realizadas? 

 Qual a repercussão da prática educativa na melhoria da saúde de pessoas que 

frequentam essas consultas de enfermagem? 

 

1.4 - Objetivos: 

 

Geral:  

 

 Compreender a prática educativa em saúde desenvolvida na consulta de 

enfermagem com pessoas que vivem com AF e frequentam o ambulatório de um 

Hospital Especializado em tratamento de doenças do sangue. 

 

Específicos: 

 

 Analisar a prática educativa em saúde realizada nestas consultas com este grupo 

populacional específico; 

 Discutir a repercussão desta prática junto aos pacientes, no que tange ao 

autocuidado. 
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1.5 - Justificativa, Relevância e Contribuições  

No Brasil, existe um consenso entre diversos estudiosos acerca das doenças e 

agravos prevalentes na população negra, com destaque para algumas doenças, dentre 

elas a doença falciforme que necessitam de uma abordagem específica (BRASIL, 2013). 

Considerando a intensa miscigenação racial, esta afirmação já não pode mais ser 

considerada como absoluta. Porém, ainda hoje a relação doença falciforme/população 

negra é muito forte, de modo que a categoria racial negra é considerada por muitos 

como um pré-requisito para ser acometido por este agravo (FIGUEIRÓ; RIBEIRO, 

2017). 

A partir da década de 1990, surgiram às primeiras ações governamentais, quando 

foi implementada no Estado do Rio de Janeiro a Portaria MSº 95 de 10 de maio de 

1996, onde cria o Programa Nacional de Anemia Falciforme, que é a primeira legislação 

sobre a DF. Em 30 de dezembro de 1998, através da Lei nº 3161, institui no estado do 

Rio de Janeiro, o Programa de Acompanhamento, Aconselhamento e Assistência 

Integral às Pessoas com Traço Falciforme e com Anemia Falciforme. No ano de 2005, 

através da Portaria nº1.018, foi instituído no âmbito do SUS, o Programa Nacional de 

Atenção Integral as Pessoas com Doenças Falciforme e outras Hemoglobinopatias. No 

dia 29 de janeiro de 2010, foi criada a Portaria de nº55, onde em seu artigo 1º aprova o 

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – Doença Falciforme, que tem como objeto, 

o conceito geral da DF, critérios de diagnóstico, critérios de inclusão e de exclusão, 

tratamento e mecanismos de regulação, controle e avaliação, é de caráter nacional e 

deve ser utilizado pelas Secretarias de Saúde dos Estados e dos Municípios na regulação 

do acesso assistencial, autorização, registro e ressarcimento dos procedimentos 

correspondentes (CARVALHO, 2014). 

Para Roberti, et al (2010), apesar das atuais políticas raciais compensatórias e 

das mudanças nas relações sociais, frequentemente a DF é vista pelo doente como um 

estigma. 

 Em 1994, o National Institute of Health (NIH) estimou que a sobrevida média 

para indivíduos com anemia falciforme seria de 42 anos para os homens e 48 anos para 

mulheres. Assim, entende-se que a mortalidade na infância contribuiu 

significativamente para encurtar esta sobrevivência. Há três décadas, apenas metade das 

crianças falcêmicas chegava à vida adulta, no entanto, melhorias na assistência médica 

destes indivíduos têm aumentado a sua sobrevida (FERREIRA, 2012). 

 A importância dos dados epidemiológicos no Brasil revela a necessidade de 

estudos nessa área. Para Máximo (2009, p.05), a mortalidade por doença falciforme nos 
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primeiros 5 anos de vida pode chegar a 30% se os pacientes não forem tratados 

precocemente e pode ser reduzida a 2,5% com instituição de medidas simples, como a 

profilaxia de infecções com penicilina.  

  A anemia falciforme (AF) encontra-se em todo território de forma heterogênea, 

concentrada apenas nos estados mais pobres de população negra no Brasil. De acordo 

com os Programas Estaduais de Triagem Neonatal estima-se que na Bahia a cada 1:650 

nascidos apresentem esta morbidade.  

Já na cidade do Rio de Janeiro a cada 1:1300 nascidos. Em Minas Gerais a 

proporção é de 1:1400 nascidos vivos (BRASIL, 2013 - Figura 1). Já com base nos 

dados produzidos pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), sabe-se que, a 

cada mil crianças nascidas vivas no país, uma tem a doença falciforme, estimando-se o 

nascimento de cerca de 3.000 crianças por ano com doença falciforme e de 180.000 com 

traço falciforme (BRASIL, 2015, p.15). Esses dados vêm ao encontro com o alto índice 

de pessoas que necessitam de informações sobre como lidar com essa doença crônica e 

hereditária.  

 

 

Figura 1: Frequência do gene S nas diferentes regiões do Brasil 

 

Pesquisas que abordam essa temática é destaque na Agenda Nacional de 

Pesquisa em Saúde do Ministério da Saúde, incluídas nas subagendas “Saúde da 

População Negra”, “Doenças não-transmissíveis” e “Avaliação econômica e análise de 
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custos em saúde” devido ao impacto socioeconômico de programas de atendimento da 

doença falciforme (Brasil, 20114). 

Cientificamente, esta investigação poderá incentivar a elaboração de outras 

pesquisas sobre a temática, divulgando os resultados em revistas indexadas e em 

eventos da área. A pesquisa também se mostra relevante socialmente devido à doença 

falciforme ser uma das doenças hereditárias mais comuns no mundo, e constituir um 

grupo de doenças e agravos relevantes. Por essa razão, foi incluída nas ações da Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da população negra, do Ministério da Saúde. 

Estima-se que nasçam no Brasil, a cada ano, 3000 crianças com doença falciforme e 

200.000 com traço falciforme (BRASIL, 2012). 

No âmbito da formação profissional em enfermagem, há uma lacuna no ensino 

do cuidado de pessoas que vivem com anemia falciforme. Tal fato é consonante com a 

realidade do nosso país, diante da representatividade epidemiológica de tais doenças e 

exigência de recursos humanos qualificados para atender essa população específica que 

está mais presente nos serviços públicos de saúde. 

Para Silva (2013, p.438) o cotidiano da pessoa adoecida e família que 

experienciam a condição crônica por anemia falciforme ainda é pouco abordado, de 

modo que a escuta atenta de suas necessidades possa orientar a produção de cuidados 

profissionais implicados com o cuidado familiar.  

Também são escassos os estudos sobre cuidados de enfermagem à pessoa com 

anemia falciforme, bem como sobre avaliação do trabalho do enfermeiro nesta área. 

Tem-se então uma lacuna do conhecimento, tanto sobre a pessoa com AF e sua família 

que vivenciam este adoecimento, quanto sobre a atenção profissional e a efetividade das 

políticas públicas de saúde direcionadas a esta atenção. 

De acordo com Cordeiro (2013, p.20), embora a doença falciforme apresente 

alta prevalência em nosso país e o impacto da orientação genética e do cuidado seja 

comprovadamente um marco na sobrevida e na expectativa de vida dessas pessoas, na 

enfermagem brasileira não há total correspondência com a produção teórica sobre o 

cuidado de pessoas que vivem com doença falciforme, levando a uma prática 

assistencial muitas vezes sem sustentação teórica.  

                                                             
4Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de 

Ciência e Tecnologia. Agenda nacional de prioridades de pesquisa em saúde / Ministério da Saúde, 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Ciência e Tecnologia. – 2. 

ed., 3. reimpr. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2011. 68 p. – (Série B. Textos Básicos em 

Saúde) 
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Para Araújo (2013, p.03), investigar as populações vulneráveis deve fomentar a 

formação de grupos de pesquisa, execução de projetos de extensão e produções 

científicas que possam evocar o poder público e a sociedade a se preocupar com as 

condições de vida e a qualidade de serviços de saúde oferecidos a esses segmentos.  

O estudo em tela deverá contribuir socialmente, uma vez que favorecerá a 

discussão sobre dúvidas dos pacientes e de seus familiares, construindo um 

conhecimento coletivamente, priorizando as práticas educativas em saúde, a assistência 

de enfermagem, reforçando a relação enfermeiro-paciente.  

A anemia falciforme está inserida num contexto social de profundas 

desigualdades sociais, em que as pessoas da raça negra vivem as consequências desse 

processo, que ao longo da história vem se perpetuando. A população negra apresenta os 

piores indicadores sociais de escolaridade, emprego, renda, moradia e outros. 

(CARVALHO, 2010; FERREIA et al, 2013) 

Em relação ao contexto sociocultural dessa população, o processo saúde/doença 

é regido por fatores hereditários, biológicos e ambientais e sofre, também, a 

interferência do meio social, das desigualdades de gênero, raça/etnia e classe, que 

consequentemente, comprometem os considerados fatores adquiridos (CARVALHO, 

2010; FEREIRA et al, 2013). 

Desta forma, os mais importantes fatores adquiridos que interferem na 

variabilidade clínica são: as condições de moradia e de trabalho, as qualidades de 

alimentação, de prevenção de infecções e de assistência médica (ZAGO, 2000; 

FERREIRA et al, 2013). 

As pessoas que vivem com DF, além dos aspectos orgânicos inerentes à própria 

doença de caráter crônico, vivenciam a influência de fatores raciais, culturais e 

socioeconômicos de maneira significativa.  

Boltanski (2004) afirma que o valor dado ao corpo varia de acordo com a 

posição deste na sociedade: 

...quanto maior o desenvolvimento da atividade intelectual, 

o mais alto lugar é ocupado pelo corpo na hierarquia social, 

maior será a atenção dada ao corpo; a escuta deste é mais  
consciente, bem como a relação com ele, conseqüentemente, 

o grupo mais intelectual tem percepção mais aprofundada e 

melhor reconhecimento das sensações expressas pelo corpo                           

(BOLTANSKI, 2004, p. 114). 

 

O corpo traz a marca da doença, é a fronteira que a distingue de outras pessoas, 

portanto na medida em que são ampliados os laços sociais e a teia de significados e 
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valores, o corpo é o traço mais visível e a doença não marca só o corpo marca a vida 

(CORDEIRO et al, 2013). 

Cientificamente a pesquisa contribuirá para o fortalecimento do Núcleo de 

Pesquisa em Fundamentos de Enfermagem (NEFE), assim como para a linha de 

pesquisa: O cuidado em seu contexto sócio cultural do Programa Acadêmico em 

Ciências do Cuidado em Saúde (PACCS) da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa da Universidade Federal Fluminense. 

Foi realizada uma revisão bibliográfica do tipo integrativa, sobre a produção 

científica mundial de enfermagem, abordando o tema anemia falciforme. A busca 

ocorreu entre os meses de março a maio de 2018 de artigos científicos indexados na 

PubMed, com os descritores “Health Education”;  "Sickle Cell Anemia";  "Nursing". Na 

PubMed foram utilizadas as estratégias de busca com os descritores selecionados. Tais 

descritores foram cruzados utilizando o operador booleano “AND”. Para o 

levantamento dos estudos, utilizou-se os descritores controlados do Medical Subject 

Headings (MeSH). 

 No portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) e por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) foram acessadas a 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e o Banco de 

Dados em Enfermagem (BDENF), por meio dos descritores “Educação em Saúde” 

"Anemia Falciforme" e "Enfermagem", cadastrados nos Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS), sendo utilizado o operador booleano “AND”. Esses descritores foram 

relacionados, uma vez que o interesse da investigação foram estudos que 

demonstrassem a correlação com o objetivo da pesquisa. A estratégia de busca foi 

organizada de diferentes formas a fim de atender as especificidades de cada base de 

dados.  

Os critérios de inclusão adotados para definição dos artigos foram: artigos 

completos, disponíveis on-line, publicados em português, inglês e espanhol nas 

referidas bases de dados, artigos dos últimos cinco anos, cujo tema principal 

correspondesse ao descritor utilizado e que trouxessem no seu corpus a correlação da 

educação em saúde prestada pelo enfermeiro com as pessoas que vivem com a AF.  

Como critérios de exclusão foram estabelecidos artigos que não abordavam a 

temática em questão, trabalhos apresentados em congresso, cartas ao editor, estudos de 

reflexão, monografias, pesquisas de revisão de literatura e textos duplicados. A pergunta 

de pesquisa adotada foi: Que ações de educação em saúde são desenvolvidas pela 

equipe de enfermagem com pessoas que vivem com Anemia Falciforme?  
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Para organizar os dados encontrados no estudo, foi elaborado o PRISMA Flow 

Diagram Generator, onde são identificados os estudos a partir de busca nas bases de 

dados com o total de artigos encontrados, total de artigos não duplicados, critérios de 

inclusão/exclusão aplicado, número de artigos excluídos, número de artigos 

recuperados, número de artigos excluídos após leitura de texto completo, número de 

artigos excluídos durante a extração de dados e número total de artigos incluídos na 

revisão. 

Para a interpretação crítica dos artigos, procedeu-se à técnica de Análise de 

Conteúdo, com discussões entre os autores, obtendo ao final um consenso acerca dos 

conteúdos pesquisados.  

Foram considerados os estudos realizados por enfermeiros ou equipe 

multidisciplinar cuja participação do enfermeiro fosse evidente.  

 

Figura 2 - Fluxograma PRISMA Flow Diagram Generator:  

 

Fonte: http://prisma.thetacollaborative.ca/ 

A busca na base de dados localizou um total de 146 artigos, dos quais 97 foram 

encontrados no banco de dados da PubMed e, destes, 20 foram selecionados. Na base 

http://prisma.thetacollaborative.ca/
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LILACS dos 36 artigos encontrados, foram selecionados 06. Na base BDENF foram 

escolhidos 02, dos 03 artigos selecionados e, no CAPES periódicos foi selecionado 01 

artigo dentre os 10 localizados. No total, foram escolhidos 11 artigos, sendo 05 

(45,45%) realizados no Brasil, 05 (45,45%) nos Estados Unidos e 01 (9,1%), na África 

Oriental, considerados principais para atender os objetivos desta investigação. Quanto 

ao idioma das pesquisas, 02 (18,18%) foram publicados em português e 09 (81,82%) na 

língua inglesa. Os anos em que ocorreram os maiores números de publicações foram os 

de 2013, com três publicações (27,27%) e 2015, com cinco publicações (45,45%). 

Quanto às amostras selecionadas pelos estudos, três (27,3%) eram de pacientes 

com DF, seis (54,6%) eram de enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes 

comunitários de saúde e dois (18,1%) de enfermeiros e médicos. Os locais das pesquisas 

das coletas de dados, cinco (45,5%) foram realizadas em hospitais e clínicas, quatro 

(36,4%) em Unidades Básicas de Saúde e duas (18,1%) em populações específicas. Os 

resultados da síntese dos artigos selecionados estão apresentados na Tabela 01.  

Nos estudos analisados, observou-se a falta de estratégias educativas nas ações 

de educação em saúde desenvolvidas pelos profissionais de enfermagem. São escassos 

os estudos sobre cuidados de enfermagem às pessoas com AF, bem como sobre 

avaliação do trabalho da equipe de enfermagem nesta área. Foram utilizados neste 

estudo os graus de recomendação propostos pela Oxford Centre for Evidence-Based 

Medicine e os níveis de evidência propostos pelo Sistema GRADE (Grades of 

Recommendation, Assessment, Development and Evaluation, 2008a) como 

embasamento teórico. 

 

Tabela 01: Descrição dos artigos identificados na pesquisa bibliográfica 

Nº Título/Nível de 

evidência 
Ano/País/Base de 

dados/Periódico 
Delineamento do estudo/ 

instrumentos 
Conclusão 

01 Perception of 

primary care doctors 

and nurses about 

care provided to 

sickle cell disease 

patients. Nível de 

evidência: 04.  

- 2015 
- Brasil 
- LILACS 
-Revista Brasileira 

de Hematologia e 

Hemoterapia 

- Estudo qualitativo, 

descritivo e exploratório; 
- Os dados foram coletados 

usando a técnica do grupo 

focal e submetidos à análise 

de conteúdo temático. 

- Recomenda-se que os profissionais de saúde sejam 

treinados para que orientem os pacientes sobre a 

importância do monitoramento. 

02 Promoção de saúde 

em população 
quilombola 
nordestina - análise 

de intervenção 
educativa em 
anemia falciforme. 

Nível de evidência: 
03. 

- 2015 
- Brasil 
- BDENF 
- Escola Anna Nery 

Revista de 

Enfermagem 

Estudo de intervenção, com 

delineamento longitudinal. 
Evidenciou-se a importância de estratégias educativas 

fazerem parte das ações do enfermeiro, visando a 
construção do conhecimento da clientela para a prática 
do autocuidado e manutenção da saúde. 

03 Patient-centered 
Approach to 
Designing Sickle 

Cell Transition 
Education. Nível de 

- 2015 
- Estados Unidos 
- PubMed 
- J Pediatr Hematol 

A pesquisa incluiu 50 
quantitativos e 3 qualitativos 
e escalas Likert para 

quantificar a compreensão 
dos tópicos sobre SCD  

- Os participantes com DF tiveram um reconhecimento 
fraco durante a educação de transição e pouca 
compreensão de sua história clínica básica.  
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evidência: 04. Oncol 

04 Evaluation of a 

Train-the-Trainer 

Workshop on Sickle 

Cell Disease for ED 

Providers. Nível de 

evidência: 04. 

- 2013 
- Estados Unidos 
- PubMed 
-Journal of 

Emergency Nursing 

 

Um painel composto por 6 

especialistas em SCD e ED 

planejou o workshop e 

desenvolveu 20 itens para 

avaliação do conhecimento 

pré-teste e pós-teste.  

- Uma oficina de treino-treinador especificamente 

projetada para enfermeiras e médicos de emergência e, 

que discutiram o amplo espectro de SCD, foi bem 

atendida.  

05 Conhecimento de 
enfermeiras sobre 
educação para o 

autocuidado na 
anemia falciforme. 
Nível de evidência: 

04. 

- 2013 
- Brasil 
- LILACS 
-Revista Baiana de 

Enfermagem 

Estudo de natureza 

qualitativa, de caráter 

descritivo e exploratório. 
Participaram 12 enfermeiras 
de Unidades de Saúde da 
Família. 

As enfermeiras investigadas entendem o princípio 
básico da teoria do autocuidado, porém não conseguem 
organizar as ações necessárias no acompanhamento 

das pessoas que vivem com  AF.  

06 Understanding of 

technical education 
level professionals 
regarding sickle cell 

disease: a 
descriptive study. 
Nível de evidência: 

03. 

- 2013 
- BRASIL 
-CAPES Periódicos 
-Online Brazilian 

Journal of Nursing 

- Estudo descritivo e 

transversal, envolvendo 357 
agentes comunitários de 
saúde e técnicos de 

enfermagem que 
responderam a um 
questionário estruturado.  

- A falta de informação por parte dos profissionais que 

cuidam e manuseiam crianças com DF, indica a 
necessidade de desenvolver atividades com esses 
profissionais visando à melhoria da qualidade do serviço 

prestado. 

07 Effectiveness of an 

educational 
programme about 
sickle cell disease in 

the form of active 
methodologies 
among community 

health agents and 
nursing technicians 
of primary care in 

Minas Gerais, 
Brazil. Nível de 
evidência: 02. 

- 2017 
- Estados Unidos 
- PubMed 
- Paediatr Int Child 

Health 

- O grupo que participou do 
treinamento ( n  = 82) foi 

comparado com um grupo 
controle (n  = 75). Métodos 

ativos que consideram os 
formandos como os 
principais protagonistas do 

programa educacional foram 
utilizados por toda parte.  

- A intervenção educacional mostrou-se eficaz no 

aumento do conhecimento dos profissionais de saúde. 

08 Evaluation of a 

Sickle Cell Disease 

Educational Website 

for Emergency 

Providers. Nível de 

evidência: 04. 

-2016 
-Estados Unidos 
-PubMed 
-Adv Emerg Nurs J. 

Avaliações de pesquisas 

eletrônicas foram usadas 

para conduzir a avaliação 

do website e dos módulos 

educacionais. Todas as 

respostas dos participantes 

foram anônimas  

O site é uma ferramenta útil no fornecimento de 

recursos educacionais baseados em evidências, que 

são relevantes para o cuidado, gerenciamento e apoio 

de pacientes com AF. 

09 The Need for 

Hematology Nurse 

Education in Low- 

and Middle-Income 

Countries: A 

Community Case 

Study in Tanzania. 

Nível de evidência: 

04. 

- 2017 
- Estados Unidos 
- PubMed 
-Front. Public Health  

Estudo de caso comunitário, 

no geral, usando pesquisas 

qualitativas informais. 

É necessária uma ação urgente para educar os 

enfermeiros que cuidam de pacientes com distúrbios 

hematológicos, como AF, na Tanzânia.  

10 Nurses' Attitudes 

toward Patients with 

Sickle Cell Disease: 

A Worksite 

Comparison. Nível 

de evidência: 04. 

- 2015 
- Estados Unidos 
- PubMed 
- Pain Manag Nurs 

O estudo utilizou um 

desenho comparativo 

descritivo transversal. 

Os enfermeiros de ambos os locais de trabalho 

precisam de educação adicional sobre a SCD e 

cuidados com essa população vulnerável. 

11 The Role of Self-

Care in Sickle Cell 

Disease. Nível de 

evidência: 04. 

- 2015 
- Estados Unidos 
- PubMed 
- Pain Manag Nurs 

Estudo descritivo, 

transversal, utilizando a 

análise de dados 

secundários.  

Indivíduos com SCD podem se beneficiar de 

intervenções sobre autocuidado que aumentam o apoio 

social, a auto-eficácia de MSC e o acesso à educação.  
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Os estudos de números 02, 03 e 11, que abordavam a educação em saúde 

realizada com pessoas que vivem com DF, evidenciaram o pouco conhecimento dessa 

população para a realização do autocuidado. A conclusão do artigo de número 11 

reforça que indivíduos com AF podem se beneficiar de intervenções de autocuidado que 

aumentam o apoio social, a auto-eficácia das DF e o acesso à educação. 

 A construção de um modo de cuidar deve ser planejada, recorrendo-se a 

processos capazes de incentivar a autonomia do indivíduo e sua responsabilidade diante 

do processo saúde-doença, tornando-os sujeitos ativos, independentes e colaborativos 

no cotidiano saúde/doença (SANTANA et al, 2013). De acordo com os resultados do 

artigo 02, na pré-intervenção, 72,3% dos entrevistados desconheciam sobre traço 

falciforme e AF e 94,8% não sabiam a forma de transmissão; pós-intervenção, este 

último índice diminuiu para 32,6%, 60% relataram já ter ouvido falar sobre o tema e 

36,1% alegaram conhecer o assunto. O estudo 03, mostra que a pesquisa centrada no 

paciente pode identificar novas abordagens para melhorar a experiência educacional de 

pacientes adolescentes com DF na transição para o cuidado de adultos. As práticas 

educativas podem beneficiar esses indivíduos, aumentando sua qualidade de vida.  

Conforme os resultados do artigo 11, os participantes do estudo eram 

principalmente do sexo feminino (61,2%), desempregados ou deficientes (68%), viviam 

com a família (73,8%) e tinham uma média de três visitas hospitalares por crises de dor 

anualmente, ressaltando o fato de que a maioria das pessoas acometidas pela DF vive 

em situação de vulnerabilidade (SANTANA et al, 2013).   

Contudo, os artigos de números 01, 04 e 08 com enfermeiros de unidades 

hospitalares demonstraram, durante uma oficina de treinamento e entrevistas, a 

necessidade de aprimorarem seus conhecimentos para posterior (re)orientação de 

pessoas que vivem com AF. O estudo 08, concluiu-se que o treinamento é um recurso 

valioso para os profissionais de saúde, especialmente aqueles que servem em unidades 

de emergência, onde muitos pacientes com DF apresentam atendimento inicial e 

gerenciamento. É uma ferramenta útil no fornecimento de recursos educacionais e 

baseados em evidências que são relevantes para o cuidado, gerenciamento e apoio de 

pacientes com AF.  

A maioria dos artigos 05, 06, 07, 09 e 10, demonstrou que os profissionais de 

enfermagem investigados não conseguem organizar satisfatoriamente ações necessárias 

ao acompanhamento de pessoas que vivem com AF e procuram tratamento nas 

Unidades de Saúde. O estudo 05 identificou-se que as enfermeiras investigadas 

entendem o princípio básico da teoria do autocuidado, porém não conseguem organizar 
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as ações necessárias no acompanhamento das pessoas com AF que são atendidas nas 

Unidades de Saúde da Família. Em concordância, o estudo 09, descreve a necessidade 

de uma ação urgente para educar os enfermeiros que cuidam de pacientes com AF na 

Tanzânia. Enfermeiros desempenham um papel importante na obtenção do cuidado 

ideal de pacientes com doenças relacionadas à hematologia. 

 A falta de informação desses profissionais indica a necessidade de se 

desenvolver uma educação em saúde de forma a aprimorar o serviço prestado. Um 

exemplo disso foi o estudo 07, onde ocorreu uma intervenção com os profissionais de 

nível técnico da saúde, por meio de um curso de treinamento em serviço, que se 

mostrou eficaz no fortalecimento do conhecimento dos profissionais da saúde. Portanto, 

é necessário desenvolver estratégias visando educar a equipe de enfermagem, que 

desempenha papel importante no cuidado das pessoas que vivem com AF.  

O reconhecimento por parte do Ministério da Saúde vem a partir de publicações 

como o “Manual de Educação em Saúde e Autocuidado na Doença Falciforme”, que 

visa à capacitação de profissionais de saúde no âmbito da assistência às pessoas 

portadoras de DF. Desse modo, esses profissionais podem fomentar e facilitar ações de 

promoção em todos os níveis de atenção à saúde, reconhecendo que a educação em 

saúde é uma prática fundamental na atenção primária, qualificando ainda mais 

profissionais da saúde das diversas áreas (BRASIL, 2008).  

Observou-se nesta pesquisa uma lacuna do conhecimento sobre questões 

relativas à pessoa com AF e a família que vivencia este adoecimento, assim como sobre 

a atenção profissional e a efetividade das políticas públicas de saúde direcionadas à 

saúde desta população específica. Ressalta-se que no cotidiano da pessoa adoecida e da 

família que vivencia a condição crônica por AF o tema ainda é pouco abordado, de 

modo que a escuta atenta de suas necessidades possa orientar a produção de cuidados 

profissionais implicados com o cuidado familiar (SILVA, ARAÚJO, 2013)  

 Investigar as populações vulneráveis deve fomentar a formação de grupos de 

pesquisa, execução de projetos de extensão e produções científicas que possam evocar o 

poder público e a sociedade a se preocupar com as condições de vida e a qualidade dos 

serviços de saúde oferecidos a esses segmentos específicos (ARAÚJO et al, 2013). 

Os estudos selecionados serão incluídos na fase final da revisão e análise dos 

dados.  

Existe uma necessidade urgente de melhorar a formação dos enfermeiros que 

possuem um papel fundamental em ações de promoção da saúde/educação em saúde 
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voltada para o autocuidado, dinamizando assim a qualidade de vida desta população 

específica.  

Entretanto, ressalta-se que existe um número reduzido de publicações, tal como 

citado por Cordeiro (2013) que embora a doença falciforme apresente alta prevalência 

em nosso país e o impacto da orientação genética e do cuidado seja comprovadamente 

um marco na sobrevida e na expectativa de vida dessas pessoas, na enfermagem 

brasileira não há total correspondência com a produção teórica sobre o cuidado de 

pessoas que vivem com doença falciforme, levando a uma prática assistencial muitas 

vezes sem sustentação teórica. 

Segundo Araújo (2013) investigar as populações vulneráveis deve fomentar a 

formação de grupos de pesquisa, execução de projetos de extensão e produções 

científicas que possam evocar o poder público e a sociedade a se preocupar com as 

condições de vida e a qualidade de serviços de saúde oferecidos a esses segmentos.  
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2 - CAPÍTULO II: REFERENCIAL TEMÁTICO 

 
  

2.1 - Promoção da Saúde 

 

O movimento da promoção da saúde iniciou-se no Canadá, com a publicação, 

em 1974, do Informe Lalonde, que se expressou como o primeiro documento de 

motivação política a denominar a promoção da saúde, uma maneira de reduzir custos e 

conter os agravos das doenças crônicos degenerativas. Esta iniciativa, que foi de caráter 

inovador no cenário das políticas públicas de saúde, apresentava uma abordagem com 

foco nas mudanças de estilo de vida, com ênfase na ação individual e preventiva 

(HEIDEMANN, 2014) e posteriormente reforçado com o Relatório Epp - Alcançando 

Saúde Para Todos (1986) (BRASIL, 2002). 

Estes dois acontecimentos estabeleceram as bases para importantes movimentos 

de convergência na conformação de um novo paradigma formalizado na Conferência de 

Alma-Ata (1978) com a proposta de Saúde Para Todos no Ano 2000 e a estratégia de 

Atenção Primária de Saúde, que alcançou destaque especial na Primeira Conferência 

Internacional sobre Promoção da Saúde (1986), com a promulgação da Carta de Ottawa, 

e que vem se enriquecendo com a série de declarações internacionais periodicamente 

formuladas nas conferências realizadas sobre o tema (BRASIL, 2002). 

A promoção da saúde é uma ferramenta importante para reduzir as 

desigualdades em saúde e das populações e capacitá-las para cumprimento do seu 

potencial de saúde e tem sua base a Carta de Otawa quando foram colocados seus cinco 

princípios da chamada nova promoção da saúde, entre eles, o desenvolvimento das 

habilidades pessoais, promover escolhas saudáveis e, criando ambientes suportivos 

(MENESES, 2015, p.133).  

Desta forma, entre os cinco campos de ações propostas pela Carta de Ottawa, 

destaca-se desenvolvimento de habilidades pessoais, pois se pode trabalhar a autonomia 

do indivíduo, estimulando sua capacidade com um variado rol de estratégias de 

educação em saúde, dando ênfase em programas educativos voltados para os riscos 

comportamentais e hábitos passíveis de mudança. Essas tarefas podem ser realizadas 

nas escolas, domicílios, locais de trabalho e em outros espaços comunitários. As ações 

devem se realizar através de organizações educacionais, profissionais, comerciais e 

voluntárias, bem como pelas instituições governamentais (SALCI et al, 2013, p. 226).  

A promoção da saúde é um conceito amplo que vai em direção de um bem-estar 

global. Este conceito está associado a um conjunto de valores: vida, saúde, 
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solidariedade, equidade, democracia, cidadania, desenvolvimento, participação e 

campos de ação conjunta. Refere-se também a uma combinação de ações de políticas 

públicas saudáveis, criação de ambientes saudáveis, reforço da ação comunitária, 

desenvolvimento de habilidades pessoais, e reorientação do sistema de saúde. 

Para Czeresnia e Freitas, (2009, p.19) ao analisar o discurso vigente no campo 

da promoção da saúde, constata-se que:  

 

Partindo de uma concepção ampla do processo saúde-doença e de 

seus determinantes, a promoção da saúde propõe a articulação de 

saberes técnicos e populares e a mobilização de recursos 

institucionais e comunitários, públicos e privados para seu 

enfrentamento e resolução (CZERESNIA; FREITAS, 2009, p.19). 

 

 

A autora reforça que hoje em dia, decorridos mais de vinte anos da divulgação 

da Carta de Otawa, em 1986, um dos documentos fundadores do movimento atual da 

promoção da saúde, este termo está associado inicialmente a um “conjunto de valores”: 

vida, saúde, solidariedade, equidade, democracia, cidadania, desenvolvimento, 

participação e parceria, entre outros. Refere-se também a uma “combinação de 

estratégias”: ações do Estado (políticas públicas saudáveis), da comunidade (reforço da 

ação comunitária), de indivíduos (desenvolvimento de habilidades pessoais), do sistema 

de saúde (reorientação do sistema de saúde) e de parcerias intersetoriais; isto é, trabalha 

com a idéia de “responsabilização múltipla”, seja pelos problemas, seja pelas soluções 

propostas para os mesmos (CZERESNIA; FREITAS, 2009, p.19). 

De acordo com os autores Lefevre; Lefevre (2004, p.141) entre diversos 

aspectos abordados nos relatórios das conferências mundiais de Promoção de Saúde 

destacam-se: "oferecer oportunidades para que as pessoas conquistem a autonomia 

necessária para a tomada de decisão sobre aspectos que afetam suas vidas" e "capacitar 

as pessoas a conquistarem o controle sobre sua saúde e condições de vida”. 

Autonomia significa que é o indivíduo que deve escolher, de forma esclarecida e 

livre, entre as alternativas que lhe são apresentadas. É ele que decide o que é o "bom" 

para si, de acordo com seus valores, expectativas, necessidades, prioridades e crenças 

pessoais. A pessoa autônoma deve ter liberdade de manifestar sua vontade, isto é, deve 

estar livre de coações internas ou externas de monta que a impeçam de exercer suas 

escolhas. A pessoa ainda deve ter capacidade para decidir de forma racional, optando 

entre as alternativas que lhe são apresentadas e compreender as consequências de suas 

escolhas. 
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O reconhecimento por parte do Ministério da saúde vem a partir das elaborações 

de ações educativas, como o Manual de Educação em Saúde e Autocuidado na Doença 

Falciforme, que visa à capacitação de profissionais de saúde da equipe multidisciplinar 

no âmbito da assistência a pessoas portadoras de doenças falciformes. Desse modo, 

esses profissionais podem fomentar e facilitar as ações de promoção em todos os níveis 

de atenção à saúde, reconhecendo que a promoção de saúde é fundamental para ser 

utilizada na atenção primária, capacitando os profissionais da saúde das diversas áreas.  

Alguns autores da literatura têm discutido as questões de justiça e equidade em 

relação ao acesso a saúde dessa população específica que pela história de 

vulnerabilidade socioeconômica e exclusão social, necessitam serem ouvidos e 

incluídos nessas ações de saúde para completa responsabilização do Estado no que diz 

respeito à garantia a saúde. Essas ações devem trabalhar o empoderamento que passa 

pelo cognitivo, psicológico e social, promovendo uma abordagem interativa inspirada 

nas idéias de Paulo Freire, aplicadas na educação em saúde desde o início da década de 

1990 (MENESES, 2015, p.133). O empoderamento possibilita aos indivíduos, de forma 

particular e coletiva, um aprendizado que os capacita a viverem todas as etapas de vida, 

lidando com restrições impostas pelas enfermidades eventuais (FONSECA et al, 2015, 

p.755).  

Um conceito clássico define empoderamento como “um construto que liga 

forças e competências individuais, sistemas naturais de ajuda e comportamentos 

proativos com políticas e mudanças sociais”. Trata-se da constituição de organizações e 

comunidades responsáveis, mediante um processo no qual os indivíduos que as 

compõem obtêm controle sobre suas vidas e participam democraticamente no cotidiano 

de diferentes arranjos coletivos com competências para criticar seu ambiente (SALCI et 

al, 2013, p. 227). 

Ainda de acordo com a autora, podemos utilizar o empoderamento como uma 

forma para fomentar a promoção da saúde, realizando uma educação em saúde com 

ações individuais e coletivas que nos traga resultados eficazes, evidenciando esse 

referencial como uma ferramenta que pode ser utilizada para a promoção da saúde. 

Portanto, tem-se a Promoção da Saúde como responsabilidade não exclusiva do setor 

saúde, mas cabe o envolvimento de uma combinação de setores, atores sociais, 

políticos, educacionais, econômicos e culturais (OHARA, SAITO, 2014, p.460). 

Esse movimento deu origem ao capítulo da Saúde na Constituição Brasileira de 

1988 que instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), reconhecendo a saúde como um 

direito de todos e um dever do Estado, resultante das condições de vida e trabalho. Pela 
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primeira vez se dá ênfase aos fatores determinantes e condicionantes da saúde 

(AGUIAR, 2015, p.43). 

A promoção da saúde busca modificar condições de vida, para que sejam dignas 

e adequadas; aponta para a transformação dos processos individuais de tomada de 

decisão para que seja, predominantemente favoráveis à qualidade de vida e à saúde; e 

orienta-se ao conjunto de ações e decisões coletivas que possam favorecer a saúde e a 

melhoria das condições de bem-estar (Franco et al. apud Gutierrez et al., 1997). Já a 

prevenção, diferente da promoção, se orienta mais às ações de detecção, controle e 

enfraquecimento dos fatores de risco ou fatores causais de grupos de enfermidades ou 

de uma enfermidade específica; seu foco é a doença e os mecanismos para atacá-la 

mediante o impacto sobre os fatores mais íntimos que a geram ou precipitam 

(CZERESNIA; FREITAS, 2009).  

Os autores acima conceituam promoção da saúde como: 

 

O conjunto de atividades, processos e recursos, de ordem 

institucional, governamental ou da cidadania, orientados a propiciar 

o melhoramento de condições de bem-estar e acesso a bens e 

serviços sociais, que favoreçam o desenvolvimento de 

conhecimentos, atitudes e comportamentos favoráveis ao cuidado da 

saúde e o desenvolvimento de estratégias que permitam à população 

um maior controle sobre sua saúde e suas condições de vida, a nível 

individual e coletivo (CZERESNIA; FREITAS, 2009, p.37). 

 

 

A Promoção de Saúde se veio para se configurar como um novo paradigma para 

a saúde e não como um mero modismo, deve romper com esta visão ou perspectiva tão 

solidamente arraigada, admitindo a idéia e assumindo suas conseqüências práticas, de 

que a doença não é uma fatalidade e que a saúde tampouco é uma resposta a ser 

permanentemente reproduzida a esta fatalidade (LEFEVRE; LEFEVRE, 2004). 

 

2.2 – Prática Educativa em Saúde e Educação em Saúde  

 

 O surgimento dos movimentos de educação popular na saúde está relacionado 

com a resistência ao regime militar nos anos 1970. Trabalhadores de saúde 

comprometidos com a transformação social deslocaram-se para periferias urbanas e 

áreas rurais para construir, com a população, práticas alternativas. As experiências 

objetivavam a emancipação das classes populares e vinculavam-se a movimentos 

progressistas, sobretudo da igreja católica (SEVALHO, 2017, p.05). 
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 As práticas educativas em saúde podem ser aplicadas tanto nas ações destinadas 

à população, denominadas de educação em saúde, quanto naquelas voltadas para os 

trabalhadores de saúde, intituladas de educação na saúde (FALKENBERG et al, 2014, 

p.848). A educação em saúde possui perspectiva teórica orientada para a prática 

educativa e o trabalho social emancipatórios, almejando a promoção de autonomia, a 

formação da consciência crítica e a cidadania participativa (FEIO, OLIVEIRA, 2015, p. 

705). 

 Coerentemente, no discurso institucional do Ministério da Saúde, a educação em 

saúde é explicitada como um processo de construção e de reconstrução do 

conhecimento, com o enfoque em ações que auxiliem na cidadania, na autonomia do 

cuidado de pessoas, grupos e comunidades, bem como no exercício do controle social. 

Para isto, as práticas educativas em saúde são preconizadas numa vertente dialógica, 

emancipadora, participativa, criativa e ancorada na subjetividade inerente aos seres 

humanos, aproximando-se do pensamento educacional freiriano (BRASIL, 2011).  

Além disso, abarca o processo saúde-doença nas duas facetas dessa ação na 

saúde, se faz necessária para sua manutenção ou para evitar e/ou retardar a presença de 

doença, e a doença, torna-se essencial para trazer qualidade de vida à pessoa e/ou 

retardar as complicações do processo de adoecimento (SALCI, 2013, p.225). 

 Para Salci et al (2013) a concepção de educação em saúde está atrelada aos 

conceitos de educação e de saúde. Tradicionalmente é compreendida como transmissão 

de informações em saúde, com o uso de tecnologias mais avançadas ou não, cujas 

críticas têm evidenciado sua limitação para dar conta da complexidade envolvida no 

processo educativo. Concepções críticas e participativas têm conquistado espaços e 

compreendem a educação em saúde como desenvolvida para alcançar a saúde, sendo 

considerada como “um conjunto de práticas pedagógicas de caráter participativo e 

emancipatório, que perpassa vários campos de atuação e tem como objetivo sensibilizar, 

conscientizar e mobilizar para o enfrentamento de situações individuais e coletivas que 

interferem na qualidade de vida”. 

A educação em saúde não pode ser reduzida apenas às atividades práticas que se 

reportam em transmitir informação em saúde. É considerada importante ferramenta da 

promoção em saúde, envolvendo os aspectos teóricos e filosóficos, os quais devem 

orientar a prática de todos os profissionais de saúde. (SALCI et al, 2013) 

No caso da Doença Falciforme, a educação em saúde está preconizada pela 

portaria 1.391/05 através do parágrafo II, que garante a promoção do acesso à 
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informação aos portadores de DF, visando o fortalecimento desse público alvo 

(BRASIL, 2005; MORAES et al, 2017). 

Além disso, um dos principais objetivos da educação em saúde é tornar o 

educando um ser mais autônomo, permitindo-o realizar escolhas que modificarão sua 

qualidade de vida. Para aumentar esse potencial, o que o educando necessita é de 

práticas efetivas por parte dos profissionais de saúde, apoiando-os em seu próprio 

cuidado (BELLATO et al, 2011).  

A realização de atividades educativas proporciona uma maior aproximação da 

equipe multiprofissional de saúde à pessoa com DF, demonstrando ser esta uma boa 

ferramenta motivacional. É importante que a prática educacional seja realizada 

continuamente, independente dos recursos econômicos e humanos disponíveis, na 

intenção de formar laços de confiança para com os clientes (CARVALHO et al, 2015) 

 Portanto, educação em saúde pode ser conceituada como o somatório de todas as 

influências que determinam conhecimentos, crenças e comportamentos relacionados à 

promoção, manutenção e restabelecimento da saúde nos indivíduos e comunidades. 

Pressupõe que todos os indivíduos recebem educação em saúde de várias formas ao 

longo da vida seja na educação formal, nas escolas, seja na informal, com a família ou 

mesmo na comunidade (PEDROSO; BRITO, 2014, p. 37). O processo de 

desenvolvimento integral dos seres humanos necessita de mediações, ou seja, o 

aprendizado por si só não promove o desenvolvimento (DOS SANTOS et al, 2017, p. 

181). 

 Franco, Silva e Daher (2011, p.21), afirmam que a prática da educação em saúde 

quando apoiada no modelo biomédico e no propósito de modificação de comportamento 

pela razão, não leva em consideração aspectos culturais, sociais e subjetivos que 

envolvem o processo de saúde-doença. Dessa forma, reproduz o modelo de educação 

em saúde que apenas fornece informações sobre determinados assuntos, sem 

compreender como o sujeito cuida si mesmo. Portanto, apresenta-se como não 

suficiente na promoção da discussão, reflexão e construção do conhecimento em saúde. 

Destas iniciativas, influenciado pelo ideário de Paulo Freire, desenvolveu-se o 

campo da Educação Popular em Saúde no Brasil, no entanto, sempre marginalmente à 

sombra da Educação em Saúde tradicional. A prevalência de idéias e práticas 

autoritárias e conservadoras, subordinadas à cientificidade biomédica no contexto de 

programas verticais dirigidos para doenças específicas, é revelada por investigações de 

campo no âmbito do SUS (OLIVEIRA, 2014). 
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Sevalho (2017), admite que a Educação em Saúde no Brasil é dominada por 

perspectivas unidirecionais, centradas na transmissão de informação; e procede, 

portanto, sua exclamação de que “mesmo no Brasil, a pátria de Paulo Freire, esse 

importante filósofo e metodólogo da educação, modelos limitados e limitantes de 

educação preventiva foram amplamente importados e utilizados”. 

Nesse contexto, o ambiente educacional é imprescindível para a promoção da 

saúde, pois possibilita que os indivíduos e grupos sociais ampliem seus conhecimentos a 

respeito dos determinantes e condicionantes de vida e podendo assumir o controle sobre 

eles com uma decisão crítica e reflexiva (LUQUEZ, 2017, p.30). 

Embora a educação em saúde seja um dos instrumentos da promoção da saúde, 

tal prática tem sido pouco difundida no sistema de saúde, destacando-se a necessidade 

dos profissionais dessa área receber educação permanente que abranjam novas 

possibilidades metodológicas de atuação (SALCI, 2013). 

Cabe ressaltar que a importância da promoção da saúde é inegável e tem sido 

reconhecida através dos tempos por diferentes autores como fator imprescindível para a 

melhoria da qualidade de vida. A Educação em Saúde tangencia o trabalho, mas não é o 

foco, e sim a promoção da saúde. Essas discussões teórico-prática-política são 

interligadas, dialogando a todo tempo (LUQUEZ, 2017, p.30). 

Destaca-se que a prática de muitos enfermeiros ainda encontra-se focada na 

doença e que a educação em saúde, como um instrumento de promoção da saúde, vem 

sendo realizada com a utilização de abordagens educativas tradicionais, em que a 

cultura e o saber popular não são levados em conta.  

Nesse sentido, é imprescindível desenvolver um processo educativo que parta do 

reconhecimento dessa realidade cultural, possibilitando que elas próprias construam um 

novo conhecimento. Isso requer uma concepção pedagógica onde o diálogo e o respeito 

pelo outro seja o referencial de atuação dos profissionais da saúde (SALCI, 2013, p. 

229). 

 

2.3 - Doenças Crônicas não-transmissíveis e a Doença Falciforme 

 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são doenças multifatoriais 

que se desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração. Atualmente, elas são 

consideradas um sério problema de saúde pública, e já eram responsáveis por 63% das 

mortes no mundo, em 2008, segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde 

(BRASIL, 2011). 
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Seguindo essa tendência mundial, no Brasil, em 2013, as DCNT foram à causa 

de aproximadamente 72,6% das mortes (SIM – DATASUS, 2015). Isso configura uma 

mudança nas cargas de doenças, e se apresenta como um novo desafio para os gestores 

de saúde. Ainda mais pelo forte impacto das DCNT na morbimortalidade e na qualidade 

de vida dos indivíduos afetados, a maior possibilidade de morte prematura e os efeitos 

econômicos adversos para as famílias, comunidades e sociedade em geral (BRASIL, 

2011). 

Em 2011, a Organização das Nações Unidas (ONU) realizou a Reunião de Alto 

Nível sobre DCNT, com a presença dos Chefes de Estado sobre o tema em comento. A 

reunião resultou em uma declaração, na qual os países-membros comprometeram-se a 

trabalhar para deter o crescimento desse grupo de doenças, e a OMS a elaborar um 

conjunto de metas e indicadores para monitorar o alcance desses objetivos (MALTA, 

2013). Nesse mesmo ano, foi lançado o Plano de Ações Estratégicas para o 

Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, 2011-2022, que 

tem como objetivo promover o desenvolvimento e a implantação de políticas públicas 

efetivas, integradas, sustentáveis e baseadas em evidências para a prevenção e o 

controle das DCNT e seus fatores de risco, incluindo o fortalecimento dos serviços de 

saúde. As estratégias e ações propostas estão estruturadas em três eixos: vigilância, 

informação, avaliação e monitoramento; promoção da saúde; e cuidado integral 

(BRASIL, 2011). 

Esse Plano de Ações Estratégicas criado pelo Ministério da Saúde é de suma 

importância para práticas em pessoas com AF, pois suas ações nos serviços de saúde 

podem melhorar a qualidade de vida e diminuir a mortalidade por parte da doença. 

Para Silva (2013, p.438), a anemia falciforme é tida como um problema de saúde 

pública relevante devido a sua morbimortalidade e se configurar como uma condição 

crônica, termo apresentado pela Organização Mundial da Saúde para designar doenças 

de longa duração e que exigem cuidados continuados e prolongados. Características 

próprias dos agravos que se apresentam como condições crônicas precisam ser 

consideradas, dada sua alarmante ascensão em nível mundial e seu decorrente impacto 

econômico.  

A autora reforça dizendo que vivenciar o adoecimento crônico é:  

“Viver alicerçado por um sentimento de ambiguidade em que se tem 

a sensação do limite e da terminalidade, sendo esta tensionada com 

um querer viver e a necessidade de se aproveitar o aqui e agora. 

Mas, ao conviver com a condição crônica, há que se desenvolver a 

capacidade de lidar com os desafios que ela impõe, “buscando não 
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restringir os modos de andar a vida às limitações” (SILVA, 2013, 

p.438). 

 

Desse modo, a doença falciforme pode ser considerada como uma situação 

crônica negligenciada, pois o diagnóstico muitas vezes é tardio, sendo comum, no 

cotidiano destas pessoas, atendimentos em serviços de emergência e frequentes 

internações que se constituem em momentos de desequilíbrio e de dificuldades. Além 

disso, o contexto dos serviços de saúde como espaço de manutenção e legitimação das 

desigualdades sociais e raciais permite que sejam criados mecanismos para práticas de 

discriminação racial por meio de atitudes negativas, como conversas depreciativas e 

tratamento injusto ou humilhante (CORDEIRO; FERREIRA, 2009; FIGUEIRÓ; 

RIBEIRO, 2017, p.90).  

O preconceito e a discriminação racial têm sido objeto de análise pelos cientistas 

sociais no Brasil, especialmente para pensar o impacto que estes fenômenos produzem 

na dinâmica das relações sociais e de desvendar e revelar a discriminação, racismo e 

outros processos que produzem a exclusão social. Com relação ao campo da saúde, os 

estudos são mais recentes e, sobretudo, mais difíceis de serem realizados, devido à 

dificuldade em evidenciar nas suas minúcias o intrincado campo das relações sociais 

entre usuários, profissionais de saúde e serviços de atendimento (CORDEIRO; 

FERREIRA, 2009; FIGUEIRÓ; RIBEIRO, 2017). 

Por se tratar de uma doença crônica, o tratamento é feito ao longo da vida e, para 

que seja bem sucedido, os familiares, desde o diagnóstico, devem aprender sobre os 

sinais das complicações e como agir corretamente nas diferentes intercorrências, pois 

indivíduos que não possuem adequado suporte social, econômico e familiar tendem a 

apresentar mais problemas decorrentes da doença e das dificuldades de se ajustar a ela 

(AMARAL et al, 2015). 

Assim como em outras doenças crônicas, aspectos psicossociais afetam a 

adaptação emocional, social e acadêmica dos pacientes com DF durante toda a sua vida. 

Ansiedade, depressão, comportamento agressivo e medo, relacionados à natureza 

crônica e fatal da doença, são manifestações frequentes e se intensificam frente às 

repetidas crises de dor e internações (FELIX; SOUZA; RIBEIRO, 2010, p. 204). 

A cronicidade da doença é caracterizada pela incerteza do futuro. Isso porque, 

embora as pessoas tenham períodos de estabilidade, elas necessitam estar sempre alerta 

e adotam mudanças nos hábitos alimentares, como medidas de autocuidado. As 

estratégias de autocuidado, que são desenvolvidas com a experiência, estão mergulhadas 
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na prática cotidiana e tem como sentido manter a vida o mais próxima possível da 

normalidade (CORDEIRO, 2014). 

De acordo com Amaral, et al (2015), percebe-se a importância de se ampliar o 

conhecimento sobre os aspectos de saúde, socioeconômicos e demográficos, que 

envolvem a pessoa com doença falciforme, pois os impactos que ela traz para a vida do 

enfermo são inúmeros, aliados a limitações diversas. A compreensão dessas limitações 

permite identificar problemas e delinear ações adequadas de intervenção, para modificar 

variáveis que interferem negativamente no bem-estar e na qualidade de vida dessas 

pessoas. Tal conhecimento pode subsidiar o profissional de enfermagem em ações 

educativas mais específicas de promoção da saúde e prevenção de agravos da pessoa 

com DF. 

 

2.4 - A Doença Falciforme e seus Aspectos Históricos 

 

A anemia falciforme sendo uma doença crônica 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 (BRASIL, 2015). 

De acordo com Araújo (2013, p.2), a DF é originária da África e teria se 

estendido para a península Arábica e Índia, e vindo para a América através do comércio 

de escravos negros trazidos do continente africano, distribuindo-se heterogeneamente 

pelo o Brasil até metade do século XIX. 

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; CARVALHO, 2014). 

Há milhares de anos atrás houve uma epidemia de malária na África e devido à 

mutação do gene regulador da síntese da Hb, as pessoas portadoras da hemoglobina S 

não desenvolveram a malária, com isso as pessoas que sobreviveram passaram seus 

genes a seus descendentes. Durante o período da escravidão, com seqüestro de parte da 

população africana para o trabalho escravo, o gene da hemoglobina S se espalhou pelo 

mundo. Por ter sido grande o contingente de negros que forçosamente foram trazidos 

para o Brasil, é alta a incidência da doença falciforme em todo o país, em especial na 
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Bahia. Devido à miscigenação entre os povos, essa patologia não está restrita apenas 

entre negros e pardos também ocorrendo entre brancos (SILVA, et al, 2012, p.109).  

No Brasil, o processo de adoecimento acomete vários grupos populacionais com 

maior ou menor contribuição africana, sendo um dos indicadores de saúde dessas 

populações (SILVA, 2016). 

Cordeiro e Ferreira (2009) retratam o assunto da seguinte maneira:  

 

As modalidades pelas quais a discriminação se expressa na área de 

saúde nunca são diretas e evidentes, são envolvidas nas teias das 

relações sociais e econômicas que estruturam e determinam o 

processo saúde-doença, seja de seus determinantes diretos ou 

indiretos. É fácil constatar que o acesso aos serviços de saúde varia 
para os diferentes grupos que compõem a população, com maior 

desvantagem para os negros, e que os diferentes níveis de 

reprodução da desigualdade social e de saúde têm suas origens 

fortemente fincadas no gênero, raça e classe (CORDEIRO E 

FERREIRA 2009, p. 353). 

 

 

A distribuição heterogênea do gene na população brasileira deve-se a esse fato 

histórico, sobretudo aos processos de miscigenação racial que ocorreram e ocorrem com 

intensidades variáveis nas diversas regiões do país (BRASIL, 2015, p.10). 

 Os anos de 1930 foram um período de reconhecimento da existência da anemia 

de hemácias falciformes na nosologia nacional, constituído de trabalhos sobre suas 

formas clínicas e patológicas (CAVALCANTI, MAIO, 2011, p.379). 

No Brasil, a doença foi descrita pela primeira vez no Rio de Janeiro em 1835 por 

Cruz Jobin, o médico e pesquisador brasileiro Jessé Accioly em 1947 propôs a hipótese 

da hereditariedade da doença falciforme e em 1949, James Van Gundia Neel a 

comprovou experimentalmente (BRASIL, 2015).  

Na década seguinte, as pesquisas se diversificaram e o objetivo de muitas delas 

passou a ser correlação da frequência das hemácias falciformes com a diversidade racial 

brasileira. No Brasil dos anos 1930 e 1940, a vinculação da anemia falciforme à raça 

negra foi frequentemente acrescida da visão de que a miscigenação provocava uma 

epidemiologia singular da doença no país. Tal interpretação revelou exata consonância 

com a idéia, que então se começava a elaborar, de que a singularidade do Brasil 

exprimia-se por sua larga população miscigenada. Ademais, diferentemente do período 

atual, em que há consenso científico sobre a origem africana dessa doença, naqueles 

anos não era unânime a crença de que a anemia falciforme ocorria apenas em indivíduos 

negros e que surgira em populações africanas (CAVALCANTI, MAIO, 2011, p.379). 
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Nesse período, quando eram reportados casos de anemia falciforme em pacientes 

brancos, no lugar de questionar a descrição da doença como característica da raça negra, 

o que era questionado era a origem genealógica do paciente (CALVO-GONZALEZ, 

2017, p.79). 

Na década de 1980, após o fim do governo militar, vários movimentos sociais 

eclodiram no Brasil. O segmento social formado por pessoas da raça negra vinha 

reivindicando políticas públicas voltadas para diagnóstico precoce e para o controle da 

doença falciforme, através de um programa de atenção integral aos pacientes 

(MÁXIMO, 2009, p.05).  

No ano de 1996, o governo brasileiro, por intermédio do Ministério da Saúde, 

propôs a criação do Programa de Anemia Falciforme (PAF), com o objetivo de criação 

de estratégias, na qual visa o diagnóstico precoce, à prevenção das complicações da 

doença, à detecção dos portadores de traços falciformes e ações educativas aos 

profissionais de saúde e à população, bem como promoção da qualidade de vida destes 

indivíduos (BRASIL, 2015). 

Em 2001, o Ministério da Saúde determina a obrigatoriedade através da portaria 

nº 822 de 6 de junho, o diagnóstico de doença falciforme no Programa Nacional de 

Triagem Neonatal (PNTN) em todo território nacional. Após a inclusão no PNTN, no 

ano de 2005, foi publicada a Portaria de nº 1391, que institui no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS) as diretrizes para Política Nacional de Atenção Integral às 

Pessoas com Doenças Falciformes e outras hemoglobinopatias, dentre elas o estímulo à 

pesquisa sobre a temática com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas 

com a doença falciforme (BRASIL, 2015). 

 

2.4.1 - Perfil Demográfico/ Epidemiológico 

 

Segundo o Ministério da Saúde, a distribuição da doença falciforme, por região 

do país, não é homogênea, sendo considerado um problema de saúde pública no Brasil 

em virtude de suas características epidemiológicas (BRASIL, 2015).  

A prevalência da AF está relacionada com a miscigenação da população afro-

descente. Entretanto, a população brasileira é constituída de grupos raciais e bastante 

diversificada. Os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e o litoral nordestino 

apresentam uma forma maior de miscigenação branco-negra. Já nos estados do 

Amazonas, Pará e parte do Maranhão a miscigenação é branco-indígena, bem como os 

estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. No Sul há uma visível 
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predominância do indivíduo branco causada pelo processo de colonização influenciado 

pelos europeus (IBGE, 2011; RODRIGUES, 2017).  

No Brasil, a prevalência de heterozigotos para a Hemoglobina S entre os afros 

descendentes é significante nas regiões Norte e Nordeste, acometendo de 6% a 10% da 

população, enquanto nas regiões Sul e Sudeste essa prevalência é menor (2% a 3%) 

(BRASIL, 2015).  

Algumas cidades e estados que tem alguns dados de nascidos com AF, pode-se 

citar Fortaleza (0,2%), Paraná (0, 002%), Rondônia (0,03%), Distrito Federal (0,09%), 

Natal (0,05%), Mato Grosso do Sul (0, 0042%), Rio de Janeiro (0,08%), Santa Catarina 

(0, 006%), Rio Grande do Norte (0,05%) (RODRIGUES, 2017). 

Segundo o censo do IBGE de 2010, a população de 191 milhões de brasileiros 

recenseada mostrou mudanças na composição da cor ou raça declarada. Noventa e um 

(91) milhões de pessoas classificaram-se como brancos; 15 milhões como pretos, 82 

milhões como pardos, 2 milhões como amarelos e 817 mil como indígenas (BRASIL, 

2015). 

Registrou-se uma redução da proporção de brancos de 53,7%, em 2000, para 

47,7%, em 2010; um crescimento de pretos de 6,2% para 7,6% e de pardos de 38,5% 

para 43,1%. Deste modo, em 2010, a população de brasileiros pretos e pardos passou a 

ser maioria, totalizando 50,7%. Confira essas mudanças no gráfico abaixo: 

 

 

Figura 3 - Mudanças na composição da população brasileira. Fonte: IGBE, 2010. 

 

O Censo de 2010 destacou que persistem as diferenças na distribuição dos 

grupos raciais, com maior concentração de pretos e pardos no Norte e no Nordeste, de 

brancos no Sudeste e no Sul, o que acompanha os padrões históricos de ocupação do 

país. Na região Centro-oeste, ocorre uma distribuição mais homogênea.  

Essa característica da composição racial sinaliza para um novo perfil 

epidemiológico, com alteração na frequência e na distribuição das doenças associadas a 

grupos raciais (BRASIL, 2015). 
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A discriminação racial é entendida como tratamento diferenciado em função da 

raça, colocando em desvantagem grupos raciais específicos. Significa qualquer 

distinção, exclusão, restrição ou preferência, baseados em raça, cor, descendência ou 

origem nacional ou étnica, que tenha por objeto ou efeito anular ou restringir o 

reconhecimento, o gozo ou o exercício em condições de igualdades fundamentais no 

domínio político, econômico, social e cultural ou em qualquer outro domínio na vida 

pública (CORDEIRO; FERREIRA, 2009; FIGUEIRÓ, RIBEIRO, 2017). Nos serviços 

de saúde podemos notar que a vulnerabilidade étnico-racial se manifesta pela 

discriminação racial ou pelo racismo institucional que: 

 

Não se expressa em atos manifestos, explícitos ou declarados de 

discriminação. Ao contrário, (o racismo institucional) atua de 
forma difusa no funcionamento cotidiano de instituições e 

organizações, que operam de forma diferenciada na distribuição de 

serviços, benefícios e oportunidades aos diferentes segmentos da 

população do ponto de vista racial. Ele extrapola as relações 

interpessoais e instaura-se no cotidiano institucional, inclusive na 

implementação efetiva de políticas públicas, gerando, de forma 

ampla, desigualdades e iniquidades (SILVA et al., 2009, p. 7; 

FIGUEIRÓ, RIBEIRO, 2017, p.90). 

 

 

De acordo com a afirmação acima, é possível constatar que o acesso aos serviços 

de saúde varia para os diferentes grupos que compõem a população, com desvantagem 

para negros e pobres, e que os diferentes níveis de reprodução da desigualdade social e 

de saúde têm suas origens fortemente fincadas na raça e classe (CORDEIRO; 

FERREIRA, 2009; FIGUEIRÓ, RIBEIRO, 2017). 

Além de possibilitar o conhecimento do perfil demográfico da doença falciforme 

e confirmar sua importância na condição de problema de saúde pública, o PNTN 

revelou a necessidade de organização da assistência à saúde das pessoas com doença 

falciforme. Neste sentido, ações vêm sendo desenvolvidas para garantir o diagnóstico 

precoce, o acesso ao tratamento, orientação aos familiares e a sistematização de 

informações que contribuam para o planejamento e o monitoramento das ações de 

atenção à saúde (BRASIL, 2015, p.16). 

A tabela a seguir traz a incidência da DF em nascidos vivos diagnosticados em 

alguns estados que realizam a triagem neonatal.  
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Tabela 02: Incidência Da Doença Falciforme Em Nascidos Vivos 

                   ESTADOS INCIDÊNCIA 

Bahia 1:650 

Rio de Janeiro 1:1.300 

Pernambuco, Maranhão, Minhas Gerais e 
Goiás 

1:1.400 

Espírito Santo 1:1.800 

São Paulo 1:4.000 

Rio Grande do Sul 1:11.000 

Santa Catarina e Paraná 1:13.500 
Fonte: Ministério da Saúde, 2015b 

 

Já esta tabela apresenta a incidência do traço falciforme em nascidos vivos 

diagnosticados em alguns estados que realizam a triagem neonatal.  

 

Tabela 03: Incidência Do Traço Falciforme Em Nascidos Vivos 

ESTADOS                         INCIDÊNCIA 

Bahia 1:17 

Rio de Janeiro 1:20 

Pernambuco e Maranhão 1:23 

Goiás 1:25 

Espírito Santo 1:28 

Minhas Gerais 1:30 

São Paulo 1:35 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná 1:65 
Fonte: Ministério da Saúde, 2015b 

 

As tabelas 2 e 3 refletem a necessidade de reorganização, estruturação e 

qualificação da rede de assistência. O diagnóstico precoce no Programa de Triagem 

Neonatal, uma rede organizada tendo a atenção básica como suporte e a garantia do 

sistema de referência, pode promover grande impacto no perfil de morbimortalidade, 

produzindo mudança positiva na história natural da doença (BRASIL, 2013b, p.10). 

A próxima tabela traz a incidência mundial de hemoglobinopatias. 
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Tabela 04: Incidência Mundial de Hemoglobinopatias 

Hemoglobinopatia  

 

Incidência  

B-talassemia maior   22.989 

                               

HbEB-talassemia   19.128  

     

Doença HbH   9.568 

    

Hidropsia Fetal – Hb Bart   5.183  

   

Anemia Falciforme   217.331  

   

HbSB-talassemia  

 

 11.074 

    

Doença SC   54.736  
                               Fonte: Williams & Weatherall, 2012 

 

Estudo realizado por Felix, Souza e Ribeiro (2010), sobre características 

epidemiológicas gerais da doença falciforme, dos 47 pacientes pesquisados com 

diagnóstico de DF, 40,4% era do gênero masculino e 59,6% do feminino; 57,4% com 

idade entre 18 e 30 anos; 78,7% negros e 17% pardos. Ainda quanto às características 

epidemiológicas gerais, observamos que 6,4% dos pacientes não tinham nenhuma 

escolaridade enquanto 42,5% tinham o ensino médio completo ou superior; 74,5% 

moravam em bairros periféricos; 8,5% eram empregadas domésticas, 10,6% 

aposentados, 17,0% estudantes (sem atividade laboral) e 27,6% não tinham profissão 

definida; 42,5% não tinham renda, ou a mesma era ignorada, e 48,9% tinham renda de 

até um salário mínimo.  

De acordo com o resultado acima Figueiró e Ribeiro (2017, p.90) afirma:  

 

É possível constatar que o acesso aos serviços de saúde varia para 

os diferentes grupos que compõem a população, com desvantagem 

para negros e pobres, e que os diferentes níveis de reprodução da 

desigualdade social e de saúde têm suas origens fortemente 

fincadas na raça e classe (FIGUEIRÓ; RIBEIRO, 2017, p.90).  
 

 

Além dos aspectos orgânicos inerentes à própria doença de caráter crônico, 

observamos a influência de fatores raciais, culturais e socioeconômicos de maneira 

significativa, nos pacientes com DF. Com relação à etnia, nossos resultados estão de 
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acordo com a literatura, evidenciando amplo predomínio de negros, seguidos por 

pardos, e apenas 4,3% se identificando como brancos. 

Concordando com essa afirmativa, Figueiró e Ribeiro (2017, p.90) diz que: 
 

 
Os fatores socioeconômicos também contribuem 

significativamente para a variabilidade clínica e de prognóstico de 

pessoas com doença falciforme. As condições de moradia, a 

qualidade e quantidade insuficiente da alimentação ingerida e a 
carência de assistência à saúde, muitas vezes, estão associadas à 

discriminação racial, baixa renda e baixa escolaridade 

(FIGUEIRÓ; RIBEIRO, 2017, p.90). 

 

 

 O estilo de vida e as condições de saúde de uma população caracterizam a 

maneira como a pessoa se localiza dentro do mundo social. Tais maneiras são 

corroboradas pelos fatores socioeconômicos, políticos e culturais que afetam o 

ambiente, o comportamento e a biologia dessas pessoas, influenciando em seu estado de 

saúde/doença e, por conseguinte, em seu bem-estar e sua qualidade de vida. Esses 

determinantes sociais proporcionam influência significativa na vida das pessoas com 

doença crônica, como o portador de doença falciforme, por apresentar grande 

vulnerabilidade. Diante dessa situação, essas pessoas requerem cuidados e 

acompanhamento pelos serviços de saúde, no intuito de protegê-las e lhes proporcionar 

melhor qualidade de vida (AMARAL et al, 2015, p. 301). 

 Desse modo, a DF pode ser considerada como uma situação crônica 

negligenciada, pois o diagnóstico muitas vezes é tardio, sendo comum, no cotidiano 

destas pessoas, atendimentos em serviços de emergência e frequentes internações que se 

constituem em momentos de desequilíbrio e de dificuldades. Além disso, o contexto dos 

serviços de saúde como espaço de manutenção e legitimação das desigualdades sociais e 

raciais permite que sejam criados mecanismos para práticas de discriminação racial por 

meio de atitudes negativas, como conversas depreciativas e tratamento injusto ou 

humilhante (CORDEIRO; FERREIRA, 2009; FIGUEIRÓ; RIBEIRO, 2017). 

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 et al, 2010). 

Ainda de acordo com o perfil demográfico/epidemiológico, outro estudo 

realizado no estado da Bahia as internações por DF foram estudadas segundo algumas 

características sociodemográficas (sexo, idade e raça/cor da pele), para a variável sexo 

os homens internaram mais que as mulheres, a diferença no número de internações entre 
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os sexos foi de 122 casos. Observou-se que 54,6% dos casos de internações 

aconteceram entre as pessoas do sexo masculino, e o coeficiente de internação 

hospitalar para este grupo foi 58,1/100 mil habitantes, para o sexo feminino o 

coeficiente foi 42,3/100 mil habitantes. 

Pesquisa realizada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – 

Bahia, instituição responsável pela triagem neonatal no estado, afirma que nasce uma 

criança com a doença para cada 627 nascimentos e no município de Salvador, a cada 

530 nascimentos uma criança possui a doença falciforme, conforme dados da triagem 

neonatal realizada no ano de 2014 (FIGUEIREDO, 2016, p.27). 

Ainda que apresente alta taxa de morbimortalidade, as complicações podem ser 

prevenidas desde que haja acompanhamento clínico, incluindo ações de tratamento, 

prevenção e promoção à saúde nos três níveis de atenção. Entretanto, para o sucesso 

dessas ações é imprescindível que haja resolutividade em cada ponto da rede de atenção 

à saúde, além da articulação entre as instituições que compõem essa rede 

(FIGUEIREDO, 2016). 

São ainda necessários esforços para o aumento da cobertura dos exames e 

realização precoce do teste. Porém, como sua realização compreende também serviços 

provados, que são difíceis de quantificar, não há como saber a real população coberta 

pela triagem de hemoglobinopatias (HEMORIO, 2014). 

Para Carvalho (2014, p.31), 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; CARVALHO, 2014). 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 
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Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Amazonas, Sergipe e Distrito Federal. Não realizam 

triagem neonatal para nenhuma das três enfermidades os estados do Amapá, Roraima e 

Piauí (CARVALHO, 2014).  

No Caso dos recém-nascidos com diagnóstico de DF 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 (JESUS, 2010; BRASIL, 2011; CARVALHO, 

2014). 

Confirmando o que os autores dizem acima, conforme a Resolução SES nº 1681, 

o exame para detecção de hemoglobinopatias é realizado como parte do Programa de 

Triagem Neonatal, no âmbito do Programa de Prevenção e Controle de Doenças 

Congênitas Endócrinometabólicas e Hemoglobinopatias do Estado do Rio de Janeiro 

(Programa Primeiros Passos), abrangendo todos os recém-natos. Aqueles que têm 

detectada alteração no exame de triagem são convocados a comparecer ao Instituto 

Estadual de Hematologia Arthur Siqueira Cavalcanti (HEMORIO) para a realização do 

exame confirmatório e estudo familiar (HEMORIO, 2014). 

Desde o início do Programa Primeiros Passos (PPP) em 2001 até o dia 30 de 

junho de 2014, haviam sido realizados 1.810.742 exames de rastreamento de 

hemoglobinopatias no Estado do Rio de Janeiro. Destes, 1.328 foram diagnosticados 

com DF e 65.186 com Traço Falciforme. A média de diagnósticos de DF de 2001 a 

2013 foi de 102 diagnósticos/ano, com 79 óbitos na faixa etária de 0 a 18 anos, sendo as 

principais causas: infecções, síndrome torácica aguda e sequestro esplênico. No 

Hemorio há 3.127 pessoas matriculadas com diagnóstico de DF, sendo 1880 com idade 

entre 0 e 18 anos, das quais 922 foram descentralizadas. A estratégia de 

descentralização, entretanto, enfrenta várias dificuldades, como a descontinuidade da 

equipe de saúde treinados e/ou ambulatórios para o atendimento, a necessidade de 

retorno ao Hemorio de pacientes que se tornam mais complexos, além de questões 

diversas (HEMORIO, 2014).  

Muito já se caminhou ao longo dos últimos anos para um melhor atendimento à 

pessoa com DF, entretanto, ainda restam muitos desafios, como a superação das 

deficiências estruturais da rede, deficiência de profissionais habilitados para o 

atendimento descentralizado e atuação em determinantes sociais dessa população 

específica. O somatório de forças entre gestores, profissionais da área e população 

torna-se chave para alcançar o cuidado integral da pessoa com DF. 
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2.4.2 – Evolução da Doença Falciforme e Fisiopatologia 

 

 A função da medula óssea esta relacionada à produção sanguínea como, por 

exemplo, as hemácias que são encontradas em abundância no organismo. Apresentando 

uma forma anucleada e com a função de transportar oxigênio aos tecidos através da 

hemoglobina, tem período de vida de 120 dias, e após este ciclo haverá substituição do 

número equivalente de células destruídas, e assim, a estabilidade da massa total no 

organismo (LESSA et al, 2016). 

A hematopoese é um mecanismo dinâmico e fisiológico do organismo humano 

responsável pela síntese de maturação das células sanguíneas em nível de medula óssea, 

gerando células progenitoras para linhagem mielóide e linfóide. Logo a hematopoese 

abrange todos os fenômenos relacionados com a origem e com a multiplicação e a 

maturação das células primordiais ou precursoras das células sanguíneas (LORENZI, 

2013). 

As primeiras células sanguíneas do sistema hematopoiético surgem no período 

mesoblático na 3ª e 4ª semana de gestação, onde será formada as células iniciais do 

sistema vascular. Já na etapa hepato-esplênico ocorrerá a formação das células 

sanguíneas da série vermelha. Portanto, as células em desenvolvimento situam-se fora 

dos seios da medula óssea, enquanto as maduras são liberadas nos espaços sinusais e na 

microcirculação medular e, a partir daí, na circulação geral (LESSA et al, 2016). 

Nas hemácias é encontrada a hemoglobina que é uma proteína que se apresenta 

com pigmentação avermelhada com função de oxigenar e nutrir as células do 

organismo, a mesma é composta por íon de ferro que irá forma o grupo heme da 

hemoglobina. O ferro do heme chega a célula formadora da hemoglobina ou eritroblasto 

ligado á sua proteína transportadora a siderofinina ou trasnferritina (LORENZI, 2013). 

As hemoglobinas humanas são compostas por quatro cadeias de aminoácidos 

conhecidas por globinas, porque se apresentam na forma globular.  

Estas quatro subunidades formam uma estrutura globular tetramérica com duas 

cadeias do tipo alfa globina e duas do tipo beta globina, apresentado na figura abaixo 

(BRASIL, 2015). 
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Figura 4 - Representação estrutural da cadeia globínica 

 

 A anemia falciforme é caracterizada por anemia hemolítica crônica e presença 

de fenômenos vasoclusivos que levam a crises dolorosas agudas e à lesão tecidual e 

orgânica crônica e progressiva. A doença falciforme é causada pela substituição de 

adenina por timina (GAG ->GTG), codificando valina ao invés de ácido glutâmico, na 

posição 6 da cadeia da beta globina, com produção de Hb S (BRASIL, 2015). 

A Figura 5 representa o local onde ocorre essa mutação, no cromossoma 

humano: 

Hemoglobina normal 

 

    Figura 5                                                                           G-A-G     Fonte: BRASIL, 2015                

            

 

              A figura 6 representa a alteração na sequência de bases na molécula de DNA, 

da hemoglobina. 
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Hemoglobina S 

 

 Figura 6                                                                                 G-T-G       Fonte: BRASIL, 2015                

  

Essa mudança estrutural altera as propriedades físico-quimicas da molécula no 

estado de desoxigenação, desencadeando o processo de falcização, em que o eritrócito 

assume forma de foice ou lua crescente (Manfredini et al., 2007; de Souza et al., 2016). 

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 (BRASIL, 2011b). 

A Hb S faz com que o eritrócito deixe de ser flexível e fique mais rígido, 

podendo apresentar formato de foice, daí o nome falciforme, conforme figura abaixo. 

 

 

Figura 7- Algumas formas de como a hemácia pode se apresentar.                                  Fonte: BRASIL, 2015                

 

A principal característica da HbS é o fato que quando desoxigenadas, se 

organizam em longos polímeros de filamentos duplos e se associam em feixes com 

duplo filamento central rodeado de seis filamentos duplos de polímeros que determinam 

a deformidade da hemácia. Além da organização dos filamentos, a HbS deve estar em 

alta concentração e em estado de desoxigenação, pois facilita sua associação. A 

circulação sofre um retardo que ocorre de forma heterogênea e predomina em alguns 

órgãos como o baço, que facilita a falcização devido às condições de circulação 

(RODRIGUES et al., 2017). As hemácias falcizadas dificultam a circulação sanguínea, 

provocando vaso oclusão e infarto na área afetada. Consequentemente, esses problemas 
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resultam em isquemia, dor, necrose e disfunções, bem como em danos permanentes aos 

tecidos e órgãos, além da hemólise crônica (BRASIL, 2007; LESSA et al., 2016). 

Segundo Antunes (2017, p.13) a hipóxia, infecção, desidratação, grande esforço 

físico e exposição a baixas temperaturas são outras condições descritas que estão 

associadas ao fenômeno de falcização, hemólise, rigidez e adesão eritrocitária, que 

levam à inflamação, ativação plaquetária e vasoclusão. 

 A utilização da eletroforese de hemoglobina permitiu detectar a Hb S e outras 

variantes da hemoglobina (C, D e outras).  

A presença de Hb S, ou sua associação com qualquer outra variante, ocasiona a 

doença falciforme. Estudos posteriores demonstraram que a concentração da Hb S e sua 

associação com outras variantes determinam a intensidade clínica da doença (BRASIL, 

2015).  

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). 

Episódios de dor aguda, marco da doença falciforme, são considerados como resultado 

do estreitamento da microcirculação causados pela impactação de eritrócitos e 

leucócitos, que geram obstrução vascular e isquemia tecidual (CAMPBELL et al, 2016; 

ANTUNES, 2017, p.13).  

A manifestação clínica da doença apresenta grande variabilidade e ocorre desde 

o primeiro ano de vida, e se estende durante toda a vida. As hemácias falciformes são 

menos flexíveis que as hemácias normais. A ocorrência hereditária da hemoglobina fetal 

está associada à HbS que diminui a gravidade clínica da anemia falciforme. A 

hemoglobina fetal é predominante nos primeiros meses de vida, mas declina 

rapidamente após o 6° mês de vida e representa em adultos menos de 1%, mas essa 

proporção pode ser maior em indivíduos falcêmicos para auxiliar no transporte de 

oxigênio (STEINBERG, 2006; RODRIGUES, 2017). Clinicamente, níveis elevados de 

hemoglobina fetal associam-se à menor gravidade da doença (BRASIL, 2015). 

Essas manifestações da doença ocorrem, geralmente, a partir dos três meses e 

estendem-se durante toda a vida, com acentuada variação de gravidade entre os 

indivíduos acometidos. Podem ser agrupadas de acordo com dois eventos 

fisiopatológicos básicos: a vaso-oclusão e a hemólise crônica. Eventos clínicos como 

crises álgicas, infecções bacterianas, síndrome torácica aguda e complicações crônicas 

levam a várias admissões hospitalares e morbidade elevada. Apesar de a maioria dos 
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problemas de saúde das pessoas com DF poder ser cuidada em serviços de atenção 

primária, alguns eventos agudos, entre eles crises vaso-oclusivas intensas, exigem 

repetidas admissões hospitalares (FERNANDES et al, 2017). 

 Os sintomas clínicos são divididos em agudos e crônicos, entre os agudos mais 

comuns estão às crises álgicas em região abdominal, pulmonar, articular e óssea devido 

à isquemia dos tecidos. O baço é o principal órgão afetado pela má perfusão dos tecidos 

chegando a perder a sua função entre os primeiros anos de vida gerando uma resposta 

imunológica comprometida para a criança, tornando a infância mais susceptível a 

infecções. Os sintomas crônicos resultam de injúrias provocadas pela hipóxia nos 

tecidos originando úlceras de difícil cicatrização, insuficiência renal e cardíaca, necrose 

óssea e lesões oculares (CAVALCANTI, MAIO, 2011; COSTA et al, 2015). 

 Alguns sintomas característicos da doença falciforme são: 

 Anemia 

A anemia acontece pela redução do número dos eritrócitos, das alterações em 

seu formato e na sua função e da diminuição do valor da hemoglobina e do hematócrito. 

É identificada por: cansaço, fraqueza, indisposição, palidez. Essa anemia causada pela 

DF não é decorrente da deficiência de ferro (BRASIL, 2015). 

 Crises álgicas 

São causadas pelo processo de vaso-oclusão. Costumam durar de 4 a 6 dias, e 

ocorrem nos braços, nas pernas, nas articulações, no tórax, no abdômen e nas costas. 

Alguns fatores são desencadeantes, como: diminuição dos níveis de oxigênio no sangue 

(hipóxia), infecções, febre, desidratação, perda de temperatura corporal, exposição 

prolongada ao frio, atividade física extenuante, estresse emocional (BRASIL, 2015). 

 Infecções recorrentes 

Na doença falciforme, os episódios frequentes de vaso-oclusão lesionam o baço, 

levando à atrofia e à diminuição da sua funcionalidade (asplenia funcional). Isso faz 

com que o organismo da pessoa com a doença fique mais sujeito às infecções. 

Pneumonias, infecções renais e osteomielites também ocorrem com muita frequência, 

tanto em crianças quanto em adultos com DF. Em crianças com DF, a ocorrência de 

infecção disseminada (septicemia ou sepse) é mais frequente. Os episódios de febre 

devem, portanto, ser encarados como situações de risco, nas quais os procedimentos 
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diagnósticos precisam ser aprofundados e a terapia deve ter início imediato (BRASIL, 

2015). 

 Icterícia 

Ocorre em função do aumento da hemólise e do consequente excesso de 

bilirrubina na circulação, aumentando a pigmentação amarelada da pele e da parte 

branca dos olhos (esclerótica). Outro sinal da icterícia é o escurecimento da urina 

(colúria). Esses são alguns sinais que correspondem ao comprometimento hepático na 

doença falciforme, e que podem ser confundidos com outras hepatites (BRASIL, 2015). 

 Sequestro esplênico 

Trata-se de um quadro agudo decorrente do aumento da funcionalidade do baço 

(na tentativa de eliminar o excesso de células falcizadas), da hemólise acentuada e da 

quantidade de sangue que o órgão retira de circulação. Isso faz com que o baço aumente 

rapidamente de volume e ocorra queda súbita do nível de hemoglobina, além de 

diminuição do volume de sangue circulante, com risco de choque hipovolêmico e morte 

(BRASIL, 2015). 

 Síndrome torácica aguda (STA) 

É consequência de vaso-oclusão pulmonar, infecção, embolia ou sequestro 

pulmonar. Caracteriza-se principalmente pelos seguintes sintomas: infiltrado pulmonar 

recente, dor torácica, tosse, dificuldade respiratória (dispneia), aumento da frequência 

respiratória (taquipneia), hipóxia (BRASIL, 2015).  

 Acidente vascular cerebral (AVC) 

Ocorre quando há obstrução de artérias cerebrais, provocando isquemia e infarto 

no encéfalo. As manifestações neurológicas geralmente são focais, podem incluir: 

paralisia parcial do movimento corpóreo (hemiparesia), diminuição parcial da 

sensibilidade no corpo (hemianestesia), deficiência do campo visual, comprometimento 

da fala (afasia), paralisia de nervos cranianos (BRASIL, 2015). 

 Priapismo 

Acontece em decorrência da vaso-oclusão, da redução da circulação sanguínea 

no pênis, causando ereção prolongada e dolorosa. É mais frequente nos adolescentes ou 
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pré-adolescentes. Pode acontecer na forma de episódios de curta duração e recorrentes 

ou de episódios longos, com risco de impotência sexual (BRASIL, 2015). 

 Crise aplásica 

Ocorre quando a medula óssea para de produzir eritrócitos. A aplasia medular 

transitória acontece principalmente entre crianças de 4 a 10 anos (BRASIL, 2015). 

 Úlceras de perna 

Tem como causa a presença de vaso-oclusões crônica ou hipóxia tissular, 

associada com traumatismos, seja por contusões ou picadas de insetos, entre outros 

fatores. Ocorrem geralmente no terço inferior da perna, sobre e ao redor do maléolo 

medial ou lateral e, em algumas ocasiões, sobre a tíbia ou o dorso do pé. São 

extremamente dolorosas, de difícil tratamento e com alto índice de recorrência.  

As úlceras comprometem de maneira considerável a qualidade de vida das 

pessoas com doença falciforme, acarretando problemas emocionais, sociais e 

profissionais. Elas estão presentes em 8% a 10% das pessoas com doença falciforme, 

principalmente nos adolescentes e nos adultos jovens (BRASIL, 2015). 

 

 Osteonecrose ou necrose avascular 

Resulta de infartos com isquemia em articulações e epífises de ossos longos. A 

cabeça do fêmur é o local mais comum de ocorrência, seguida de cabeça do úmero e 

joelho. É mais frequente no final da adolescência e nos adultos jovens (BRASIL, 2015). 

 

2.4.3 – Atuação do Enfermeiro no rastreamento e diagnóstico da Doença 

Falciforme 

 Atualmente, no Brasil, o diagnóstico da doença falciforme está inserido em duas 

estratégias do Ministério da Saúde: o Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) 

e a Rede Cegonha. Neste sentido, ações vêm sendo desenvolvidas para garantir o 

diagnóstico precoce, o acesso ao tratamento, orientação aos familiares e a 

sistematização de informações que contribuam para o planejamento e o monitoramento 

das ações de atenção à saúde (BRASIL, 2015). A palavra triagem para a saúde pública 

significa a execução primária de exames que são realizados em uma população que 
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apresenta alguma chance de desenvolver alguma patologia (GARCIA; FERREIRA; 

OLIVEIRA, 2007; OLIVEIRA; SOUZA, 2017). 

Popularmente chamado de “teste do pezinho”, a triagem neonatal (TN) é uma 

exame de rastreamento feito nos recém-nascidos (RN) (LEITE; PONTES, 2009; 

OLIVEIRA; SOUZA, 2017). Este exame é feito através da retirada de sangue do 

calcanhar do RN, pois esta área é considerada bastante vascularizada e em seguida é 

realizada a coleta do sangue no papel-filtro. O momento adequado para a coleta não 

deve ser menor que 48 horas de alimentação do RN, constituindo um período ideal entre 

o 3º e o 7º dia de vida do RN (SANTOS et al., 2011; OLIVEIRA; SOUZA, 2017). 

 As doenças preconizadas pelo Ministério da Saúde (MS) que são rastreadas 

através do “teste do pezinho” padrão são a fenilcetonúria, Hipotireoidismo congênito, 

Anemia falciforme (e outras hemoglobinopatias) e a Fibrose cística (ALVES; 

ZAMBRANO, 2011; OLIVEIRA; SOUZA, 2017). 

 O principal objetivo do TP é identificar as doenças do metabolismo, antes 

mesmo que estas comecem a manifestar os primeiros sinais e sintomas, proporcionando 

assim aos RN’s uma melhor qualidade de vida (OLIVEIRA; SOUZA, 2017). 

O diagnóstico da DF 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; CARVALHO, 2014).  

 Nos dias atuais, a triagem neonatal da doença falciforme é realizado em todos 

os estados brasileiros, possibilitando o diagnóstico precoce, o tratamento e a melhoria 

da qualidade de vida das pessoas que apresentam essa doença genética (BRASIL, 2015) 

A triagem neonatal 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 (BANDEIRA, et al 2007; 

CARVALHO, 2014). 

De acordo com o Ministério da Saúde, os sintomas podem começar a aparecer 

ainda no primeiro ano de vida, mostrando a importância do diagnóstico precoce como 

principal medida de impacto positiva na assistência de qualidade às pessoas com a 
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doença. A falta do diagnóstico precoce, como está definido pelo Programa Nacional de 

Triagem Neonatal (PNTN) é um fator que contribui para o agravamento da morbidade e 

mortalidade na DF (BRASIL, 2013b). 

Moraes et al (2017), afirma que o diagnóstico precoce é uma das principais 

premissas da atenção básica, encaixando-se no conceito de prevenção primária, que 

nada mais é do que um conjunto de ações que objetivam a promoção em saúde, e cuja 

finalidade é diminuir ou anular o surgimento de comorbidades e patologias em 

indivíduos, alertando-os para os fatores de risco. É através desse diagnóstico precoce 

que os portadores de DF deverão ser integrados na rede de assistência do SUS, 

garantindo assim a continuidade do cuidado como preconizado pela Portaria 1.391/05. 

A Rede Cegonha é uma estratégia que visa implementar uma rede de cuidados 

para assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção 

humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como garantir às crianças o direito 

ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis. Em 2011 foi 

instituída a inclusão do diagnóstico da doença falciforme na rotina do pré-natal para 

todas as gestantes. Essa ação visa identificar gestantes com doença falciforme para 

assegurar o pré-natal de alto risco em ambulatório adequado e, desse modo, contribuir 

para a redução da morbimortalidade materna (BRASIL, 2015, p.29). 

Objetivos do PNTN são: diagnóstico precoce, tratamento, acompanhamento das 

crianças diagnosticadas com DF, oferta de informação e orientação genética e oferta de 

aconselhamento genético.  

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. Para um diagnóstico laboratorial completo, é importante a realização do 

hemograma e do estudo familiar (BRASIL, 2012). Os exames laboratoriais são 

utilizados para: detecção de Hb S nos eritrócitos, genotipagem de Hb, determinante de 

haplótipos e monitoração (BRASIL, 2015, p.26). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que países com alta 

prevalência da doença falciforme invistam em programas para detecção precoce, 

visando ao controle dos eventos agudos e à redução da mortalidade. É importante 

ressaltar o fato de que a maioria das pessoas acometidas pela doença falciforme vive em 

situação de vulnerabilidade (WHO, 2006). 
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Portanto, 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; CARVALHO, 

2014, p.38). 

A doença falciforme passou a ter visibilidade a partir da implantação do PNTN e 

pela mobilização da sociedade civil organizada em torno das reivindicações do 

movimento de mulheres e homens negros do país (BRASIL, 2015). 

O enfermeiro representa um importante e imprescindível papel quanto a sua 

participação no diagnóstico da AF, devido o seu maior contato com a gestante e sua 

família. Pois desde o pré-natal, o profissional deve passar todas as informações 

pertinentes a gestante para que após o nascimento e alta hospitalar do RN, a mesma 

deverá levá-lo para realizar a TN, onde serão coletadas amostras de sangue do RN, com 

objetivo de prevenir a DF.  

Outra importante atuação do enfermeiro junto à pessoa que vive com DF, está 

relacionada à educação em saúde (nível primário), que possui um conjunto de 

estratégias para promover qualidade de vida, baseadas na possibilidade de se realizar 

intervenções em saúde envolvendo indivíduos, famílias e comunidades. Tais 

intervenções podem ocorrer por meio da articulação de saberes técnicos e populares, de 

recursos institucionais e comunitários, de iniciativas públicas e privadas, abrangendo 

multideterminantes do processo saúde-enfermidade-cuidado (ROECKE e MARCON, 

2011; MORAES et al, 2017).   

 

2.4.4 – Desafios do tratamento e suas implicações 

 

As pessoas com doença falciforme devem ser acompanhadas regularmente pelo 

serviço de referência hematológica de sua região ou cidade. Todos os estados do Brasil 

contam com pelo menos um serviço especializado para essa finalidade em hemocentros, 

hospitais gerais e (ou) hospitais universitários (BRASIL, 2015).  

Mais de um século depois da descoberta da DF, 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 
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de lesões crônicas (CARVALHO, 2014, P.38). 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. 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 (MÁXIMO, 2009; CARVALHO, 2014). 

Em 2005 foram incluídas no âmbito do SUS, por meio da Portaria MS/GM n.º 

1.391, as diretrizes para a política de atenção integral às pessoas com doença falciforme. 

Assim, passaram a ser desenvolvidas ações de: capacitação dos trabalhadores do SUS;  

informação e estruturação de serviços; elaboração de protocolos para concretizar essa 

atenção integral. Ainda hoje essas diretrizes buscam mudar a lógica de atenção prestada 

anteriormente às pessoas com doença falciforme, uma vez que o atendimento era 

concentrado nos centros de atenção hematológica, sem acesso garantido aos programas 

de prevenção e promoção da saúde, disponibilizados na atenção primária (BRASIL, 

2005).  

A dificuldade de acesso e o excesso de fragmentação no cuidado provocam a 

descontinuidade da assistência, a perda de vínculo com o profissional de saúde, 

possibilitando consequências desfavoráveis ao tratamento, bem como a baixa adesão 

das pessoas com doença falciforme (BRASIL, 2015). 

A alteração da hemácia na anemia falciforme deve-se à queda de seu poder 

deformatório causado pelos seguintes motivos: por uma perda da elasticidade, pelo 

aumento da concentração de HbS dentro da célula acarretando um aumento da 

viscosidade no citosol, pela polimerização da HbS e pela rigidez da membrana. Esses 

fatores favorecem a formação de trombos na microcirculação e na macrocirculação 

quando associados a outros fatores como trombospondina, fribronectina, fator de von 

Willebrand e a uma maior adesão do eritrócito falcizado ao endotélio (GALIZA e 

PITOMBEIRA, 2003; COSTA et al, 2015). A cinética de falcização depende do grau de 

desoxigenação, concentração intracelular de hemoglobina S e presença ou ausência de 

Hb F. As células irreversivelmente falcizadas formadas pelo afoiçamento, são 

removidas e destruídas tanto no meio extravascular como no meio intravascular, 

encurtando assim a sua sobrevida média eritrocitária para cerca de 17 dias, agravando 

ainda mais a anemia (SILVA e SHIMAUTI, 2006; COSTA et al, 2015). 

Essas crises vaso-oclusivas na circulação e a hipóxia dos tecidos dão explicação 

à fisiopatogenia da doença ocasionando os sinais e sintomas presentes no quadro clínico 
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da anemia falciforme como: crises hemolíticas, crises álgicas, úlcera de membros 

inferiores, priapismo, acidente vascular cerebral, retinopatia, insuficiência renal crônica, 

entre outros (GALIZA e PITOMBEIRA, 2003; COSTA et al, 2015).  

A variabilidade clínica é uma das características da anemia falciforme, enquanto 

pacientes têm um quadro de gravidade e expostos a diversas complicações, o que 

decorre em frequentes hospitalizações, outros evoluem quase assintomáticos. Tal fato 

está relacionado a fatores hereditários e adquiridos (ZAGO, 2000; FERREIRA; 

CORDEIRO, 2013). 

Atualmente, o tratamento mais eficaz da anemia falciforme baseia-se em 

transplante de medula óssea e hidroxiuréia. O transplante, apesar de ser uma medida 

curativa, apresenta um alto índice de mortalidade e complicações, a hidroxiuréia, que 

também é utilizada para tratamento de neoplasias hematológias, é um tratamento 

alternativo do convencional que induz o aumento da produção de Hb F, considerando 

que este fato é útil na proteção nos fenômenos de eritrofalcização e vaso-oclusão 

(COSTA et al, 2015, p.114). As crises vaso-oclusivas (VO) ou falciformes são as mais 

comuns, características do paciente com anemia falciforme. 

 Os episódios frequentes de vaso-oclusão lesionam o baço, levando à atrofia e à 

diminuição da sua funcionalidade (asplenia funcional). Isso faz com que o organismo da 

pessoa com a doença fique mais sujeito às infecções. Pneumonias, infecções renais e 

osteomielites também ocorrem com muita frequência, tanto em crianças quanto em 

adultos com doença falciforme. Em crianças com doença falciforme, a ocorrência de 

infecção disseminada (septicemia ou sepse) é mais frequente. Os episódios de febre 

devem, portanto, ser encarados como situações de risco, nas quais os procedimentos 

diagnósticos precisam ser aprofundados e a terapia deve ter início imediato (BRASIL, 

2015). 

 Já a icterícia ocorre em função do aumento da hemólise e do consequente 

excesso de bilirrubina na circulação, aumentando a pigmentação amarelada da pele e da 

parte branca dos olhos (esclerótica). Outro sinal da icterícia é o escurecimento da urina 

(colúria). Esses são alguns sinais que correspondem ao comprometimento hepático na 

doença falciforme, e que podem ser confundidos com outras hepatites. 

Outras manifestações clínicas que aumentam a morbidade e a mortalidade na 

doença falciforme são o sequestro esplênico, a síndrome torácica aguda (STA), o 

acidente vascular cerebral (AVC), o priapismo, a crise aplásica, a úlcera de perna e a 

osteonecrose ou necrose avascular (BRASIL, 2015).  
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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; 

CARVALHO, 2014). Deve-se o acompanhamento de ferro acumulado no sangue deve 

ser feito para evitar sobrecarga de ferro (HAMERSCHLAK, 2010, p.52; CARVALHO, 

2014). 

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: do diagnóstico precoce, feito pelo teste do pezinho, nos primeiros cinco dias 

de vida da criança; do início imediato do tratamento e da tomada de cuidados; e do 

envolvimento da pessoa e/ou da família com as informações sobre o autocuidado na 

doença (BRASIL, 2013b). 

A hemorrede tem um papel importante nesse contexto, já que as pessoas com 

doença falciforme podem necessitar com frequência de tratamentos hemoterápicos. As 

ocorrências de internação são diretamente proporcionais à qualidade da assistência 

prestada. Uma família ou uma pessoa orientada para o autocuidado, com 

acompanhamento garantido na UBS e na atenção especializada terão suas 

intercorrências atendidas a tempo, assim como identificadas as indicações de internação 

hospitalar. 

Para que os cuidados preconizados em todos os níveis de atenção às pessoas com 

a doença tenham impacto positivo, é necessário ainda, disponibilizar apoio diagnóstico 

e terapêutico, exames complementares, e assistência farmacêutica, e demais tratamentos 

necessários às pessoas com a doença, de acordo com as diretrizes clínicas nacionais e 

com as pactuações estabelecidas localmente (BRASIL, 2015). Portanto, a qualificação 

desses profissionais promoverá melhoria significativa no diagnóstico, no tratamento, no 

acompanhamento e nos cuidados das pessoas com DF. 
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2.5 – A Consulta de Enfermagem 

 

A humanidade, ao longo da sua história, desenvolveu e transformou seus 

conhecimentos nas diferentes sociedades (DANTAS et al, 2016). A prática da entrevista 

realizada pelo enfermeiro, desde a década de 1920, pode ser considerada como uma 

transformação de conhecimentos, sendo precursora da consulta de enfermagem (CE).  

 Para o reconhecimento da enfermagem como ciência, torna-se imprescindível a 

utilização da CE, considerada a essência da enfermagem. Ela é a dinâmica das ações 

sistematizadas e inter-relacionadas com o intuito de assistir o ser humano, caracterizado 

pela articulação e dinamismo de suas fases: histórico de enfermagem, diagnóstico de 

enfermagem, plano de cuidados, prescrição de enfermagem, evolução e prognóstico 

(HORTA, 1979). 

 A CE apresenta a cientificidade do trabalho dessa profissão, além de respaldar a 

tomada de decisão, prever e avaliar as consequências da aplicação da CE pelo 

enfermeiro no processo saúde-doença do indivíduo, da família e da comunidade. Sua 

prática está prevista por meio da Lei nº 7.498/86, que regulamenta o exercício 

profissional de enfermagem e o Decreto nº 94.406/87, que regulamenta a lei citada 

anteriormente, a qual prevê que a consulta de enfermagem é ato privativo do 

enfermeiro. 

Pela relevância do papel do enfermeiro na saúde coletiva, em 2009, o COFEN 

publicou a Resolução nº 358/2009, que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) e a implementação do processo de enfermagem (PE) em ambientes 

públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem e dá outras 

providências (COFEN, 2009).  

A resolução enfatiza que o PE, quando realizado em instituições prestadoras de 

serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre 

outros, corresponde à CE. 

De acordo com essa resolução, as etapas da consulta de enfermagem organiza-se 

em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes: I - Coleta de dados 

de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem) - processo deliberado, sistemático e 

contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por 

finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e 

sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença. II - Diagnóstico 

de Enfermagem - processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na 

primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos 
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de enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou 

coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; e que 

constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva 

alcançar os resultados esperados. III - Planejamento de Enfermagem - determinação dos 

resultados que se espera alcançar; e das ações ou intervenções de enfermagem que serão 

realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado 

momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de 

Enfermagem. IV - Implementação - realização das ações ou intervenções determinadas 

na etapa de Planejamento de Enfermagem. V - Avaliação de Enfermagem - processo 

deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, 

família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde doença, para 

determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado 

esperado; e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do 

Processo de Enfermagem. 

Porto (2007, p.35) define a CE como prestação de assistência realizada pelo 

profissional de enfermagem, tanto para o indivíduo sadio quanto para aquele que se 

encontra hospitalizado. Em muitos casos é o primeiro contato com o cliente para que 

sejam identificados seus problemas de saúde.  

Para Pereira e Ferreira (2014, p. 100) a CE tem o objetivo de prestar assistência 

sistematizada de enfermagem, identificando os problemas de saúde-doença, executando 

e avaliando cuidados que contribuam para a promoção, proteção, recuperação e 

reabilitação da saúde.  

Na formação do profissional enfermeiro, este desenvolve suas atividades 

baseadas em práticas educativas, não excluindo o modelo tradicional, o biomédico, mas 

superando-o, e associando-o às práticas assistencial-educativas, a fim de que os 

pacientes sejam assistidos integralmente e valorizados como cidadão (VALENTE, 

ASSIS, SABOIA, 2010, p.1014). 

Portanto, é de considerável importância identificar a forma de atuação do 

enfermeiro no processo de atendimento às pessoas que vivem com anemia falciforme, 

traçando diretrizes, a fim de aperfeiçoar os serviços e garantir assistência de qualidade a 

essa clientela. Essas diretrizes são eficazes para a detecção precoce de desvios de saúde 

e acompanhamento de medidas instituídas, as quais se dirigem ao bem-estar dos 

indivíduos e viabiliza o trabalho do enfermeiro durante o atendimento ao paciente, 

facilitando a identificação de problemas, das decisões a serem tomadas e traz benefícios 
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à comunidade proporcionando a orientação de medidas favoráveis, visando à 

abordagem apropriada às necessidades peculiares dos pacientes com DF. 

Nesse contexto, o enfermeiro age como facilitador de mudanças na comunidade 

e na pessoa com DF quanto ao saber cuidar durante o processo da CE.  

Observa-se que os clientes buscam mais que uma consulta com um profissional 

de saúde, medicação ou exames. Na CE o paciente não deve ser observado apenas como 

um portador de uma doença e sim como pessoas que vivem, que necessitam ser 

respeitados e ouvidos. Nesta atividade específica do enfermeiro o cliente busca receber 

orientações e informações (ESPÍNDOLA, SABÓIA, VALENTE, 2010, p. 354). 

A identificação dessa demanda é fundamental para estimular o autocuidado, 

através da prática educativa. Desse modo, o enfermeiro estará contribuindo para a 

promoção da saúde da clientela, possibilitando a troca de informações e saberes.  

Segundo Andrade et al (2014, p. 625), a avaliação de adesão ao autocuidado, 

através das consultas de enfermagem é de extrema importância. Em seu estudo, notou-

se que 90% dos entrevistados referiram aderir às orientações de autocuidado, ao 

tratamento e no esclarecimento de dúvidas sobre o plano terapêutico de atendimento.  

Em suma, acredita-se que a única forma de trazer maior confiança das pessoas 

na consulta de enfermagem é utilizá-la cada vez mais como estratégia de trabalho, 

prevendo-a nos programas de saúde e valorizando-a como um instrumento capaz de 

realizar um atendimento cada vez mais eficaz, digno e humanizado à população 

(PEREIRA, FERREIRA, 2014, p. 109). 

Para se desenvolver uma relação horizontalizada entre dois sujeitos, não 

havendo dominação, e sim baseada no diálogo, na humildade, na confiança e no 

respeito, tornando-os críticos na busca de algo, deve haver valorização do indivíduo, a 

qual é diferente da verticalizada que nutre de desamor e arrogância criando obstáculos 

nessa relação (VALENTE, ASSIS, SABOIA, 2010, p.1014). 

Na CE o enfermeiro detém o papel fundamental em difundir o conhecimento 

sobre o paciente, que é reconhecido como ser imponente, integral, sujeito de si, único no 

mundo. É, na habilidade de formador de opinião, que o profissional enfermeiro tem 

capacidade e conhecimento para protagonizar a transformação da consciência dessa 

clientela por meio da educação em saúde com respeito às diferenças e a individualidade 

de cada um.  

Portanto, sugere-se que o enfermeiro evite adotar postura autoritária quando 

presta orientação e que a consulta de enfermagem seja uma ferramenta para a prática em 

educação e estímulo ao diálogo franco, utilizando linguagem de fácil compreensão, 
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aproximando cada vez mais o paciente e o profissional (VALENTE, ASSIS, SABOIA, 

2010, p.1015).  
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3 - CAPÍTULO III: REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 - Paulo Freire: conceitos fundamentais 

 

 

O referencial teórico do estudo em tela tem como filósofo Paulo Regulus Neves 

Freire, nascido em Recife no dia 19 de setembro de 1921. É autor de vários livros, 

dentre os quais destacam-se: Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança e 

Pedagogia da Autonomia. Conhecido mundialmente pelo seu trabalho e seus escritos, 

teve uma vida intensa. Aprendeu, reaprendeu, foi educador e educando (GALLI, 2015, 

p.18).  

Paulo Freire é um pensador comprometido com a vida: não pensa idéias, pensa a 

existência. E também educador: existência seu pensamento numa pedagogia em que o 

esforço totalizador da “práxis” humana busca, na interioridade desta, retotalizar-se 

como “prática da liberdade”. A prática da liberdade só encontrará adequada expressão 

numa pedagogia em que o oprimido tenha condições de, reflexivamente, descobrir-se e 

conquistar-se como sujeito de sua própria destinação histórica (FREIRE, 2013) 

Em suas obras, Paulo Freire, divulgou diversos conceitos como dialogicidade, 

emancipação, liberdade, transformação, autonomia, contextualização, e construção do 

conhecimento dialógica e compartilhada. Estes princípios teórico-filosóficos são 

utilizados como suportes teóricos para conduzir esta pesquisa, devido à defesa de uma 

prática educativa em saúde com pessoas que vivem com anemia falciforme.   

A pedagogia libertadora de Paulo Freire, que propõe a emancipação e a 

autonomia do sujeito, teve como proposta inicial a alfabetização de jovens e adultos e, 

paulatinamente, foi sendo utilizada e considerada uma importante metodologia para 

trabalhar a promoção da saúde. Esta proposta pedagógica libertadora e 

problematizadora ultrapassa os limites da educação e passa a ser entendida também 

como uma forma de ler o mundo, refletir sobre esta leitura e recontá-la, transformando-a 

pela ação consciente (SALCI, 2013, p.227).  

O conceito de teremos em mente durante toda a construção deste estudo é o de 

dialogicidade. Segundo Paulo Freire, o diálogo é uma exigência existencial. Ele é o 

encontro em que se solidariza o refletir e o agir dos seus sujeitos endereçados ao mundo 

a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar idéias de 

um sujeito no outro. (FREIRE, 2013). Deste modo, se chega a ações e reflexões 

simultâneas, em reciprocidade (PEIXOTO e TAVARES, 2013). No entanto, para a 

utilização da abordagem dialógica, é necessário mudança na conduta do profissional, 
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rompendo com padrões comportamentais autoritários, reconhecendo que o educador 

também precisa estar aberto ao outro, para assim, construir um novo conhecimento, ou 

seja, “o educador não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado”. 

Neste processo educativo é quebrada a hierarquia entre um que sabe, e outro que não 

sabe, mas há o reconhecimento de que ambos sabem coisas diferentes (SALCI, 2013, 

p.227). 

O diálogo ganha importância ao permitir a liberdade do outro em se expressar. 

Concede a todos os participantes do processo de ensino aprendizagem o controle da 

ação. Não há como questionar sem diálogo. Se uma das partes não age de forma ativa, 

na troca de saberes ocorre então à imposição de conhecimento (PEIXOTO e 

TAVARES, 2013). 

A concepção de educação como um processo que envolve ação-reflexão-ação, 

capacita as pessoas a aprenderem, evidenciando a necessidade de uma ação concreta, 

cultural, política e social visando “situações limites” e superação das contradições.  

Assim, a relação entre educação em saúde e a pedagogia libertadora, que parte de um 

diálogo horizontalizado entre profissionais e usuários, contribui para a construção da 

emancipação do sujeito para o desenvolvimento da saúde individual e coletiva. 

Para Salci (2013, p.227) ao analisar o discurso vigente no campo da educação 

em saúde, constata-se que: 

 

Uma estratégia para o desenvolvimento da educação em saúde 

pode ser utilizado o Círculo de Cultura proposto por Paulo Freire. 

Círculo de Cultura é um termo criado para representar um espaço 

dinâmico de aprendizagem e troca de conhecimentos. Os sujeitos 

se reúnem no processo de educação para investigar temas de 

interesse do próprio grupo. Representa uma situação-problema de 

circunstâncias reais, que leva à reflexão da própria realidade, para, 
na sequência, decodificá-la e reconhecê-la. É uma estratégia 

poderosa de comunicação horizontal, pois, o compartilhamento de 

experiências, com uma linguagem comum e acessível a todos os 

membros do grupo, certamente contribuirá para a escolha da 

intervenção mais eficaz e efetiva (SALCI, 2013, p.227). 

 

 

Outro conceito importante o da autonomia, pode ser definido como a capacidade 

e a liberdade de construir e reconstruir o que lhe é ensinado (FREIRE, 2016). Embora 

sendo um conceito de liberdade uma questão importante, Freire não ignorou a 

importância do professor, cujo papel, em sua visão não é o de transmitir conhecimento, 

mas o de criar possibilidades para que os alunos produzam ou construam seus próprios 

caminhos. 
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A principal característica freiriana é utilizar o saber da comunidade como 

matéria prima para o ensino. É aprender a partir do conhecimento dos sujeitos e ensinar 

a partir de palavras e temas relativos ao cotidiano deles. É uma estratégia de construção 

da participação popular para o redirecionamento da vida social, com o objetivo de 

trabalhar as necessidades do público alvo. 

Reforçando o conceito acima de autonomia, Paulo Freire, nos fala em uma de 

suas obras que “formar é mais do que puramente treinar o educando no desempenho de 

destrezas” (FREIRE, 2016), afirmando também que a formação docente vai além do 

desenvolvimento da habilidade do docente.  

O teórico ainda faz uma discussão sobre os sujeitos envolvidos na troca ensino-

aprendizagem-ensino, ou seja, “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina 

ao aprender” (FREIRE, 2016). Sempre há um diálogo entre esses dois extremos, que 

não são tão extremos assim, por ser parte do sistema necessário de educação.  

Para atingir o princípio da dialogicidade de Freire, será utilizada como 

ferramenta a roda de conversa, que é uma metodologia de ensino-aprendizagem 

problematizadora, que permite a participação coletiva de debates em torno de um tema.  

Para Paulo Freire, a formação permanente pressupõe que o formador e o 

formando compreendam-se como seres inconclusos e que essa é uma condição humana 

que impele o homem a se enveredar, curiosamente, na busca pelo conhecimento de si e 

do mundo (FREIRE, 2013). Freire considera que essa é uma vocação ontológica e que, 

ao perceberem que o destino não está dado, os sujeitos possam, cada vez mais, ser 

capazes de (re)escrever suas histórias, contribuindo para a mudança da ordem social 

injusta que desumaniza e oprime (SAUL; SAUL, 2016, p.25).  

Nas palavras de Freire: 

 

A educação é permanente não porque certa linha ideológica ou 

certa posição política ou certo interesse econômico o exijam. A 

educação é permanente na razão, de um lado, da finitude do ser 

humano, de outro, da consciência que ele tem de sua finitude. Mais 

ainda, pelo fato de, ao longo da história, ter incorporado à sua 

natureza não apenas saber que vivia, mas saber que sabia e, assim, 

saber que podia saber mais. A educação e a formação permanente 

se fundam aí. (FREIRE, 2001, p.12). 

 

 

Segundo Salci (2013) o modelo tradicional de educação em saúde é bastante 

criticado por Freire, que o denomina de educação bancária, considerada como um ato de 

depositar, transferir valores e conhecimentos. Vivencia-se o diálogo verticalizado, em 
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que o educando é um ser passivo, que é o oposto da proposta da pedagogia de Paulo 

Freire, que assume um modelo dialógico, essencial para a Educação em Saúde. 

Concordando com a autora acima, Tavares e Peixoto (2013) relembram o termo 

criado por Paulo Freire sobre “educação bancária,” onde os educando são apenas 

depósitos de informação, pela transmissibilidade de conteúdos, e os conteúdos são 

passados de quem sabe mais para quem não sabe nada. A visão bancária que Freire 

define, diminui ou até mesmo anula o poder de criação, inovação e criticidade do 

sujeito, o indivíduo que segue essa visão não valoriza a consciência crítica, viva e capaz 

de compreender e agir sobre a realidade que o cerca.  

A educação deve realizar-se por meio da construção do conhecimento, deve ser 

problematizadora e libertadora e fundada no diálogo intersubjetivo. Diferentemente, a 

educação bancária, tão criticada por Freire, é caracterizada pelo depósito de 

conhecimento em alunos “desprovidos” de seus próprios pensamentos e experiências 

(LUQUEZ, 2017, p. 58). 

De acordo com Freire (2013, p.39) o antagonismo entre essas duas concepções, 

uma, a “bancária”, que serve à dominação; outra, a problematizadora, que serve à 

libertação, toma corpo exatamente ai. Enquanto a primeira, necessariamente, mantém a 

contradição educador-educandos, a segunda realiza a superação. Para manter a 

contradição, a concepção “bancária” nega a dialogicidade como essência da educação e 

se faz antidialógica; para realizar a superação, a educação problematizadora - situação 

gnosiológica - afirma a dialogicidade e se faz dialógica. 

Frente a isso, explica-se por que do poder da palavra, e afinal como a 

dialogicidade pode ser a essência da educação como prática de liberdade.  

Freire diz que ensinar não se esgota no “tratamento” do objeto ou do conteúdo, 

superficialmente feito, mas se alonga a produção das condições em que aprender é 

criticamente possível (FREIRE, 2016). 

A perspectiva crítico-libertadora de Paulo Freire, direcionaram as ações e 

reflexões do trabalho de formação. Dentre esses princípios, destacam-se quatro:  

 

1. Princípio político: a educação é uma forma de intervenção na vida coletiva, no 

sentido de manutenção de uma determinada realidade ou de sua superação. Para Freire, 

a educação deve servir a um projeto de construção de uma sociedade mais livre, 

humana, justa e democrática. Portanto, deve contribuir com os processos de luta pela 

superação das diversas formas de exploração e dominação vigentes; a educação deve 
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contribuir com a luta política pela transformação da sociedade em que vivemos. Tal 

princípio pode ser observado nas seguintes citações de Freire:  

 

É na diretividade da educação, esta vocação que ela tem, como 

ação especificamente humana, de endereçar-se até sonhos, ideais, 

utopias e objetivos, que se acha o que venho chamando de 

politicidade da educação. A qualidade de ser política, inerente à 

sua natureza. É impossível, na verdade, a neutralidade da 
educação. E é impossível, não porque professoras e professores 

“baderneiros” e “subversivos” o determinem. A educação não vira 

política por causa da decisão deste ou daquele educador. Ela é 

política. [...] (FREIRE, 2016).  

 
[...] Que é mesmo a minha neutralidade senão a maneira cômoda, 

talvez, mas hipócrita, de esconder minha opção ou meu medo de 
acusar a injustiça? “Lavar as mãos” em face da opressão é reforçar 

o poder do opressor, é optar por ele. Como posso ser neutro diante 

da situação, não importa qual seja ela, em que o corpo das 

mulheres e dos homens vira puro objetivo de espoliação e de 

descaso? (FREIRE, 2016).  

 

 

2. Princípio axiológico: a educação é difusora e produtora de valores que regem a vida 

dos sujeitos. Para Freire, a educação deve servir para promover a humanização em 

contraposição à educação que visa à domesticação e coisificação dos sujeitos. Deve 

promover a solidariedade e não a competição. Deve promover o compromisso com a 

vida coletiva e não o individualismo. Deve promover a reflexão crítica e não os 

simplismos. Deve promover a autonomia e não a alienação. Diante disso, propõe-se que 

a formação de educadores seja pautada por uma ética do desenvolvimento vida humana 

nas suas diversas potencialidades, promotora da dignidade e fomentadora da autonomia 

responsável dos sujeitos em relação a si e à coletividade. Freire expressa este princípio 

em diversos momentos de sua obra. Dentre eles, destaca-se o seguinte: 

 

[...] Sou professor a favor da decência contra o despudor, a favor 

da liberdade contra o autoritarismo, da autoridade contra a 

licenciosidade, da democracia contra a ditadura de direita ou de 

esquerda. Sou professor a favor da luta constante contra qualquer 

forma de discriminação, contra a dominação econômica dos 

indivíduos ou das classes sociais. Sou professor contra a ordem 

capitalista vigente que inventou esta aberração: a miséria na fartura 
[...] (FREIRE, 2016).  

 

 

3. Princípio gnosiológico: a educação implica em uma relação dos sujeitos com o 

conhecimento. Nessa questão, Freire defende que o conhecimento humano se realiza 

por um processo de construção, desenvolvido por sujeitos concretos, em suas relações 

dialéticas com o mundo e com os outros. Os sujeitos produzem conhecimentos a partir 
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de situações existenciais (culturais, políticas, econômicas, sociais, psíquicas...) no 

mundo. Ou seja, não se pode desconsiderar o papel ativo dos sujeitos no processo de 

aquisição e produção do conhecimento. O processo educativo que não observa esta 

premissa tende a dificultar (ou impedir) a aprendizagem crítica dos educandos. 

Na seguinte passagem, Freire expressa de modo preciso esse princípio:  

 

Quanto mais é simples e dócil o receptor dos conteúdos com os 

quais, em nome do saber, é “enchido” por seus professores, tanto 
menos pode pensar e apenas repete. Na verdade, nenhum 

pensador, como nenhum cientista, elaborou seu pensamento ou 

sistematizou seu saber científico sem ter sido problematizado, 

desafiado. Embora isso não signifique que todo homem desafiado 

se torne filósofo ou cientista, significa, sim, que o desafio é 

fundamental à constituição do saber. [...] O que defendemos é 

precisamente isto: se o conhecimento científico e a elaboração de 

um pensamento rigoroso não podem prescindir de sua matriz 

problematizadora, a apreensão deste conhecimento científico e do 

rigor deste pensamento filosófico não pode prescindir igualmente 

da problematização que deve ser feita em torno do próprio saber 

que o educando deve incorporar. (FREIRE, 2011, p. 68-69).  
 

 

4. Princípio epistemológico: a educação implica em uma seleção de conhecimentos. A 

tradição pedagógica costuma desprezar, desrespeitar e menosprezar o conhecimento 

trazido pelos educandos. Pelo contrário, Freire afirma que este conhecimento precisa ser 

valorizado e trazido para o contexto pedagógico, como ponto de partida do diálogo entre 

educadores e educandos, com a intenção de que sejam selecionados conhecimentos 

sistematizados que permitam aos educandos melhor compreender e superar suas 

situações-limites. Vale frisar que, a mudança de uma visão de mundo não se dá pela 

substituição de um saber pelo outro e sim pelo diálogo a partir dos saberes trazidos 

pelos educandos. 

 

A educação autêntica, repitamos, não se faz de A para B ou de A 

sobre B, mas de A com B, mediatizados pelo mundo. Mundo que 

impressiona e desafia a uns e a outros, originando visões ou pontos 
de vista sobre ele. Visões impregnadas de anseios, e dúvidas, de 

esperanças ou desesperanças que implicitam temas significativos, 

à base dos quais se constituirá o conteúdo programático da 

educação [...] Não seriam poucos os exemplos que poderiam ser 

citados, de planos, de natureza política ou simplesmente docente, 

que falharam porque os seus realizadores partiram de uma visão 

pessoal da realidade. Porque não levaram em conta, num mínimo 

instante, os homens em situação a quem se dirigia seu programa, a 

não ser como puras incidências de sua ação. (FREIRE, 2013, p. 

48). 

 

 



79 
 

A educação fundamental para o desenvolvimento do homem e da sociedade 

remete os educadores a acompanharem, criticamente, o surgimento de novos 

paradigmas, para que se coloquem a serviço da construção de um mundo melhor, para 

além da incorporação tecnológica, à qual somos cotidianamente submetidos. É preciso 

refletir sobre as relações pedagógicas que devem considerar o educando como sujeito de 

seu processo educativo, buscando resgatar valores como autonomia e liberdade, 

necessários à construção da cidadania (JULIANI; KURCGANT, 2009; LUQUEZ, 2017, 

p. 59). 

A educação em Saúde é uma ferramenta importante para o enfermeiro orientar a 

comunidade e, ao realizá-la é preciso considerar as representações culturais da 

população alvo bem como buscar a construção do conhecimento visando nortear a 

população, de modo geral, sobre todos os fatores que estão relacionados e podem ser os 

prováveis causadores das enfermidades, a fim de formar cidadãos críticos e conscientes 

e não apenas transmitir informação (MENESES, 2015). 
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4 - CAPÍTULO IV: METODOLOGIA 

4.1 Tipo de Estudo 

Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, com abordagem participativa, do 

tipo estudo de caso. Conforme descreve MINAYO (2014), o método qualitativo pode 

ser definido como o que se aplica ao estudo da história, das relações, das 

representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações 

que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si 

mesmos, sentem e pensam.  Embora já tenham sido usadas para estudos de aglomerados 

de grandes dimensões, as abordagens qualitativas se conformam melhor a investigações 

de grupos e segmentos delimitados e focalizados, de histórias sociais sob a ótica dos 

atores, de relações e para análises de discursos e de documentos.   

Para Thiollent (2011, p. 20), a pesquisa participante ou pesquisa-ação é um tipo 

de pesquisa social que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou 

com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 

representativos da situação da realidade a ser investigada estão envolvidos de modo 

cooperativo e participativo. Ainda segundo o autor, é necessário definir com precisão, 

qual ação, quais agentes, seus objetivos e obstáculos, qual exigência de conhecimento a 

ser produzido em função dos problemas encontrados na ação ou entre os atores da 

situação. 

Para Thiollent (2011, p. 55), essa abordagem investigativa possui um roteiro que 

não deve ser visto como único, mas, em cada situação ser definindo e redefinindo para 

sua elaboração. Não se trata de algo rígido, contrariando outros tipos de pesquisa, 

adaptando-se em função das circunstâncias e da dinâmica interna do grupo de 

pesquisadores e no seu relacionamento com cada situação investigada. 

Assim, são definidas pelo autor as seguintes fases: a fase exploratória; o tema 

da pesquisa; a colocação dos problemas; o lugar da teoria; as hipóteses; o seminário; 

o campo de observação, amostragem e representatividade qualitativa; a coleta de 

dados; a aprendizagem; o saber formal/informal; o plano de ação e por fim a 

divulgação externa. Não é necessariamente uma sequência temporal, pois pode existir 

um constante vai e vem durante a construção do desenvolvimento da pesquisa. Contudo, 

o autor afirma que se inicia pela fase exploratória, finalizando na divulgação dos 

resultados. 
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De acordo com Brandão (2007), a pesquisa participante, tem recebido diversos 

nomes para representar a mesma ideia: “autodiagnostico”, “pesquisa ação”, “pesquisa 

participativa” e “investigação-ação participativa”. 

Na maior parte dos casos, a pesquisa participante envolve trabalhos de educação 

realizados com e a serviço de comunidades, grupos e movimentos sociais, em geral, 

populares, pretendendo servir como instrumentos pedagógicos e dialógicos de 

aprendizado partilhado. Possui organicamente uma vocação educativa e, como tal, 

politicamente formadora (BRANDÃO, 2007). 

A abordagem participativa parte de alguns princípios, tais como: a idéia de um 

sujeito popular, a idéia de um projeto político encapado por uma frente popular, o 

privilegiamento do espaço local e o papel do investigador como ator político 

transformador (MINAYO, 2014).  

A postura interativa presente nas práticas participativas permite ao profissional 

de saúde o exercício de suas atribuições com mais criatividade, mediando relações entre 

sujeitos e saberes nas instituições de saúde. Trata-se de uma ampliação de atuação no 

campo, visto que a educação em saúde transcorre praticamente em todas as ações 

cotidianas de promoção da saúde (MELO et al, 2016). 

Para Yin (2015, p16), a essência de um estudo de caso é a tendência central entre 

todos os tipos de estudo de caso, é que ele tenta iluminar uma decisão ou um conjunto 

de decisões: por que elas são tomadas, como elas são implementadas e com que 

resultado. 

Essa definição, assim, cita casos de “decisões” como o principal enfoque de 

estudos de caso. Outros casos comuns incluem “indivíduos”, “organizações”, 

“processos”, “programas”, “vizinhanças”, “instituições” e mesmo “eventos”. Entretanto, 

insistir em uma definição de estudo de caso “por interesse em um caso específico, não 

pelos métodos de investigação utilizados”, pareceria insuficiente para estabelecer a base 

completa para estudos de caso como método de pesquisa. 

O estudo de caso, segundo MINAYO (2014) utiliza estratégias de investigação 

qualitativa para mapear, descrever e analisar o contexto, as relações e as percepções a 

respeito da situação, fenômeno ou episódio em questão. Metodologicamente evidenciam 

ligações causais entre intervenções e situações de vida real. 

De acordo com Yin (2015, p.17), o estudo de caso é uma investigação empírica 

que investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de 

mundo real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto puderem 

não ser claramente evidentes. Cada tipo de estudo de pesquisa empírica tem um projeto 
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de pesquisa implícito, se não explícito. No sentido mais elementar, o projeto é a 

sequência lógica que conecta os dados empíricos às questões de pesquisa iniciais do 

estudo e, finalmente, às suas conclusões (YIN, 2015, p30).  

Ainda segundo o autor, um estudo de caso completo deve demonstrar, 

convincentemente, que o pesquisador fez um esforço exaustivo na coleta de evidências 

relevantes. A documentação dessa evidência não precisa ser colocada no texto do estudo 

de caso, obscurecendo, dessa forma, o seu conteúdo (YIN, 2015, p206).  

Portanto, a escolha pelo estudo de caso nessa pesquisa possibilitou aprofundar a 

descrição da realidade das pessoas com anemia falciforme que são atendidas no 

ambulatório de doença falciforme de uma instituição de referência no tratamento de 

pessoas com AF. 

 

4.2 Campo da Pesquisa 

 

Esta pesquisa foi realizada no ambulatório de Doença Falciforme do Instituto 

Estadual de Hematologia Arthur Siqueira Cavalcanti- HEMORIO, localizado na cidade 

do Rio de Janeiro, referência no atendimento a pacientes com doença hematológica. O 

ambulatório de doença falciforme presta atendimento à população que vive com 

doenças falciformes. Atualmente conta com sete enfermeiros, que atendem pessoas em 

suas várias fases da vida, como desde o teste do pezinho até a fase adulta.  Os dias de 

atendimento no ambulatório são de segunda-feira a sexta-feira das 07:00 às 15:00h.  

Inaugurado no ano de 1944, um prédio de características neoclássicas situado à 

Rua Teixeira de Freitas, na Lapa, indicado para servir de sede ao primeiro banco de 

sangue do Brasil. Desde sua criação, o Banco de sangue já apresentava características 

de hemocentro, já que distribuía sangue para os hospitais de emergência. Doze anos 

depois, em 1956, com a implantação de um serviço de Hematologia ligado ao banco de 

sangue, originou-se o Instituto de Hematologia, que mais tarde recebeu o nome do 

médico Arthur de Siqueira Cavalcanti. Foi inaugurada em 1969, na Rua Frei Caneca a 

atual sede. Em 1986, como Hemocentro Coordenador do Estado do 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). 

O trabalho desenvolvido nesta instituição se destaca como sendo uma instituição 

pública com reconhecimento internacional pela Joint Commission International of 

http://www.hemorio.rj.gov.br/


83 
 

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). A excelência de seus trabalhos foi comprovada com 

diversos prêmios de qualidade pelo Estado e Governo Federal. Em 2004, o HEMORIO 

foi o grande vencedor do Prêmio Qualidade Rio, com a inédita medalha de ouro 

concedida a uma instituição pública. Além de ser a única instituição pública de saúde 

com duas premiações máximas do Prêmio Nacional da Gestão Pública (PQGF), em 

2007 e 2010 (Fonte: www.hemorio.rj.gov.br). 

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 com anemia falciforme no 

ambulatório. 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. 

A instituição da pesquisa atua nas áreas de ensino, pesquisa e assistência. 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, na área da Pesquisa, atua na pesquisa 

institucional que é realizada mediante desenvolvimento de projetos internos e/ou em 

parceria com instituições de renomado conhecimento científico e tecnológico, e na área 

da assistência atende pacientes com doenças hematológicas, doadores de sangue, 

hospitais e serviços da HEMORREDE (Fonte: www.hemorio.rj.gov.br).  

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, 

http://www.hemorio.rj.gov.br/
http://www.hemorio.rj.gov.br/
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orienta seus familiares e acompanha os bebês com objetivo prevenir as complicações da 

doença (Fonte: www.hemorio.rj.gov.br). 

Abastecendo com sangue e derivados cerca de 200 unidades de saúde, o 

HEMORIO recebe uma média de 350 doadores voluntários de sangue por dia. Além 

disso, possui um serviço de Hematologia, com mais de 10 mil pacientes ativos, que 

realizam tratamentos de doenças hematológicas. Isso reforça o seu papel de liderança no 

cenário nacional e estadual nas áreas de Hematologia e Hemoterapia (Fonte: 

www.hemorio.rj.gov.br). 

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 (Fonte: www.hemorio.rj.gov.br). 

Ao analisarmos a longa trajetória do HEMORIO, com mais de 65 anos de 

história salvando vidas e lutando pela qualidade dos serviços prestados, podemos 

reconhecer que o Instituto sempre foi pioneiro em suas ações, e continua sendo até hoje, 

com o reconhecimento como hospital de ensino, a abrangência na pesquisa clínica e os 

investimentos em tecnologia de ponta. 

 

4.3 Participantes da Pesquisa 

 

Os atores sociais do estudo foram 07 (sete) enfermeiros lotados no ambulatório 

de doença falciforme e 14 (quatorze) pacientes com diagnóstico médico de anemia 

falciforme, em acompanhamento nesse ambulatório e nas consultas de enfermagem. 

Todos responderam a entrevista semiestruturada, que foi gravada. Os 

participantes clientes também participaram de uma roda de conversa. Durante a análise 

dos dados, os participantes enfermeiros foram identificados com nomes de anjos e os 

participantes clientes foram identificados com nomes de capitais de países africanos 

para respeitar os aspectos éticos e legais. 

 

 

 

http://www.hemorio.rj.gov.br/
http://www.hemorio.rj.gov.br/
http://www.hemorio.rj.gov.br/
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4.3.1 Critérios de Inclusão dos Enfermeiros 

 Enfermeiros que trabalham no Ambulatório de Doença Falciforme há mais de 

seis meses neste Hospital Especializado localizado na cidade do Rio de Janeiro;  

 

4.3.2 Critérios de Inclusão dos Pacientes 

 Homens e mulheres, com faixa etária a partir de 18 anos; 

  Pessoas com diagnóstico médico de Anemia Falciforme. 

 

4.3.3 Critérios de Exclusão dos Pacientes 

 Foram excluídas pessoas que se encontravam em quadro agudo e/ou estágios 

avançados da patologia. 

 

4.3.4 Critérios de Exclusão dos Enfermeiros 

 Foram excluídos os enfermeiros que se encontravam de férias durante o período 

de coleta de dados ou de licença de qualquer natureza. 

 

Todos os convidados aceitaram participar voluntariamente da pesquisa e, após a 

explicação da proposta assinaram o termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), confirmando o interesse de participar do estudo em questão. 

 

4.3.5 Aspectos Éticos 

 

 O presente estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa 

do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) em Niterói/RJ, com o registro no 

CAAE: 85409518.8.0000.5243 e do Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 

Cavalcanti (HEMORIO) no Rio de Janeiro, como instituição co-participante, com o 

registro no CAAE: 85409518.8.3001.5267.  

Com o intuito de atender Resolução 466/12 do CNS foi apresentado ao 

participante ou responsável o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

(APÊNDICE C), sendo o início da avaliação condicionada a este consentimento. Foi 

emitido o parecer de aprovação em 06 de abril de 2018 pela Universidade Federal 

Fluminense e posteriormente no Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira 

Cavalcanti em 14 de agosto de 2018. 

 O TCLE foi aplicado pelo pesquisador antes da entrevista. Foi informado aos 

participantes da pesquisa para que serve o documento e quais os riscos são oferecidos.  
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Os riscos foram mínimos e não houve constrangimento em nenhum participante 

em responder as questões, ou ainda tristeza por quaisquer recordações e lembranças.  

As respostas foram gravadas, transcritas e depois analisadas e discutidas sob a 

luz do referencial teórico e conceitual.  

Cada entrevistado teve suas respectivas respostas analisadas e discutidas. Aos 

entrevistados, no momento da entrevista, foi entregue o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido tendo em vista os aspectos éticos e uma maior fidedignidade ao estudo. 

No total foram realizadas 21 entrevistas, sendo 14 com pessoas com anemia 

falciforme e 07 com os enfermeiros do ambulatório de doença falciforme.  

 

4.3.6 Técnicas de Produção de Dados 

  

Foram coletados dados sociodemográficos e aplicado o questionário 

(APÊNDICES B e C) por meio de entrevistas semiestruturadas, direcionadas aos 

enfermeiros e pacientes, rodas de conversas realizadas com os pacientes, além da 

observação participante. Nas rodas de conversas foram discutidas ações educativas 

realizadas pelos enfermeiros que repercutiram de forma positiva na vida das pessoas que 

vivem com anemia falciforme.  

O ambulatório conta com sete enfermeiros, que atendem pessoas em suas várias 

fases da vida, os dias de atendimento são de segunda-feira a sexta-feira das 07:00 às 

15:00h, no HEMORIO.  

As entrevistas foram realizadam de forma verbal pelo pesquisador e as respostas 

obtidas foram gravadas e após, analisadas. Cada entrevista teve duração entre 15 a 30 

minutos, de acordo com as respostas fornecidas. As respostas obtidas foram gravadas e 

depois transcritas para a construção das categorias, análise e discussões. 

 A roda de conversa foi realizada enquanto os pacientes aguardavam a consulta 

de enfermagem. 

A entrevista, de acordo com MINAYO (2014, p.261), é a estratégia mais usada 

no processo de trabalho de campo. É acima de tudo uma conversa a dois, ou entre vários 

interlocutores, realizada por iniciativa do entrevistador, destinada a construir 

informações pertinentes para um objeto de pesquisa, e abordagem pelo entrevistador, de 

temas igualmente pertinentes tendo em vista este objetivo. 

Neste estudo, foi utilizada a entrevista semiestruturada, que segundo MINAYO 

(2014, p.267), combina perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a 
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possibilidade de discordar sobre o tema em questão sem se prender à indagação 

formulada. 

O roteiro de entrevistas apresentou questões com a finalidade de conhecer como 

são realizadas as práticas educativas no referido ambulatório de DF, conhecer a 

concepção dos pacientes sobre essas práticas, no que tange o autocuidado e suas 

repercussões na promoção, proteção, recuperação e/ou reabilitação desses pacientes. 

(APÊNDICES B e C). 

A roda de conversa é um espaço de formação, de troca de experiências de 

confraternização, de desabafo, muda caminhos, forja opiniões, surgindo com o intuito 

de produzir dados ricos em conteúdo e significado para a pesquisa (MOURA e LIMA, 

2014, p.98). 

De acordo com Albuquerque e Galiazzi (2011), as rodas de conversas vêm sendo 

amplamente utilizadas nas instituições de ensino, difundidas nos meios acadêmicos, 

grupos eclesiásticos e fazem parte das estratégias de Educação em Saúde. 

Segundo Nascimento e Silva (2009), a roda de conversa é uma metodologia de 

ensino-aprendizagem problematizadora, que permite a participação coletiva de debates 

em torno de um tema. Nessas rodas, os sujeitos se expressam, trocam experiências num 

espaço de socialização, construção e reconstrução de saberes, possibilitando o 

desenvolvimento da reflexão. Assim, a construção do conhecimento se dará por meio da 

dialogicidade. 

No estudo em tela, os temas trazidos para as rodas de conversas foram extraídos 

dos assuntos mais abordados durante as entrevistas. As rodas de conversas foram 

realizadas numa sala da AFARJ, no andar térreo da instituição, próximo ao ambulatório.  

De acordo com Yin (2015), a observação participante é uma modalidade 

especial de observação na qual você não é simplesmente um observador passivo. Em 

vez disso, você pode assumir vários papéis na situação do trabalho de campo e 

participar realmente das ações sendo estudados. A técnica de observação participante 

tem sido usada, mais frequentemente, nos estudos antropológicos dos diferentes grupos 

culturais ou sociais. A técnica também pode ser usada em uma variedade de contextos 

do dia a dia, como em grandes organizações ou em pequenos grupos informais. 

Para Yin (2015, pág. 121): 

 

A observação participante proporciona algumas oportunidades 

incomuns para a coleta de dados do estudo de caso, mas também 

envolve desafios importantes. A oportunidade mais diferenciada 

está relacionada com a capacidade de obter acesso aos eventos ou 

grupos que, de outro modo, seriam inacessíveis ao estudo. Em 
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outras palavras, para alguns tópicos, pode não haver um meio de 

coletar evidência que não seja por meio da observação 

participante. 

 

 

 Outro diferencial para o autor sobre a observação participante seria a capacidade 

de captar a realidade do ponto de vista de alguém “interno” a um estudo de caso, não de 

alguém externo a ele. Muitos argumentam que essa perspectiva é valiosa na produção de 

um retrato preciso do fenômeno do estudo de caso (YIN, 2015, pág. 121). 

 

4.4 – Tratamento e Análise dos Dados 

 

Os dados produzidos foram analisados por meio da Análise de Conteúdo do tipo 

Temática. A análise de conteúdo segundo Bardin (2011, p.48) pode ser definida como 

um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção destas mensagens. Ou seja, a análise de conteúdo diz 

respeito a técnicas de pesquisa que permitem tornar replicáveis e válidas inferências 

sobre dados de um determinado contexto, por meio de procedimentos especializados e 

científicos. 

A análise de conteúdo do tipo temática trata-se de uma técnica que busca 

conhecer estruturantes da pesquisa qualitativa. Substantivos que se complementam em 

sentido, tais como: experiência, vivência, senso comum e ação. E na forma de 

abordagem dos dados, temos esta análise baseada em três verbos: compreender, 

interpretar e dialetizar (MINAYO, 2014, p. 303). 

Fazer uma análise de conteúdo do tipo temática consiste em descobrir os núcleos 

de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem 

alguma coisa para o objeto analítico visado. Tradicionalmente, a análise temática era 

feita pela contagem de frequência das unidades de significação, definindo o caráter do 

discurso (MINAYO, 2014, p. 315). Para uma análise de significados, a presença de 

determinados temas denota estruturas de relevância, valores de referência e modelos de 

comportamento presentes ou subjacentes no discurso.  

Assim, para análise dos dados foram seguidas as fases propostas por Bardin 

(2011) 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 
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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, 2011).  

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 à 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, 2011).  

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 com base nos objetivos propostos ou relacionados a 

descobertas inesperadas (BARDIN, 2011). 

O conteúdo coletado nas entrevistas foi analisado sob a luz do referencial teórico 

de Paulo Freire, interpretado e enriquecido com elementos históricos e contextuais, 

onde será construído um texto fiel aos achados de campo, contextualizado e acessível. 

Foi construído a tipificação do material recolhido em campo e a transição entre a 

empiria e a elaboração teórica. Foram realizadas 07 entrevistas semiestruturadas com os 

enfermeiros do ambulatório de doença falciforme e 14 entrevistas semiestruturadas com 

os pacientes que frequentam o referido ambulatório. Cada uma das entrevistas trouxe 

falas e pensamentos do profissional enfermeiro e dos pacientes com anemia falciforme. 
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Ressalta-se que as características sociodemográficas dos participantes foram 

apresentadas de forma descritiva, através de estatística simples. 

Os dados coletados foram analisados, por meio da análise Temática. O processo 

de formação das categorias se concretizou da forma prevista por Bardin, após a seleção 

do material e a leitura flutuante, a exploração foi realizada através da codificação. A 

codificação se deu em função da repetição das palavras, que uma vez triangulada com 

os resultados observados, foram constituindo-se em unidades de registro, para então 

efetuar-se a categorização progressiva. Categorias são rubricas ou classes que reúnem 

um grupo de elementos (unidades de registro) em razão de características comuns. Na 

atividade de agrupar elementos comuns, estabelecendo categorias, seguem-se duas 

etapas: inventário (isolam-se os elementos comuns) e classificação (repartem-se os 

elementos e impõem-se certa organização à mensagem) (BARDIN, 2011). (APÊNDICE 

D). 

Resultaram do processo de codificação e análise das entrevistas transcritas, um 

total de duas categorias. Cada categoria constituiu-se dos trechos selecionados das falas 

dos entrevistados e, também, contou com o respaldo do referencial teórico da pesquisa. 

 

 1ª- Categoria: Pessoas que vivem com Anemia Falciforme: uma perspectiva de 

autonomia por meio do diálogo. 

 

 Subcategorias: 

 

1ª- Sobre a procura dos pacientes ao ambulatório especializado; 

2ª- A consulta de enfermagem: o diálogo com pessoas que vivem com Anemia 

Falciforme; 

3ª- Barreiras encontradas para o desenvolvimento da prática educativa libertadora; 

4ª- Contribuições da consulta de enfermagem na saúde de pessoas que vivem com 

anemia falciforme.  

 

 2ª Categoria: Vivências de Pessoas com Anemia Falciforme num ambulatório 

especializado. 
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 Subcategorias: 

 

1ª- Práticas educativas do enfermeiro: repercussões no cuidado cotidiano de pessoas 

que vivem com anemia falciforme; 

 

2ª- A relação enfermeiro-paciente: para além do cuidado técnico. 
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5 - CAPÍTULO V: RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1 – Caracterizando os participantes Enfermeiros: 

 

No total foram realizadas 07 entrevistas, com enfermeiros do Ambulatório de 

Doença Falciforme. Foram eleitas variáveis para a descrição do perfil dos entrevistados 

e teve-se como resultado a apresentação conforme gráficos abaixo: 

 

Gráfico 1: Sexo dos enfermeiros entrevistados. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2018 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Dos enfermeiros participantes do estudo, a grande maioria 86% (oitenta e seis 

por cento) são do sexo feminino e 14% (quatorze por cento) do sexo masculino. A 

profissão de enfermagem ocupa lugar singular, distinguindo-se tanto pela sua 

importância numérica, quanto pela sua prática quase exclusivamente feminina. Apesar 

de a área da enfermagem ter sido construída como prática feminina, a presença dos 

homens na profissão já é uma realidade, o que pode representar rupturas importantes 

com estereótipos de gênero relacionados à prática do cuidado. (CUNHA; SOUSA, 

2017).  

  

 

 

 

 

 

 

86%

14%

Sexo dos Enfermeiros

Feminino Masculino
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Gráfico 2: Faixa etária dos enfermeiros entrevistados. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2018 

                       

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 De acordo com a faixa etária dentro do grupo pesquisado, 57% (cinquenta e sete 

por cento) tem idade entre 20 e 40 anos e 43% (quarenta e três por cento) tem idade 

entre 51 e 60 anos.  

Ressalta-se que os enfermeiros da pesquisa com idade entre 50 e 61 anos (43%), 

demonstraram um melhor conhecimento técnico. Para promover a busca do 

conhecimento e desenvolvimento da aprendizagem, cabe a instituição incentivar 

capacitações dos profissionais, como cursos de especialização, treinamentos e oficinas e 

cursos de educação permanente. Além disso, a experiência adquirida ao longo da 

carreira contribui para formação de um profissional.  

O compartilhamento do conhecimento é responsável pela renovação, criação e 

qualidade dos estoques de conhecimento (FREIRE, FARINA, PASCOTTO, SANTOS 

2014). Observou-se que durante as entrevistas realizadas com os enfermeiros não foram 

abordados conceitos freireanos. 

 

Gráfico 3: Tempo de serviço na Instituição. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2018 

                 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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0%

43%
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0%

43%

Tempo de serviço na Instituição

Entre 0 e 10 anos Entre 11 e 20 anos Entre 21 e 30 anos



94 
 

 

 Observando o tempo de serviço dos enfermeiros na instituição, 57% (cinquenta e 

sete por cento) tem entre 0 e 10 anos e 43% (quarenta e três por cento) tem entre 21 e 30 

anos. De acordo com o gráfico acima, nota-se uma paridade com o gráfico 2, idade dos 

enfermeiros, onde os participantes com idade mais elevada apresentam um maior tempo 

de serviço.  

Gráfico 4: Tempo de serviço no Ambulatório. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2018 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Conforme os dados colhidos com os enfermeiros da pesquisa observou-se que 

72% (setenta e dois por cento) tem tempo de serviço entre 0 e 5 anos no ambulatório, 

14% (quatorze por cento) entre 6 e 10 anos e 14% (quatorze por cento) entre 11 e 20 

anos.  

 No que se refere à prática da Enfermagem no atendimento ambulatorial a 

consulta de enfermagem ambulatorial tem sido como ponto de partida pautada pelo 

acolhimento e vínculo. Por meio desta, contribui-se para que a pessoa com doença 

falciforme desenvolva e mantenha a autonomia e inclua novas práticas educativas em 

saúde no seu processo cotidiano de cuidado. Busca-se, portanto, avaliar, preservar e 

ampliar a capacidade de autocuidado. Com essa abordagem, no âmbito da atenção 

secundária, mantém-se a ênfase para promoção da saúde, prevenção de agravos e 

acrescenta-se a educação terapêutica, conforme demandas específicas de autocuidado 

terapêutico (NICOLATO et al, 2016). 

  

 

 

72%

14%

14%

Tempo de serviço na Ambulatório 
de DF
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5.2 - Caracterizando os participantes que vivem com anemia falciforme: 

No total foram realizadas 14 entrevistas com pessoas que vivem com Doença 

Falciforme. Foram eleitas algumas variáveis do perfil dos entrevistados e teve-se como 

resultado a representação, conforme gráficos abaixo: 

 

Gráfico 5: Idade dos clientes entrevistados. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2018 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 De acordo com os dados colhidos na pesquisa, observou-se que, dentro do grupo 

pesquisado 72% (setenta e dois por cento) têm idade entre 31 a 50 anos, 21% (vinte e 

um por cento) entre 18 a 30 anos e 7% (sete por cento) tem idade entre 51 a 70 anos. 

 No século passado, a maioria dos indivíduos com anemia falciforme morria antes da 

idade reprodutiva. Atualmente, apesar de ser uma doença praticamente incurável 

(existem serviços que obtém a cura através do transplante de medula óssea, porém o 

procedimento é feito preferencialmente na infância e possui alta taxa de mortalidade e 

riscos ao paciente), a sobrevida tem aumentado significativamente nos países 

desenvolvidos nos últimos anos devido à triagem neonatal, vacinação, uso profilático de 

penicilina, assistência e tratamento precoce (KANTERA e KRUSE-JARRES, 2013; 

BARROS, 2017). 
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Gráfico 6: Sexo dos clientes entrevistados. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2018 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Os homens constituíram a maioria da amostra em 64% (sessenta e quatro por 

cento) dos entrevistados da pesquisa, seguido de 36% (trinta e seis por cento) das 

mulheres. A DF não é uma doença influenciada por gênero, entretanto, observamos um 

número elevado de homens em relação às mulheres (SANTOS; GOMES, 2013).  

Baseando-se em argumentos fortemente arraigados à história, a população 

masculina percebe o cuidado à saúde como algo que não é peculiar à masculinidade, 

ignorando a importância da prevenção de doenças (CAVALCANTI et al, 2014).  

Em relação à mortalidade, no Brasil, a diferença entre homens e mulheres é 

significativamente maior entre 15 e 39 anos de idade, sendo que, no ano de 2010, a 

chance de homens de 22 anos morrerem era 4,5 vezes maior do que mulheres da mesma 

idade, com as causas externas sendo apontadas como as principais causas de morte entre 

os homens brasileiros nessa faixa etária (WHO, 2012).  

Sendo assim, apesar da criação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

do Homem (PNAISH), pelo Ministério da Saúde, os profissionais da saúde, precisam 

incorporar um olhar qualificado e direcionado, que fará a atenção à saúde mais eficiente 

e eficaz, contribuindo para a redução de complicações e aparecimento de agravos na 

população masculina (CAVALCANTI et al, 2014) .  

Dessa forma, é fundamental a discussão sobre as masculinidades para os 

serviços e profissionais de saúde, bem como para a população, no sentido de romper 

com o paradigma de invulnerabilidade dos homens e de fazer ressoar as necessidades 

desse grupo, muitas vezes, esquecidas e embutidas não só pelo sistema de saúde, mas 

pelo próprio homem (STORINO, SOUZA, SILVA, 2013).  
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Gráfico 7: Raça dos clientes entrevistados. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2018 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Observando a raça dos pacientes entrevistados, na totalidade, 100% (cem por 

cento) declarou ser da raça negra, o que configura a mutação do gene das DF’s que teve 

origem no continente africano e pode ser encontrada em populações de diversas partes 

do mundo, apresentando altas incidências na África, Arábia Saudita e Índia.  

No Brasil, devido ao grande contingente da população africana desenraizada de 

seus países e aqui trazida para o trabalho escravo, a DF expandiu-se. Hoje, faz parte de 

um grupo de doenças e agravos relevantes que afetam majoritariamente a população 

negra (pretos e pardos) (BRASIL, 2014, p.06). 

Apesar dos dados coletados totalizarem 100% dos pacientes serem da raça 

negra, considerando a intensa miscigenação racial, esta afirmação já não pode mais ser 

considerada como absoluta. Porém, ainda hoje a relação doença falciforme/população 

negra é muito forte, de modo que a categoria racial negra é considerada por muitos 

como um pré-requisito (FIGUEIRÓ; RIBEIRO, 2017). 

 

Gráfico 8: Estado Civil dos clientes entrevistados. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2018 

                    

Fonte: Dados da Pesquisa 
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 Quanto à situação marital, constatou-se que a maioria dos participantes, 64% 

(sessenta e dois por cento) negou ser casado ou viver maritalmente com alguém. 

Diversos estudos demonstraram que pacientes casados ou com um/a companheiro/a 

apresentavam escores de qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) mais 

elevados. (FREITAS et al, 2018). Segue-se então, um número reduzido de casados, 

22% (vinte e dois por cento) e 14% (quatorze por cento) divorciados. Segundo a 

OMS, o estado civil dos indivíduos influencia a dinâmica familiar e o autocuidado 

(SANTOS; GOMES, 2013). 

 

Gráfico 9: Religião dos clientes entrevistados. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2018 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

  

No item religião, 50% (cinquenta por cento) dos entrevistados possuíam a 

religião evangélica, seguido de 22% (vinte e dois por cento) que não declararam, 14% 

(quatorze por cento) do grupo declararam católicos e 14% (catorze por cento) citaram a 

palavra Deus, onde acreditam em Deus, mas não tem uma religião.  

Durante as entrevistas foi observado por diversas vezes a expressão “Graças a 

Deus!”, atribuindo em alguns momentos a fé ao seu tratamento e melhora da sua 

qualidade de vida. 

De acordo com a literatura, a religiosidade e a espiritualidade têm sido 

identificadas como um importante fator para lidar com o estresse e na determinação da 

qualidade de vida dos indivíduos com DF, havendo uma possível associação entre 

religiosidade/espiritualidade com uma melhor saúde física e mental. (HARRISON et al, 

2005; FÉLIX et al, 2010) Apesar de 78% dos pacientes aqui estudados professarem 

alguma religião, não foi encontrada associação entre religiosidade e sentimentos de 

aceitação ou revolta em relação à doença. 
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Durante o diálogo com os pacientes que vivem com AF, é importante que o 

profissional enfermeiro conheça a dimensão espiritual de cada indivíduo ao planejar o 

cuidado de enfermagem, pois a mesma tem relevância na vida da maioria dos 

participantes da pesquisa. Pessoas religiosas apresentam maior capacidade para lidar 

com circunstâncias adversas da vida, junto com o enfrentamento das situações de 

estresse (MESQUITA et al, 2013). 

 

Gráfico 10: Região de residência dos clientes entrevistados. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 

2018 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 O estudo demonstra que a maioria, 54% (cinquenta e quatro por cento) dos 

participantes da pesquisa habitam na cidade do Rio de Janeiro, seguido de 38% (trinta e 

oito por cento) na Baixada Fluminense e 8% na Região dos Lagos. 

 Com extensão territorial de 43.780,157 quilômetros quadrados, o Rio de Janeiro 

é o menor estado da Região Sudeste. Conforme contagem populacional realizada em 

2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população do estado 

totaliza 15.989.929 habitantes, sendo a densidade demográfica de 365,2 habitantes por 

quilômetro quadrado (IBGE, 2011).  

 O Rio de Janeiro obteve ao longo dos anos um aumento populacional 

extraordinário e, atualmente, é o terceiro estado mais populoso do Brasil. Seus mais de 

15,9 milhões de habitantes estão distribuídos em 92 municípios. A cidade do Rio de 

Janeiro, capital estadual, é a mais populosa: 6.320.446 habitantes. Outros municípios 

fluminenses com grande concentração populacional são: São Gonçalo (999.728), Duque 

de Caxias (855.048), Nova Iguaçu (796.257), Niterói (487.562) e Belford Roxo 

(469.332) (IBGE, 2011). 

54%38%

8%

Região dos Clientes

Região Metropolitana do RJ Região Baixada Fluminense

Região dos Lagos



100 
 

 

Gráfico 11: Grau de Instrução dos clientes entrevistados. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 

2018 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Conforme os dados da pesquisa em campo, o grau de instrução dos pacientes 

entrevistados em sua maioria, 57% (cinquenta e sete por cento) possuíam o 2º grau 

completo, seguido com 22% (vinte e dois por cento) com o 1º grau incompleto. Com 

percentuais menores observa-se 14% (quatorze por cento) com o 3º grau completo e 7% 

(sete por cento) com o 2º grau incompleto. Não observamos na amostra pesquisada 

entrevistados analfabetos.  

 Nesta pesquisa 22% dos pacientes entrevistados apresentava baixa escolaridade. 

Apresentar baixa escolarização pode influenciar negativamente na evolução da 

doença crônica, em virtude da capacidade comprometida de leitura e compreensão 

das orientações durante as ações de educação em saúde, resultando em falhas na 

adoção de comportamentos saudáveis e adesão ao tratamento e, consequentemente, 

em escores mais baixos de qualidade de vida. (FREITAS et al, 2018).  
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Gráfico 12: Tempo de Diagnóstico dos clientes entrevistados. Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil, 2018 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 O tempo de diagnóstico da DF nos participantes da pesquisa, 46% (quarenta e 

seis por cento) tem entre vinte e um a trinta anos de diagnóstico, seguido de 27% (vinte 

e sete cento) entre quarenta e um a cinquenta anos de diagnóstico e 20% (vinte por 

cento) foi diagnosticado há trinta anos e um há quarenta anos. 

O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são de suma para que a doença 

assuma um curso mais brando e traga uma melhor expectativa de vida ao paciente. 

(BARROS; ASSUNÇÃO; SANTOS, 2017). Fato que ocorre na instituição da pesquisa 

em tela. 

Acredita-se que a procura pelos serviços de saúde não ocorra unicamente 

pela necessidade, mas por diversas determinações que explicam as variações entre 

grupos sociais, entre elas, os diferentes papéis sociais que homens e mulheres 

exercem na sociedade e a forma como ambos expressam a sua doença. (FREITAS 

et al, 2018). 
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Gráfico 13: Frequência de Internação/Ano dos clientes entrevistados. Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil, 2018 

                

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A frequencia de internação/ano demonstrou que mais da metade, 57% (cinquenta 

e sete por cento), dos participantes não tiveram internações no ano corrente, o que 

configura uma melhoria na sua qualidade de vida.   

Observamos por meio desse dado que, apesar da anemia falciforme ser uma 

doença que não tem tratamento específico, existem medidas gerais e preventivas 

(BARROS et al, 2017).  

Essas medidas de promoção e prevenção são realizadas no ambulatório de 

doença falciforme da instituição onde ocorreu a pesquisa de campo.  Têm como 

finalidade melhorar a qualidade de vida dos pacientes e aumentar sua sobrevida. De 

acordo com os outros dados, onde 29% (vinte e nove por cento) dos pacientes 

apresentam de uma a três internações e 14% (quatorze por cento) de quatro a seis 

internações, observamos um elevado número de internações, sabendo que essa 

intercorrência clínica pode prorrogar uma internação na instituição hospitalar. 

A anemia falciforme possui grande variabilidade clínica; alguns pacientes 

apresentam quadro grave e estão sujeitos a inúmeras complicações e frequentes 

hospitalizações devido aos fenômenos isquêmicos, outros apresentam uma evolução 

mais benigna. Essa deformação das hemácias, que ocorre principalmente sob condições 

de baixa oxigenação, faz com que ocorra um agrupamento das mesmas no vaso 

sanguíneo, bloqueando dessa forma o fluxo do sangue nesse local. E é justamente essa 

alteração que é responsável pelo sintoma mais predominante na anemia falciforme: a 

crise de dor, que é muito intensa e requer hospitalização na maior parte dos casos 

(KANTERA e KRUSE-JARRES, 2013; BARROS et al, 2017). 

57%29%

14%
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As categorias resultaram do processo de codificação e análise das entrevistas 

transcritas (APÊNDICE D). Cada categoria constituiu-se dos trechos selecionados das 

falas dos entrevistados e, contou com o respaldo do referencial teórico da pesquisa.  

 

 1ª- Categoria: Pessoas que vivem com Anemia Falciforme: uma perspectiva de 

autonomia por meio do diálogo. 

 

 Subcategorias: 

1ª- Sobre a procura dos pacientes ao ambulatório especializado; 

2ª- A consulta de enfermagem: o diálogo com pessoas que vivem com Anemia 

Falciforme; 

3ª- Barreiras encontradas para o desenvolvimento da prática educativa libertadora; 

4ª- Contribuições da consulta de enfermagem na saúde de pessoas que vivem com 

anemia falciforme.  

 

 2ª Categoria: Vivências de Pessoas com Anemia Falciforme num ambulatório 

especializado. 

 

 Subcategorias: 

1ª- Práticas educativas do enfermeiro: repercussões no cuidado cotidiano de pessoas 

que vivem com anemia falciforme; 

 

2ª- A relação enfermeiro-paciente: para além do cuidado técnico. 

 

 

5.3 – 1ª Categoria: PESSOAS QUE VIVEM COM ANEMIA FALCIFORME: uma 

perspectiva de autonomia por meio do diálogo 

A consulta de enfermagem (CE) é uma combinação entre o conhecimento 

humano, científico e empírico, que sistematiza o nosso fazer, com o intuito de prestar 

uma assistência de melhor qualidade e que se efetiva no cuidado ao indivíduo/ 

família/comunidade, além do fato de que a CE está permeada por questões éticas e pelo 

processo reflexivo (DANTAS, SANTOS, TOURINHO, 2016). 

A importância do vínculo estabelecido entre os enfermeiros e os pacientes com 

DF pode contribuir positivamente durante a consulta de enfermagem, quando baseado 
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na confiança, troca e respeito entre quem cuida e quem está sendo cuidado. Esse vínculo 

proporciona, através das falas dos enfermeiros, uma melhor adesão ao tratamento, 

melhor qualidade de vida para o paciente, além de o cliente poder expressar suas 

dúvidas e angústias. As consultas de enfermagem, por meio das práticas educativas 

realizadas pelos enfermeiros, vão favorecer a esse paciente um maior conhecimento da 

doença. 

Esse pensamento é relevante, onde o profissional terá a oportunidade de realizar 

a promoção da saúde dessa clientela durante as consultas de enfermagem, estimulando 

o diálogo, a prevenção das intecorrências e contribuindo para uma prática libertadora 

em relação a sua patologia.  

Portanto, visualizar o indivíduo de forma diferenciada daquela preconizada no 

modelo convencional ou mecanicista permite ao profissional de saúde o desempenho de 

uma assistência com abordagem integral ao ser humano. Dessa forma sua ação deixa de 

limitar-se à cura de doenças ou tratamento de sintomatologias e passa a contribuir para 

melhor desempenho nas questões referentes ao processo saúde-doença e, 

conseqüentemente, na qualidade de vida do cliente (SIQUEIRA et al, 2006; 

FERREIRA, CORDEIRO, 2013).  

As URs encontradas para a origem das categorias e suas subcategorias estão 

compostas no APÊNDICE D: Análise de conteúdo das entrevistas segundo Bardin. 

 

 

5.3.1- 1ª Subcategoria: Sobre a procura dos pacientes ao ambulatório especializado 

 

A anemia falciforme é um processo que afeta significativamente a vida da 

pessoa e de sua família, com sentimento de angústia frequente. Essa situação também se 

aplica aos pacientes que necessitam de sucessivas internações, como experiências 

dolorosas no hospital e necessário investimento educacional.  

Em consonância com dada realidade, a escuta e o acolhimento são estratégias 

relevantes que se completam na atuação do enfermeiro, em específico no setor 

ambulatorial. O acolhimento é fundamental para que os pacientes e seus familiares se 

sintam protegidos além de ser uma estratégia de cuidado da Política Nacional de 

Humanização do SUS (PNH). Nos depoimentos abaixo, percebe-se como se dá a 

chegada das pessoas que vivem com DF ao serviço especializado: 
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“O ambulatório é geral, ele passa por vários profissionais que vão educar contra a 

doença.”(Ariel) 

 

 

“Muitas das vezes, eles chegam aqui com muitas dúvidas, com muito medo da doença... 

eles vêm pra cá por isso mesmo e aqui como é uma referência. Eles entendem que 

dessa forma, eles vão conseguir fazer o acompanhamento ao longo da vida e gratuito.” 

(Theliel) 

 

 

“Ele procura o hemocentro, e nós temos acompanhamento pra essas pessoas que 

precisam de acompanhamento pela vida inteira. Então nós fazemos desde o teste do 

pezinho até a vida adulta...” (Elyon) 

 

 

“Muitos vem pra tentar pegar informações sobre como vai ser sua vida, como essa 

doença tem influência sobre a vida deles.” (Tubiel) 

 

 

“Por vários motivos, pra poder ter um pouquinho mais de informação, em caso de 

dor, porque é bem abrangente... a gente tá aqui pra informação sexual, quanto da 

transição, ta saindo de criança pra adulto, o ambulatório da dor, o termômetro, a 

avaliação de quando tem alterações.” (Zaniel) 

 

 

Segundo Máximo (2009), a competência para a realização do tratamento são os 

centros hematológicos, o que faz com que os serviços de atenção à saúde, nos níveis 

intermediários, valorizem pouca essa doença, dentro da linha de cuidados, afetando a 

qualidade de vida dos acometidos. 

A assistência às pessoas com DF, como ocorre com toda enfermidade crônica, 

deve privilegiar a ação multiprofissional e multidisciplinar. A assistência deu-se apenas 

na média e alta complexidade (hemocentros, hospitais de referência e emergências), o 

que as deixa fora da UBS e, portanto, excluídas dos programas de saúde da criança, do 

adolescente, da mulher, do homem, da saúde bucal, da vigilância nutricional, entre 

outros, além de não privilegiar o autocuidado e a atenção integral. A descentralização da 

atenção para as unidades mais acessíveis e de menor complexidade passou a ser uma 

necessidade da pessoa com DF, para garantir a integralidade do cuidado, numa clara 

demonstração de que essas diretrizes organizacionais do SUS reforçam-se umas às 

outras. Sob essa ótica, torna-se necessária a criação da Rede Integrada de Serviços de 

Saúde (RISS) às pessoas com DF (BRASIL, 2015, p.14). 
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5.3.2– 2ª Subcategoria: A consulta de enfermagem: o diálogo com pessoas que 

vivem com Anemia 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 no tratamento (CORDEIRO et al, 2013; CARVALHO, 

2014). 

Para cuidar da pessoa com AF é preciso articular a dimensão técnica com a 

dimensão humana em uma interação contínua. É necessário 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 socioeconômicas e cultural de cada um (CARVALHO, 

2014). 

O saber democrático jamais se incorpora autoritariamente, pois só tem sentido, 

como conquista comum, do trabalho do educador e do educando (FREIRE, 2011). 

Nas falas dos profissionais enfermeiros, observamos o uso de alguns métodos 

para orientar e cuidar dessa clientela no ambulatório de DF. Eles utilizam algumas 

expressões como: necessidade do cliente, conhecimento, conversa e comunicação. 

Os enfermeiros descrevem a dinâmica do atendimento à pessoa com DF no 

ambulatório:  

 

“A gente tem bastante liberdade em relação ao que será abordado..existem algumas 

coisas que o médico indica, mas existem outras demandas que a gente vai descobrindo 

no decorrer da consulta tentando fazer com que aquele individuo entenda de alguma 

forma. Tentamos simplificar a parte científica.” (Theliel)    

 

 

“A gente pergunta o que eles já têm de conhecimento sobre a doença falciforme e 

adequar a linguagem, porque eles vivem isso e com muitas dúvidas” (Elyon) 

 

 

“A forma principal mesmo é a conversa, que a gente senta, explica pro paciente...a 

outra forma é através de um questionário, pra saber o que ele conhece da própria 

doença, como é que a gente pode ajudá-lo, muitas vezes com vídeo também.” (Zaniel)  

 

 

“Então a gente vê a necessidade do cliente, se ele tem uma dificuldade no tratamento 

da dor domiciliar, então a gente faz essa orientação, essa educação pra ele.” (Jael) 
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A ausência de uma relação empática e de cuidado essencialmente técnico, não 

contribui para o fortalecimento do movimento de aprender a lidar com o adoecimento 

por meio do diálogo. 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 (CORDEIRO, 

2013, p.117). 

 

“...Dando espaço pra eles verem o que eles sabem, porque senão você vai jogando um 

monte de informações,  mas não sabe o quanto eles estão absorvendo.” (Elyon) 

 

   

Tais falas são opostas ao modelo tradicional de educação, denominado por Paulo 

Freire de “educação bancária”, considerada como um ato de depositar, transferir valores 

e conhecimentos. O profissional que possui essa visão não valoriza a consciência crítica, 

capaz de compreender e agir sobre a realidade que o cerca.  

As respostas dos enfermeiros vão ao encontro do modelo dialógico de Freire, 

essencial na prática da Educação em Saúde. Essa prática educativa deve realizar-se por 

meio da construção do conhecimento, da problematização sendo libertadora e fundada 

no diálogo.  

De acordo com Freire (2013, p.39) o antagonismo entre a concepção “bancária”, 

que serve à dominação e a “problematizadora”, que serve à libertação, toma corpo 

exatamente aí. Enquanto a primeira, necessariamente, mantém a contradição educador 

versus educandos, a segunda busca a superação. Para manter a contradição, a concepção 

“bancária” nega a dialogicidade como essência da educação e se faz antidialógica; para 

realizar a superação, a educação problematizadora - situação gnosiológica - ratifica a 

dialogicidade e se faz dialógica.  

É importante destacar a conscientização quanto à necessidade de manutenção do 

tratamento e cuidados de prevenção de complicações. Entretanto, esse é um processo 

que precisa ser permeado por estratégias de suporte e acolhimento a esse grupo. 

(CARVALHO, 2014).  

Para Freire (2013), diálogo é o encontro entre os homens. É ele que impõe o 

caminho pelo qual estes homens encontram seu significado, sendo também uma 

necessidade existencial. Nesse sentido, a educação deve levar a uma reflexão tanto para 

os educandos quanto os educados sobre a compreensão de um todo durante o diálogo 

entre ambos. A fala abaixo demonstra esse encontro entre enfermeiros e pacientes: 
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“Nós temos folder, alguns impresso e vídeos que a gente mostra pra eles. Então a 

gente tenta fazer de uma forma que ele consiga compreender a doença, o tratamento e 

o que pode vir a acontecer...tira as dúvidas.” (Theliel) 

 

 

 

De acordo com o princípio axiológico de Freire, da perspectiva crítico-

libertadora a educação deve promover a reflexão crítica e não os simplismos. Deve 

promover por meio do diálogo e de diferentes estratégias a autonomia e não a alienação 

(FREIRE, 2016).   

No ambulatório de DF do HEMORIO os enfermeiros utilizam diversas 

estratégias através do diálogo para trabalhar a autonomia do cliente, como o seu 

conhecimento da doença, seu modo de vida, suas angústias, dúvidas e a partir daí seguir 

uma linha de tratamento individual.   

 Durante todo o processo de coleta de dados foi relatado pelos participantes da 

pesquisa à importância do diálogo no processo educacional em saúde e para a aderência 

ao tratamento.    

 

5.3.3- 3ª Subcategoria: Barreiras encontradas para o desenvolvimento da prática 

educativa libertadora 

 

As pessoas que vivem com AF encontram diversas barreiras no acesso aos seus 

direitos à saúde, sendo necessário o desenvolvimento de ações e estratégias para 

esclarecê-las sobre a doença falciforme, suas repercussões na saúde humana e as formas 

de cuidado para prevenir complicações. 

Dentre as dificuldades encontradas pelos enfermeiros para o desenvolvimento da 

prática educativa com as pessoas com Anemia Falciforme, foram ressaltados a falta de 

insumos e recursos, a dificuldade social, como por exemplo, o transporte até a  

instituição, o déficit cognitivo, a aceitação da doença entre outros. Os depoimentos 

seguintes esclarecem essa questão. 

 

 

 “A falta de insumos , de medicação, o passe que não deixa que esse paciente venha 

várias vezes ao ambulatório... Chega um determinado momento que você não tem muito 

o que ofertar em relação a insumos.” (Ariel) 
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“A parte econômica dos pacientes” (Tubiel) 

 

 

“É em relação à verba....tanto deles quanto do próprio hospital, existe um atendimento 

muito menor no fim do mês.” (Theliel) 

 

 

“A aceitação da doença e a aceitação do tratamento...eles tem uma certa 

resistência...a maioria não aceita a doença.” (Diniel) 

 

 

“Então a gente aqui da enfermagem, a gente tenta fazer isso, explicar o que que é... de 

forma que ele entenda, e que ele não fique com medo do mundo, porque assim ele 

acaba descompensando, e ai, isso se ele ficar com essa angústia pra ele , muitas vezes 

ele não consegue aderir ao tratamento por causa dessa angústia.” (Theliel)  

 

 

“A meu ver é a dificuldade social...muitas das vezes você tem um déficit de 

conhecimento, um déficit de alimentação, um déficit pra fazer o curativo.” (Zaniel) 

 

 

“A dificuldade é a linguagem, eles entenderem, captarem bem o que a gente tá 

falando.” (Elyon) 

 

 

“Uma das grandes dificuldades que a gente tem aqui é porque tem a, é o déficit 

cognitivo ...fomos orientados que quando ele tiver necessidade pode nos procurar a 

vontade.” (Jael) 

 

De acordo com Ferreira e Cordeiro (2013, p.20), a anemia falciforme está 

inserida num contexto social de profundas desigualdades sociais, em que as pessoas da 

etnia negra (pretas e pardas) vivem as consequencias desse processo, que ao longo da 

história vem se perpetuando. A etnia negra apresenta os piores indicadores sociais de 

escolaridade, emprego, renda, moradia e outros. 

São pessoas que pertencem a um tecido social desorganizado, produto de 

diversos fatores, tais como a dificuldade de inserção no mercado de trabalho, as 

precárias condições de vida, a desagregação dos laços familiares e a dificuldade de criar 

vínculos, o que aumenta a probabilidade de adoecimento e sofrimento, sendo importante 

destacar que a dor nem sempre se restringe a esfera física (FERREIRA, CORDEIRO, 

2013, p.40). 

 Dessa forma, além dos aspectos orgânicos inerentes à própria doença de caráter 

crônico, as pessoas com doença falciforme (DF) vivenciam a influência de fatores 

raciais, culturais e socioeconômicos de maneira significativa (FELIX, SOUZA, 

RIBEIRO, 2010). 
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5.3.4 - 4ª Subcategoria: Contribuições da consulta de enfermagem na saúde de 

pessoas que vivem com Anemia Falciforme.  

 

Historicamente, os hemocentros têm sido referência para o tratamento das 

doenças hematológicas, o que inclui as pessoas diagnosticadas com DF (BRASIL, 

2014). Na instituição onde ocorreu esta pesquisa, existe um ambulatório especializado 

em doenças que atingem diretamente a população negra, como a anemia falciforme, e 

outras hemoglobinopatias, com objetivo de fornecer atenção integral visando uma 

melhor qualidade de vida para os pacientes.  

 O ambulatório conta com uma equipe multidisciplinar,  como enfermeiros, 

psicólogos, fisioterapeutas, médicos, assistentes sociais, dentistas, dentre outros e, é 

referência no diagnóstico e tratamento de hemoglobinopatias, a exemplo, a doença 

falciforme.  

A Portaria GM 1.391/05 garante atenção integral a esses pacientes, considerando 

a necessidade de acompanhamento multiprofissional e visando um melhor atendimento 

ao portador de DF. Esse documento preconiza que o SUS deve promover o seguimento 

das pessoas diagnosticadas com DF, recebê-las e integrá-las na rede de assistência, bem 

como garantir a integralidade da atenção, por intermédio do atendimento 

multidisciplinar; instituir uma política de capacitação profissional, promover a educação 

permanente, o acesso à informação e ao aconselhamento genético; garantir 

medicamentos essenciais; e estimular pesquisas, com o objetivo de melhorar a 

qualidade de vida desses indivíduos. (BRASIL, 2005). 

Por ser um instrumento de interferência na realidade e qualidade das práticas de 

produção de saúde a Política Nacional de Humanização do SUS (PNH), como política 

pública, está comprometida com modos de fazer saúde. Torna efetivos os processos de 

transformação das práticas de saúde, leva em conta que os sujeitos, quando mobilizados, 

modificam realidades e transformando a si próprios (BRASIL, 2014, p.8).  

Diante disso, faz-se relevante o acolhimento ambulatorial para pacientes com 

AF, buscando pensar a singularidade de cada sujeito para trabalhar a 

promoção/prevenção da saúde dessa clientela. 

O setor ambulatorial do HEMORIO se mostrou um campo fértil de trabalho para 

o enfermeiro. Ao compor a equipe de saúde, esse profissional escuta o paciente e seus 

familiares, apostando no processo de educação em saúde, visando questões referentes 

não somente a DF, mas também a vida do paciente.  
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De acordo com o Ministério da Saúde (2014, p.8), a base do SUS somente se 

sustenta se houver congruência dos processos de produção de saúde e de subjetividades 

autônomas. Os dois são protagonistas e co-responsáveis na reinvenção dos modos de 

cuidar e gerir os processos de trabalho. Nesse sentido, as falas abaixo revelam essa 

parceria: 

 

 

 “Mas dentro da nossa parte eu acho que é isso, é favorecer pra que ele tenha uma 

qualidade de vida melhor e uma vida prolongada, dentro de todos os agravos que ele 

já tem.” (Elyon) 

 

 

“A qualidade de vida, aumento da qualidade de vida, eu acredito e informação. 

Esclarecimento pra que eles possam ter uma vida mais saudável, saber o que pode o 

que não pode o que é mais indicado ou não e evitar internação desnecessária é evitar 

uso de medicação de forma errada...” (Tubiel) 

 

 A consulta de enfermagem mostrou-se relevante para o planejamento da 

promoção da saúde e melhor qualidade de vida dessa população específica. Tal 

procedimento específico do enfermeiro foi implantado para subsidiar o cuidado 

oferecido às pessoas com DF e fortalecer vínculos, favorecendo a atenção integral em 

saúde. 

 

“...na sociedade ainda tem umas limitações por falta de conhecimento, tanto médico 

quanto não médicos, não da área da saúde e da área de saúde...falta ainda muita 

instrução.” (Diniel)  

 

 

“Pra sociedade de uma forma geral é, tem muitas poucas pessoas que tem 

conhecimento sobre a anemia falciforme, no meu ponto de vista, eu cheguei aqui no 

ambulatório tem dois anos, como eu falei e fui descobrir isso aqui....” (Tubiel)  

 

 

“Pra sociedade você ter um indivíduo com uma bagagem, algo diferente, pra que 

possa levar e poder até mostrar para os outros o que é uma doença falciforme.” 

(Zaniel) 

 
 

 A contribuição da CE com os pacientes atendidos no ambulatório para a 

sociedade é relevante, pois a construção dos conhecimentos entre enfermeiros e 

pacientes contribuem para o melhor entendimento sobre a DF no âmbito da sociedade. 
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 A DF é uma doença de caráter crônico e, consequentemente, limitante, 

especialmente quando ocorre nas formas mais graves. As doenças crônicas interferem 

na capacidade dos pacientes executarem suas atividades diárias, podendo provocar 

invalidez temporária ou permanente, bem como prejuízos irreversíveis no 

funcionamento de diversos órgãos, causando impedimento para o trabalho e levando à 

diminuição da qualidade de vida (FREITAS et al, 2018).  

 As práticas educativas em saúde exigem uma compreensão ampliada de cuidado 

de saúde, sendo necessária a participação do usuário na mobilização, capacitação e 

desenvolvimento de aprendizagem de habilidades individuais e sociais para lidar com os 

processos de saúde-doença (MENDES et al, 2017). 

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 (CARVALHO, 2014). As falas seguintes descrevem essa visão: 

 

 “A prática educativa é tudo...na doença crônica em geral e principalmente na anemia 

falciforme você tem que educar pra prevenir... aqui no Hemorio eu vejo é que 

antigamente, a sobrevida desse paciente era menor...” (Ariel) 

 

 

“Eu acho que esse treinamento, essa educação é para melhorar a qualidade de vida 

desse paciente” (Jael) 

 

 

“As complicações vão interferir na vida dele, determinados casos afetam a 

autoestima...” (Ariel) 

 

A Educação em Saúde deve ser abordada visando a problematização, 

considerando a vivência dos participantes, enquanto indivíduos em grupos sociais e na 

contextualização das diferentes realidades. Como prática social, a Educação em Saúde 

passou a ser vista como uma estratégia que leva à reflexão e consciência crítica das 

pessoas sobre as origens de seus problemas de saúde, destacando o processo educativo 

abalizado no diálogo, de modo que se passe a trabalhar com as pessoas e não mais para 

as pessoas (MENDES et al, 2017). 
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Para Freire (2013, p.5), a prática da liberdade só encontrará adequada expressão 

numa pedagogia em que o oprimido tenha condições de, reflexivamente, descobrir-se e 

conquistar-se como sujeito de sua própria destinação histórica. 

A pedagogia libertadora de Paulo Freire, que propõe a emancipação e a 

autonomia do sujeito, teve como proposta inicial a alfabetização de jovens e adultos e, 

paulatinamente, foi sendo utilizada e considerada uma importante metodologia para 

trabalhar a promoção da saúde. 

Nas falas dos enfermeiros participantes ressalta-se a ação libertadora: 

 

“Eu acredito muito que isso faça diferença na vida deles, deles poderem estar aqui e 

ter essa liberdade ... aqui não é nem consulta marcada, então, eles tão aqui no hospital, 

ou passando aqui perto, querem vir aqui, eles vem aqui...batem na porta e perguntam o 

que eles quiserem, e aí eles vão ser atendido”  (Theliel) 

 

“Se eles têm esse estímulo de não desistir do tratamento, de viver, eles conseguem 

almejar um futuro maior...” (Diniel) 

 

 

“Muitas vezes eles retornam pra gente, olha segui direitinho o que vocês orientaram e 

estou bem melhor, não tô nem internando, tô tomando meu remédio e há muito tempo 

não venho nessa emergência...” (Jael) 

 

 

 Ressalta-se nessas falas que a proposta pedagógica libertadora e 

problematizadora ultrapassam os limites da educação e passa a ser entendida como uma 

forma de ler o mundo (SALCI, 2013, p.227).  

 

Para Freire (2016, p.13), a autonomia pode ser definida como a capacidade e a 

liberdade de construir e reconstruir o que lhe é ensinado.  Observa-se nos depoimentos 

seguintes a preocupação com a autonomia e autocuidado desses pacientes:  

 

“Aqui a gente fala muito sobre o autocuidado, então assim, nosso foco é esse, é o 

autocuidado.” (Theliel) 

 

 

“A nossa intenção aqui não é ter o controle, é a gente conseguir que ele na verdade 

tenha o controle, então ele... é o autocuidado, não tem outra forma, ele tem que se 

cuidar, não tem como a gente fazer sem ter uma resposta dele. Então, a gente tem que 

conseguir a adesão dele no autocuidado.” (Theliel) 
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“Então tudo que a gente faz é no sentido de evitar o máximo possível que eles precisem 

de uma intervenção maior, sempre buscando o autocuidado pra que eles possam se 

cuidar e conscientizar a família do que eles podem fazer ou não.” (Tubiel) 

 

Conscientizar não significa, de nenhum modo, ideologizar ou propor palavras de 

ordem. Se a conscientização abre caminho à expressão das insatisfações sociais é 

porque estas são componentes reais de uma situação de opressão (FREIRE, 2011, p.11). 

Segundo Freire (2016, p.12), “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 

ensina ao aprender”. Sempre há um diálogo entre esses dois extremos, que não são tão 

extremos assim, por ser parte do processo ensino-aprendizagem. O participante revela 

tal visão: 

 

“Porque a gente acaba criando um vínculo e aprendendo com eles e eles aprendendo 

com a gente e isso vai melhorando o nosso dia a dia e os deles também.” (Zaniel)  

  

 

5.4 – 2ª Categoria: VIVÊNCIAS DE PESSOAS COM ANEMIA FALCIFORME NO 

AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO 

 

Ao prestar assistência a uma pessoa com doença crônica é preciso ir além do 

conhecimento sobre sinais e sintomas físicos. É necessário entender as experiências 

vividas por essas pessoas no processo de lidar com a doença, pois isso irá nortear suas 

escolhas sobre cuidados e tratamentos (FERREIRA, CORDEIRO, 2013). 

A condição crônica demanda cuidados continuados e prolongados que devem ser 

incorporados ao processo de viver dessas pessoas e, nesse processo, a família é 

elemento fundamental (CORDEIRO, FERREIRA, SANTOS, SILVA, 2013). 

Os dados nos gráficos 07 e 11 retratam, respectivamente, a raça dos clientes 

(100% negros) e a grande maioria (57%) possui 2º grau completo, demonstrando se 

tratar de uma população vulnerável, de baixa escolaridade e pouca inserção social que 

faz com que as dificuldades enfrentadas ultrapassem os problemas clínicos da doença 

interferindo na vida das mesmas. 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. 

A frequência dos clientes participantes do estudo ao serviço deve-se ao fato de a 

AF ser uma doença crônica, hereditária e progressiva. Observa-se pelos relatos que a 

pessoa que vive com DF procura o ambulatório por ser uma doença crônica e busca uma 
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melhoria na sua qualidade de vida. Assim, o enfermeiro deve especificar e sistematizar 

seu cuidado em saúde, porque as estratégias de enfrentamento da doença nem sempre 

seguem um planejamento com uma sequência de ações.  

Portanto, ouvir as pessoas com AF em busca de uma maior percepção dessa 

doença pode ser o ponto de partida para identificar e compreender suas necessidades e 

assim estabelecer um plano de cuidado de enfermagem mais efetivo . 

Nos depoimentos das pessoas com AF dessa pesquisa, observou-se que ao falar 

sobre as vivências no ambulatório especializado ressaltava-se a melhoria da QV com o 

aumento do tempo de vida,  a constância no tratamento, a sensação de bem-estar, e 

qualidade de vida melhorada. A seguir, os participantes relatam aspectos do tratamento 

ambulatorial:  

 

“Eu continuo, porque é uma doença hereditária, genética, por toda a vida, é 

progressiva se não tratar, se você não seguir algumas recomendações ela progride é, 

pode afetar alguns órgãos” (Pretória) 

 

 

“Nunca gostei de faltar às consultas que eu sei que isso é muito importante, até porque 

é ali que você sabe o que realmente vai acontecer contigo, o que está acontecendo com 

seu corpo...” (Luanda) 

 

 

“Eu continuo porque eu quero ver se eu consigo chegar até os 18 anos do meu filho. 

Eu tenho um filho de 12 anos e procuro ficar viva...porque se eu não procurar o 

ambulatório o prejuízo será pra mim, vou ficar internada, doente e  posso até morrer 

em casa.” (Argel) 

 

 

“Porque é uma doença crônica, então o tratamento tem que ser constante...” (Cairo) 

 

 

“Eu me sinto melhor, me sinto bem melhor que se eu não tivesse vindo aqui.” 

(Asmara)  

 

 

“Continuo porque eu necessito do tratamento da falciforme”. (Conacri) 

 

 

“Eu continuo porque eu consigo uma qualidade de vida um pouco melhor do que eu 

tinha”. (Trípoli) 

 

 

“Continuo porque o tratamento tem que ser contínuo, a DF não tem cura... eu tenho 

que ta sempre realizando o atendimento no ambulatório pra é harmonizar”. (Abuja) 
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“Eu continuo vindo porque se eu não vier pra cá pra onde eu vou? Pra UPA? Aonde eu 

vou encontrar recurso? Aqui eles ensinam, puxam também a orelha” (Tunes) 

 

 

A OMS recomenda o acompanhamento de pessoas que vivem com DF nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), inseridas em programas que utilizem tecnologias 

simples e englobem ações de educação em saúde, detecção de risco genético na 

comunidade, aconselhamento genético e imunização (WHO, 2006).  

A seguir, observa-se uma contradição nas falas dos pacientes que relatam que 

alguns profissionais de saúde, da atenção primária e secundária, não conhecem o curso 

da DF, nem suas especificidades.    

 

“No posto, não sabem o que é a falciforme...a pessoa fala assim: o que que é isso? Aí 

eu falo: se tu que é enfermeiro ou médico desses postos perguntam o que é isso? To no 

lugar errado...”  (Conacri) 

 

“Não tem aonde recorrer, várias vezes eu com muitas dores no corpo a ambulância da 

SAMU ia me buscar em casa e me deixava no hospital, aonde eles não sabiam tratar 

direito...” (Tunes) 

 

 

O desconhecimento sobre a AF entre os profissionais pode agravar a situação de 

saúde dos sujeitos. Diante deste contexto, destaca-se a necessidade de maior 

aprofundamento por parte dos profissionais enfermeiros sobre esse agravo, contribuindo 

para a melhoria dos índices de morbi- mortalidade neste grupo populacional específico. 

A OMS reconhece a AF como doença prioritária para a saúde pública, uma vez 

que existem iniquidades de acesso aos serviços de saúde para essas pessoas em diversas 

partes do mundo (CORDEIRO et al., 2014, p.02).  

 

5.4.1 – 1ª Subcategoria: Práticas educativas do enfermeiro: repercussões no 

cuidado cotidiano de pessoas que vivem com AF 

 

A prática do cuidado dá-se pelo encontro entre sujeitos, enfermeiro/paciente, que 

atuam uns com os outros, encontram-se e se escutam. Deve haver uma acolhida das 

intenções e das expectativas colocadas. O que se privilegia é a construção coletiva de 

uma experiência comum, solidária e igualitária, nas práticas de saúde (FERREIRA, 

CORDEIRO, 2013, p.9).  
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As falas a seguir demonstram a visão sobre o acolhimento por parte dos 

profissionais: 

 

“Eu me sinto bastante acolhido, comigo são muitos carinhosos, todos são carinhosos 

comigo, o pessoal dos ambulatórios, os médicos, os enfermeiros só tenho a agradecer, 

muito bem acolhido e tratado.” (Pretória) 

     

 

“Me sinto bem acolhido por elas, me sinto bem, sou bem recebido, são profissionais 

bem capacitados pra tá com a gente ali, sempre nos acolhendo.” (Acra)    

 

 

“Então, eles protegem a gente, cuidam e também querem ver a gente bem, tanto no 

emocional, no psicológico em tudo, porque quando a gente ta passando por problemas 

elas param pra poder ouvir...” (Tunes) 

 

 

A educação é uma situação de conhecimento e de comunicação, por isso, o 

diálogo é fundamental no processo educacional. Ele faz parte da comunicação entre os 

sujeitos que conhecem mediatizados pelo mundo (OLIVEIRA, 2017).  

“A educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é a transferência 

de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos 

significados” (FREIRE, 1983). 

De acordo com o princípio da dialogicidade, foram discutidas nas rodas de 

conversa as ações educativas realizadas pelos enfermeiros e suas repercussões na vida 

de pessoas que vivem com AF.  

Segundo Sampaio, et al (2014), é possível utilizar a roda de conversa como 

técnica de produção de dados de pesquisa em saúde, pois os pacientes não conversam só 

com o pesquisador, mas também entre eles. 

 Durante a roda de conversa os pacientes participantes fortaleceram a importância 

do diálogo: 

 

“A gente tem um diálogo como se fóssemos amigos, não só daqui da unidade, tem 

pessoas aqui que a gente tem relação de amizade de fora do hospital, isso torna melhor 

o atendimento.” (Abuja) 

 

 

“É muito importante, ganhei muito conhecimento no ambulatório de enfermagem, 

que aplico no meu dia a dia.” (Pretória) 
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“Principalmente as orientações dos enfermeiros. Que estão sempre ali com a gente, a 

gente sempre busca eles na hora do aperto.” (Luanda) 

 

 

A gente ouve o que eles falam e aplicamos em casa, no nosso dia a dia pra melhorar, 

está sempre tendo uma melhora na falciforme, na vida mesmo. (Acra) 

 

 

Este saber serve como matéria prima na construção conhecimento sobre AF. Os 

pacientes desejam saber o que acontecem com seu corpo, demonstrando desejo de 

cuidar de si próprio (BORDALO, 2013, p.23). 

 É importante lembrar que o paciente é quem faz a escolha sobre cumprir ou não 

as orientações ou até mesmo buscar outras alternativas de cuidado (CARVALHO, 

2014). 

Cada pessoa entende sua problemática de uma forma e vislumbra o seu cuidado 

de acordo com a sua vivência. Foi observado que os pacientes participantes da pesquisa 

buscam colocar em prática as orientações recebidas pelos no ambulatório de DF. 

 

“A orientação enfermeiro mudou bastante o meu cotidiano, a hidratação... como você 

pode ver, tenho sempre uma garrafa d’água à mão, assim como um casaquinho” 

(Luanda) 

 

 

“Não pego muito sol, não fico na friagem...as enfermeiras sempre falam pra gente 

hidratar bastante as pernas... porque dói muito, então eu procuro fazer tudo que elas 

manda...” (Argel) 

 

 

“Eu observei que pra mim é melhor não tomar banho quente, porque eu ficava muito 

gripada.” (Asmara) 

 

 

“Eu sei o que fazer, o que eu não devo fazer eu descarto e o que eu devo fazer pra ter 

uma vida melhor eu abraço” (Conacri) 

 

 

“Os enfermeiros também conversam com os meus irmãos. Até meu filho diz que não 

posso coçar a perna porque vai abrir lesão...”mãe olha o que a enfermeira falou! 

Peraí que eu vou te dar uma gazesinha pra senhora ficar alisando no local” (Tunes) 

 

 

Ao cuidar, inicia-se um processo de descoberta e aprendizado mútuo, de 

interação. Além disso, oferece ao outro a oportunidade de descobertas de suas próprias 

capacidades (BATISTA, 2008; CARVALHO, 2014). 
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As crises de dor ocasionadas pela anemia falciforme, além de limitar o cliente 

fazendo com que ele deixe de desempenhar determinadas atividades que impactarão no 

seu processo de busca de uma identidade e aquisição da sua auto-estima, restringem 

também a vida cotidiana dessas pessoas a partir do momento em que elas precisam 

permanecer hospitalizadas. A crise de dor constitui a principal causa de hospitalização 

além de ser um grande fator incapacitante (FERREIRA, CORDEIRO, 2013). 

A prática educativa tem um impacto significativo sobre a saúde e o bem-estar de 

pessoas que vivem com AF, contribuindo para uma melhor qualidade de vida, assim 

como diminuição no número de internações e de crises álgicas. 

 

“Hoje a minha internação é zero, porque realmente eu me cuido bastante. É a 

alimentação regrada, a ingestão de líquidos, e as medicações também muito regradas.” 

(Luanda) 

 

 

“Teve melhoras, porque eu evito de ter crise, se eu não for pra friagem, se eu não ficar 

no ar condicionado eu evito ter crise, quanto mais evitar melhor.” (Argel) 

 

“Graças a Deus depois que eu passei a me tratar aqui não tive mais crises de dores, 

não foi preciso ficar internada, tomar sangue, então isso pra mim é muito importante 

na minha vida” (Moroni) 

 

 

“Olha eu aprendi que a gente consegue viver uma vida melhor, porque é difícil viver 

com a doença.” (Cairo) 

 

 

“Diminui as internações, passei a me cuidar mais.” (Acra)  

 

 

Para Espíndola, Sabóia e Valente (2015, p. 351), a educação em saúde com 

pessoas que vivem com AF é relevante para o seu tratamento, visto a contribuição que 

ela exerce na informação, na reflexão e na crítica, não se limitando a questões relativas 

à patologia, mas ampliando para questões mais abrangentes e contextuais, favorecendo 

a melhoria da qualidade de vida.  

Para atenuar a sintomatologia da doença, bem como prevenir as complicações é 

importante oferecer às pessoas acometidas possibilidades para o autocuidado. Embora a 

anemia falciforme, até o momento não tenha cura, existem medicações e cuidados que 

podem ser utilizadas para amenizar os sintomas, interferindo positivamente no cotidiano 

dessas pessoas. (FERREIRA, CORDEIRO, 2013). 
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Fica evidente, no tocante à atuação dos profissionais de saúde, o desafio que 

enfrentam para conhecer e intervir nas questões que envolvem 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, 2014).  

As motivações que norteiam os participantes da pesquisa são voltadas para a 

satisfação imediata. Essa intervenção dos enfermeiros é positiva no tocante à 

reorientação de hábitos de vida, como pode ser observado a seguir:   

 

“Eu tive uma educação alimentar, porque na época eu comia bastante coisa que eu 

não podia na DF.” (Pretória) 

 

 

“Ah mudei!!! Eu engordei, me cuido melhor, eu queria me desprezar, queria morrer, 

mas agora graças a Deus eu me sinto muito bem, só quero melhoras pra mim, me 

tratar, me cuidar, eu engordei...” (Moroni) 

 

 

“Eu tive que mudar praticamente tudo que, eu fazia, tive que mudar a alimentação, 

depois que abriu essa ferida, tive que me adaptar a ficar tomando remédios, eu tive que 

melhorar a minha qualidade de vida.” (Banjul) 

 

 
“Ah eu não posso ficar exposto à chuva, ah eu não posso ficar muitas horas acordado, 

eu não tinha essa preocupação, eu não tinha esse respaldo de que dava pra conviver 

com a doença.” (Trípoli) 

 

 

 Estudo realizado na própria instituição e publicado na Revista de Hematol 

Transfus cell ther, no ano de 2018, com um total de 1676 pacientes, demonstrou uma 

expectativa de vida para o sexo feminino de 56,5 anos e para o sexo masculino de 53,3 

anos. Mas quando observamos a idade média do óbito nesses pacientes, o estudo revela 

que foi de 34,02 anos para o sexo feminino e 28,98 anos para o sexo masculino (LOBO 

et al, 2018).  

Correlacionando o estudo acima com o estudo em tela, observa-se que os 

pacientes que aderiram às consultas de enfermagem, revisaram hábitos de vidas, com a 

realização do autocuidado, sofreram menos intervenções. O gráfico 13 (frequencia de 

internação/ano) demonstrou que mais da metade dos pacientes participantes do estudo, 

57% (cinquenta e sete por cento), não tiveram internações no ano corrente, o que 

demonstra uma melhora na sua qualidade de vida.  
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5.4.2 – 2ª Subcategoria: A relação enfermeiro–paciente: para além do cuidado 

técnico 

 

Para cuidar da pessoa com DF, cabe ao enfermeiro 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 (CARVALHO, 2014).  

De acordo com Cordeiro (2013, p.117), a ausência de uma relação empática e o 

cuidado essencialmente técnico, não contribui para o 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. 

 Os pacientes que participaram da pesquisa relataram uma relação de 

confiança, empatia e afinidade com os enfermeiros. 

 

“Quando eu entro na sala ele já me conhece, ele já olha pra mim e fala...você hoje não 

tá legal, é eu sei...” (Luanda) 

 

“A gente se trata muito bem...eles me respeitam, eu respeito eles. Então, enquanto isso 

eu tô bem graças a Deus. Pelo menos eu cheguei há 44 anos já.” (Argel) 

 

“Bem, eles são perfeitos, perfeitos, perfeitos mesmo...” (Praia)  

 

“Então assim, é assim, você acaba ficando grato às pessoas que te acompanham, as 

pessoas que estão ali pra te dar incentivo de que você ta no caminho certo.” (Trípoli) 

 

“O pessoal tava comigo, chorou a minha dor... depois que eu voltei do coma não 

consegui andar, eles me incentivaram..., nada pra falar de mal da equipe.”  (Abuja) 

 

“Enfermeiro cuida muito da gente também!!! Eles são capacitados pra isso, eu sei que 

eles entendem, tem aquele cuidado, a gente se sente bem, a gente é amado e eu 

retribuo.”  (Tunes) 
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 Os depoimentos dos pacientes acima demonstram o vínculo criado entre eles e o 

profissional enfermeiro nas consultas de enfermagem. Essa relação de confiança, 

cuidado e respeito são laços que se fortificaram. 

Reconhecer a magnitude das questões que permeiam as discussões sobre a 

atenção às pessoas com doença falciforme para cuidar dessas, constitui um desafio para 

a equipe multiprofissional, que não se restringe à identificação de sinais e de sintomas 

clínicos da doença, mas requer conhecimento para proporcionar uma abordagem 

integral, em que as intervenções possam contribuir na superação dos limites impostos 

pela doença (SOARES et al, 2014). 

É preciso saber articular a dimensão técnica com a dimensão humana, 

estabelecendo uma relação contínua com o paciente, alicerçada na confiança e na 

empatia, com serviços estruturados para fornecer orientações terapêuticas e preventivas, 

considerando-se as condições sociais, econômicas e culturais de cada cliente 

(CARVALHO, SANTO, IZIDORO, SANTOS, SANTOS, 2016). 
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CONSIDERAÇÕES  FINAIS  

 

O objetivo geral do estudo foi atingido, uma vez que foi possível compreender 

por meio dos depoimentos dos participantes, que a prática educativa em saúde repercute 

diretamente na forma do paciente ver e entender a DF, reconhecendo limitações e 

dificuldades no tratamento, desenvolvendo ações de autocuidado e prevenção de 

complicações, revelando o caráter educativo e dialógico da consulta de enfermagem. 

Os pacientes participantes do estudo demonstraram por meio de seus relatos que 

a prática educativa realizada durante a consulta de enfermagem no ambulatório de DF 

busca articular conhecimentos com os que eles já possuem. 

Por conta disso, conclui-se que tal prática vem surtindo o efeito esperado, 

repercutindo positivamente junto aos pacientes, no que tange ao autocuidado.  

No estudo em tela, os enfermeiros descreveram a pessoa com AF como aquela 

que tem necessidade de acompanhamento, de orientações e cuidados. Trata-se de uma 

doença crônica, requerendo assim cuidados contínuos, pois sentem dor, e precisam de 

apoio e acolhimento do profissional enfermeiro para alcançar uma melhor qualidade de 

vida,  

O HEMORIO apresenta-se como centro de referência para o atendimento as 

pessoas com hemoglobinopatias hereditárias, como a AF. A procura pela instituição, 

pelos participantes da pesquisa, está associada à possibilidade de estar sendo atendido 

em um centro de referência que oferece atendimento diferenciado e competente por uma 

equipe especializada. 

A análise dos dados favoreceu a elaboração de duas categorias temáticas. Na 1ª 

categoria intitulada: “Pessoas que vivem com anemia falciforme: uma perspectiva de 

autonomia por meio do diálogo”, todos os enfermeiros relataram a importância do 

trabalho em equipe multidisciplinar para atingir um resultado de qualidade com essa 

população, apesar de esbarrarem em algumas dificuldades como a falta de recursos na 

instituição. Já na 2ª categoria intitulada: “Vivências de pessoas com Anemia Falciforme 

num ambulatório especializado”, a maioria dos depoentes demonstrou a necessidade de 

continuar o tratamento no ambulatório de DF para manter sua qualidade de vida e 

diminuir as intercorrências relacionadas à doença.  

Durante a realização das entrevistas na instituição, observou-se o conhecimento 

construído com a clientela que frequenta o ambulatório de Doença Falciforme. Após a 

análise dos dados, percebeu-se que os pacientes compreendem a importância das 
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consultas de enfermagem e percebem a articulação do saber popular e científico, por 

meio do diálogo e da troca de experiências com os enfermeiros. 

Foi possível verificar que a AF está associada a muito sofrimento e a um 

tratamento doloroso, com muitas internações, curativos, sendo a dor, o agravo clínico 

mais comum. O cenário do estudo, apresenta uma significativa demanda de pacientes, 

principalmente na sala de curativos, por conta do alto índice de pessoas que apresenta 

lesões nos membros inferiores. 

Foi evidenciado que o conhecimento agregado no decorrer da vivência dos 

pacientes no ambulatório de DF fundamenta a construção do significado de cuidado e 

ajuda a criar estratégias para o enfrentamento do cotidiano. Esse cuidado requer dos 

enfermeiros um preparo para identificar, avaliar e atender as necessidades dessas 

pessoas e suas famílias. 

Este estudo espera contribuir para a sensibilização de outros profissionais da 

saúde em relação à necessidade de um conhecimento aprofundado e específico sobre 

DF, com ênfase nos cuidados dessa população, seja na atenção primária, secundária ou 

terciária. A pesquisa também espera incentivar outros profissionais a elaboração de 

novos estudos sobre a temática. 

Espera-se também que a pesquisa possa trazer uma melhor expectativa de vida 

para essa população específica, provocando discussões que possam elencar 

reorientações no seu comportamento. O enfermeiro necessita conhecer as vivências 

desse grupo populacional para contribuir com a organização do cuidado de enfermagem, 

visando uma assistência integral, voltada para as especificidades da pessoa que vive 

com AF, além de incentivar o acesso desse grupo populacional às redes de atenção à 

saúde.  

O estudo em tela encontrou evidências que possibilitam aprofundar o 

conhecimento a partir da abordagem metodológica participativa, na tentativa de 

compreender melhor as necessidades deste paciente no enfrentamento de sua doença. 

A contribuição dessa abordagem de pesquisa facilitou o diálogo e a participação 

dos pacientes e enfermeiros. Assim, a prática profissional vinculada à investigação 

científica em contínua ação dialógica traz a confirmação da necessidade dos pontos 

citados anteriormente, os quais vinculam a prática à ciência.  

O conhecimento construído nesta pesquisa pode ser ampliado em diversos 

pontos, tais como outras ações dos enfermeiros com essa clientela, sinalizando 

melhorias na vida deste grupo populacional específico. 
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Por fim, o estudo proporcionou observar que deve-se oferecer a essa clientela 

um atendimento adequado, respostas às suas indagações e apoio às suas necessidades e 

a dos seus familiares, por meio da construção do conhecimento compartilhado entre 

cliente/enfermeiro utilizando o princípio da dialogicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

REFERÊNCIAS  

 

AGUIAR, ZN. SUS: Sistema Único de Saúde – antecedentes, percurso, perspectivas e 

desafios. 2. Ed. São Paulo: Martinari, 272 p.2015. 

 

ALBUQUERQUE, F.M; GALIAZZI, M. C. A formação do professor em Rodas de 

Formação. R. bras. Est. pedag., Brasília, v. 92, n. 231, p. 386-398, maio/ago. 2011. 
 

 

ALMEIDA, R.A, BERETTA, A.L.R.Z. Anemia Falciforme e abordagem laboratorial: 

uma breve revisão de literatura. RBAC. 2017;49(2):131-4   

 

 

ALVES, N.; ZAMBRANO, E. Teste do Pezinho: A Opinião das Mães sobre a 

Realização do Exame Concomitante a Amamentação. Anuário da Produção de Iniciação 

Científica Discente, v.13, n.17, p.115-133, São Paulo-SP, 2011. 

 

 

AMARAL JL, ALMEIDA NA, SANTOS PS, OLIVEIRA PP, Lanza FM. Perfil 

sóciodemográfico, econômico e de saúde de adultos com doença falciforme. Rev Rene. 

2015;16(3):296-305. 

 

 

ANDRADE, K. B. S. et al. Consulta de enfermagem: avaliação da adesão ao 

autocuidado dos pacientes submetidos à radioterapia. Revista Enfermagem UERJ, 

[s.l.], v. 22, n. 5, p. 622-628, 23 dezembro 2014. Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro. HTTP://dx.doi.org/10.12957/reuerj.2014.11227. 

 

ANTUNES, F. D. Detecção de dor neuropática em pacientes com doença falciforme 

através de questionário de avaliação. 62 f. 2017. Dissertação (Mestrado em Ciências da 

saúde), Universidade Federal de Sergipe, Alagoas, 2017. 

 

ARAÚJO, E. M. et al. Atuação de um núcleo de pesquisa e extensão junto à população 

com doença falciforme na segunda maior cidade do estado da Bahia. Revista 

Extendere, Salvador, v.1, n.2, 2013. Disponível em: 

<http://periodicos.uern.br/index.php/extendere/article/view/777> . Acesso em 12 de 

julho de 2017. 

 

 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. 1a edição. São Paulo: Edições 70 Brasil. 2011. 

 

 

BARROS S. A. F., ASSUNÇÃO, B. R., SANTOS, C. C. D. Anemia falciforme: uma 

revisão acerca da doença, novos métodos diagnósticos e tratamento. REAS, Revista 

Eletrônica Acervo Saúde, 2017. Vol. Sup. 9, S856-S863.  

 

 



127 
 

BATISTA, T. F. Con[vivendo] com a anemia falciforme: o olhar da enfermagem para 

o cotidiano de adolescentes. Salvador: EEUFBA, 2008.105 f. Dissertação (Mestrado em 

Enfermagem). EEUFBA, 2008. Disponível em: 

http://www.ccadoentescola.faced.ufba.br/arquivos/tatianafancobatista.pdf Acesso em: 

junho/2017 

 

 

BELLATO R. et al. Mediação e mediadores nos itinerários terapêuticos de pessoas e 

famílias em Mato Grosso. In: Pinheiro R; Martins P H (orgs.). Usuários, redes sociais, 

mediações e integralidade em saúde. Rio de Janeiro: CEPESC: IMS/UERJ: Editora 

Universitária UFPE - Abrasco, p.177-183, 2011. 

 

BOLTANSKI, L. As classes sociais e o corpo. 4. ed. São Paulo: Graal, 2004. 179 p. 

 

 

BANDEIRA, F. M. G. C. et al. Importância dos Programas de triagem para o gene da 

hemoglobina S. Rev. Bras. Hematol. Hemoter. São José do Rio Preto, 29 (2). Jun 2007. 

 

BORDALO, F.R. O processo de educação em saúde em um grupo de orientação de alta 

às mulheres mastectomizadas. Niterói: [S/N], 2013. 121p. 

 

 

BRANDÃO, C.R. A pesquisa participante: um momento da educação popular. Rev. 

Ed. Popular, Uberlândia, v. 6, p.51-62. jan./dez. 2007. Disponível em: < 

http://www.seer.ufu.br/index.php/reveducpop/article/view/19988/10662 >. Acesso em: 

05 Jan. 2016. 

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. A doença falciforme e a evolução das políticas públicas. 

Brasília, 2015.  Disponível em: < http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-

ministerio/principal/secretarias/sgep/pop-negra/pop-negra-noticias/16231-a-doenca-

falciforme-e-a-evolucao-das-politicas-publicas >. Acesso em: 28 Maio 2017. 

 

 

_________. Ministério da Saúde. Doença falciforme: conhecer para cuidar. Brasília, 

DF: Ministério da Saúde, 2015b. Disponível em: 

https://telelab.aids.gov.br/moodle/pluginfile.php/39506/mod_resource/content/4/Doenca

%20Falciforme_SEM.pdf. Acesso em: 19 julho. 2017. 

 

 

_________.  Ministério da Saúde. Doença falciforme: orientações básicas no espaço de 

trabalho. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2014. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doenca_falciforme_orientacoes_basicas_trab

alho.pdf. Acesso em: 04 outubro. 2018. 

 

_________.  Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

Análise de Situação de Saúde. Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022. Brasília; 2011. 

 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/sgep/pop-negra/pop-negra-noticias/16231-a-doenca-falciforme-e-a-evolucao-das-politicas-publicas
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/sgep/pop-negra/pop-negra-noticias/16231-a-doenca-falciforme-e-a-evolucao-das-politicas-publicas
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/sgep/pop-negra/pop-negra-noticias/16231-a-doenca-falciforme-e-a-evolucao-das-politicas-publicas


128 
 

_________. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. 

Departamento de Apoio à Gestão Participativa. Política nacional de Saúde integral da 

População negra: uma política para o SUS. – 2. ed. – Brasília : Editora do Ministério 

da Saúde, 2013. 
 

 

_________. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Especializada. Doença Falciforme: condutas básicas para o tratamento. 

Manual de Educação em Saúde. Brasília, 2013b.  

 

_________. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Especializada. Doença falciforme: condutas básicas para tratamento. 

Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção 

Especializada. Brasília : Ministério da Saúde, 2012. 64 p 

 

 

________.  Ministério da Saúde. Portaria n. 2.488, de 21 de outubro de 2011. Aprova a 

Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas 

para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Brasília; 2011. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html. Acesso 

em: 23/08/17. 

 

 

_________.  Ministério da Saúde. Manual de Informação e Orientação Genética em 

herança Falciforme. Brasília: Ministério da Saúde, 2011b. 

 

 

_________.  Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas. Portaria 

SAS/MS no 55, de 29 de janeiro de 2010. Doença Falciforme, Brasília: Ministério da 

Saúde, 2010. 

 

 

_________. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Especializada. Linha de cuidado em doença falciforme. Manual de Educação 

em Saúde. Brasília, 2009. 

 

 

_________. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Especializada. Manual de Educação em Saúde / Ministério da Saúde, 

Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada. – Brasília : 

Editora do Ministério da Saúde, 2008. 72 p 

 

 

_________. Ministério da Saúde. Manual da anemia falciforme para a população. 

Brasília – DF, 2007. 

 

 

_________.  Ministério da Saúde. Saúde Brasil 2006: uma análise da situação de saúde 

no Brasil. Ministério da Saúde, Brasília, DF, 2006. Disponível em: http://bit.ly/2jE7aIk. 

Acesso em: 13 jan. 2017. 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html
http://bit.ly/2jE7aIk


129 
 

 

_________. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1391, de 16 de agosto de 2005. 

Institui no âmbito do Sistema Único de Saúde, as diretrizes para a Política Nacional de 

Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme e outras Hemoglobinopatias. 

Diário Oficial da União; 2005 ago 18. 

 

 

________.  Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Projeto Promoção da 

Saúde. As Cartas da Promoção da Saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas 

de Saúde, Projeto Promoção da Saúde. – Brasília, 2002. 

 

 

BRUNETTA, D.; CLÉ, D.; HAES, T.; RORIZ-FILHO, J.; MORIGUTI, J. Manejo das 

complicações agudas da doença falciforme. Medicina (Ribeirao Preto. Online), v. 43, n. 

3, p. 231-237, 30 set. 2010. 

 

 

CALVO-GONZALEZ, Elena. Hemoglobinas variantes na área médica e no discurso 

cotidiano: um olhar sobre raça, nação e genética no Brasil contemporâneo. Saude 

soc.,  São Paulo ,  v. 26, n. 1, p. 75-87,  Mar.  2017.  

 

CAMPBELL, C. M. et al. An Evaluation of Central Sensitization in Patients With 

Sickle Cell Disease. The Journal of Pain, v. 17, n. 5, p. 617-627, 2016. 

 

CARVALHO, EMMS. A pessoa com doença falciforme em unidade de emergência: 

limites e possibilidades para o cuidar da equipe de enfermagem. Dissertação 

(Mestrado). Subárea Políticas Públicas. RJ. 2014. Universidade Federal Fluminense. 

Disponível em: 

http://www.repositorio.uff.br/jspui/bitstream/1/864/1/Elvira%20Maria%20Martins%20

Siqueira%20de%20Carvalho.pdf. Acesso em: Janeiro. 2016 
 
 

CARVALHO, EMMS; ESPÍRITO SANTO, FH; ANJOS, C. Doença falciforme nas 

pesquisas em enfermagem: uma revisão integrativa. Revista Baiana de Enfermagem, 

Salvador. 29(1), 86-93: 2015. 

 

 

CARVALHO, EMMS; ESPÍRITO SANTO FHE; SANTOS, AL. Papel da educação 

em saúde no cuidado a pessoa com Doença Falciforme - relato de experiência. Rev 

Eletrônica da UNIVAR. 2015; 14(2): 79-82. 

 

 

CARVALHO, EMMS; SANTO, FHE; IZIDORO, C; SANTOS, MLSC; SANTOS, RB. O 

cuidado de enfermagem à pessoa com doença falciforme em unidade de emergência. 

Cienc Cuid Saude 2016 Abr/Jun; 15(2):328-335. 

 

CARVALHO, Ana Luiza de Oliveira. Qualidade de vida de mulheres negras com 

anemia falciforme: implicações de gênero. 100 f. 2010. Dissertação (Mestrado em 



130 
 

Enfermagem) – Escola de Enfermagem, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 

2010. 

 

CAVALCANTI, JRD; FERREIRA, JA; HENRIQUES, AHB; MORAIS, GSN; 

TRIGUEIRO, JVS; TORQUATO, IMB. Assistência Integral a Saúde do Homem. 

Escola Anna Nery Revista de Enfermagem 18(4) Out-Dez 2014. 

 

 

CAVALCANTI, J.M.; MAIO, M.C. Entre negros e miscigenados: a anemia e o traço 

falciforme no Brasil nas décadas de 1930 e 1940. Hist. cienc. saúde-Manguinhos, Rio 

de Janeiro, v. 18, n. 2, June 2011. 

 

 

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (BR). Resolução n. 358, de 15 de 

outubro de 2009. Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a 

implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em 

que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências. Brasília 

(DF): COFEN; 2009. 

 

 

CORDEIRO, R. C. Experiência do adoecimento de mulheres e homens com doença 

falciforme. Salvador, 2013. 238 f.  Tese (Doutorado) – Universidade Federal da Bahia. 

Escola de Enfermagem, 2013 Disponível 

em:http://www.pgenf.ufba.br/sites/pgenf.ufba.br/files/Tese%20Rosa%20Candida%2020 

13.pdf Acesso em: Nov.2013. 

 

 

 

CORDEIRO, R.C.; FERREIRA, S.L.; SANTOS, A.C.C. Experiências do adoecimento 

de pessoas com anemia falciforme e estratégias de autocuidado. Acta Paulista de 

Enfermagem, Vol. 27 no 06. São Paulo. Nov./Dez.2014. Acesso em 14 de julho de 

2017. 

 

 

CORDEIRO, F. C.; FERREIRA, S. L. Discriminação racial e de gênero em discursos 

de mulheres negras com anemia falciforme. Escola Anna Nery Saúde Soc. São Paulo, 

v.26, n.1, p.88-99, 2017 99 Revista de Enfermagem, Rio de Janeiro, v. 13, n. 2, p. 352-

358, 2009. 

 

 

COSTA, Samara Miquelin, et al. Análise do crescimento de crianças portadoras de 

anemia falciforme. Revista Thêma et Scientia. Vol. 5, no 2E, jul/dez 2015 – Edição 

Especial de Medicina. 

 

 

CRUZ, A.O, Ronny; ARAUJO, L. M, et al. Reflexões à luz da Teoria da Complexidade 

e a formação do enfermeiro. Revista Brasileira de Enfermagem [en linea] 2017, 70 

(Enero-Febrero) : [Fecha de consulta: 10 de diciembre de 2017] Disponible en: 

<http://148.215.2.11/articulo.oa?id=267049841030> ISSN. 

 



131 
 

 

CUNHA Y. F. F., SOUSA R. R. Gênero e enfermagem: um ensaio sobre a inserção do 

homem no exercício da enfermagem. RAHIS [Internet]. 2016 [cited 2018 Feb 

22];13(3):140-9. Available from: DOI: http:// dx.doi.org/10.21450/rahis.v13i3.4264 

 

 

CZERESNIA, Dina; FREITAS, Carlos Machado de. Promoção da Saúde: conceitos, 

reflexões, tendência. Rio de Janeiro. Editora FIOCRUZ, 173 p., 2009. 

 

 

DANTAS CN, SANTOS VEP, TOURINHO FSV. A consulta de enfermagem como 

tecnologia do cuidado à luz dos pensamentos de bacon e galimberti. Texto Contexto 

Enferm, 2016; 25(1): 2800014. http://dx.doi.org/10.1590/0104-0707201500002800014.  

 

 

DE SOUZA, J.M.; ROSA, P.E.L; SOUZA, R.L.; DE CASTRO, G.F.P. – Fisiopatologia 

da anemia falciforme. Rev. Transformar v.8 p.162-179 2016. 

 

 

DI NUZZO, D.V. P.; FONSECA, S. F. Anemia falciforme e infecções. J. Pediatr. (Rio 

J.), Porto Alegre, v. 80, n. 5, 2004 . 

 

 

DOS SANTOS, Eliandra Cardoso Vendrame, et al. "Era Uma Vez: A Contação de 

Histórias Como Ação Humanizadora no Hemocentro." Cadernos de pesquisa: 

pensamento educacional 12.30 (2017): 176-190. Acesso em 25 de julho de 2017. 

 

 

ESPINOLA, B. C.; SABOIA, V.M.; VALENTE, G.S.C. Programa educativo em saúde 

e qualidade de vida de indivíduos com diabetes tipo 2: estudo comparativo. Revista 

Produção Online (2015). http:/WWW.revista.ufpe/revistadeenfermagem/índex.php. 

Acesso em 15 de janeiro de 2017.  

 

 

FALKENBERG, Mirian Benites et al. Educação em saúde e educação na Saúde: 

conceitos e implicações para a saúde coletiva. Cienc. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 

v.19, n. 3, p. 847-852, 2014.  

 

FEIO, Ana; OLIVEIRA, Clara Costa. Confluências e divergências conceituais em 

educação em saúde. Saúde Soci. São Paulo. v. 24, n. 2, p. 703-715, jun. 2015. 

 

 

FELIX, A. A; SOUZA, H. M; RIBEIRO, S.B. Aspectos epidemiológicos e sociais da 

doença falciforme. Rev Bras de Hemat e Hemoterapia. 2010; 32(3): 203-208.Disponível 

em: http://www.scielo.br/pdf/rbhh/2010nahead/aop72010.pdf Acesso em: Julho. 2017. 

 

 

FERNANDES, A. P. P. C.; AVENDANHA, F. A.; VIANAA, M. B. Internações de 

crianças com doença falciforme no Sistema Único de Saúde no Estado de Minas 

Gerais. Jornal de Pediatria, vol. 93, núm. 3, mayo-junio, 2017, pp. 287-293 

Sociedade Brasileira de Pediatria Porto Alegre, Brasil. 

http://dx.doi.org/10.1590/0104-0707201500002800014


132 
 

 

FERREIRA, M.C.B. Doença falciforme: um olhar sobre a assistência prestada na 
Rede pública estadual – Hemocentro Regional de Juiz de Fora. Dissertação (Mestrado). 

Subárea Saúde Coletiva. Orientadora: Profa. Dra. Estela Marcia Saraiva Campos, MG. 

2012. Universidade Federal de Juiz de Fora. 

 

 

FERREIRA, S.L.; CORDEIRO, R.C. Qualidade de vida e cuidados às pessoas com 

doença falciforme. Salvador : EDUFBA, 2013. 169 p.   

 

 

FERREIRA SL, CORDEIRO RC, SANTOS FC, SILVA LS. Vulnerabilidade de 

pessoas adultas com doença falciforme: subsídios para o cuidado de enfermagem. Rev 

Cienc Cuid Saude [Internet]. 2013[cited 2016 Jul 27];12(4):711-8. Available from: 

http://periodicos.uem.br/ ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/18723/pdf_78 

 

 

FIGUEIREDO, J. O. Morbidade e Mortalidade por Doença Falciforme em Salvador, 

Bahia. Dissertação (Mestrado). 74p. Universidade Federal da Bahia. Salvador. 2016. 

 

 

FIGUEIRÓ, AVM; RIBEIRO, RLR. Vivência do preconceito racial e de classe na 

doença falciforme. Saúde Soc. São Paulo, v.26, n.1, p.88-99, 201.  DOI 10.1590/S0104-

1290201716087. Acesso em: 12 de dezembro de 2017. 

 

 

FONSECA, Arina; SANTO, Fátima Helena do Espírito; BERARDINELLI, Lina 

Márcia Miguéis; SILVA, Rose Mary Costa Rosa Andrade. As interfaces do ambiente 

para a saúde: um estudo com crianças. Rev enferm UERJ, Rio de Janeiro, nov/dez; 

23(6):754-60, 2015. 

 

 

FRANCO, Thais de Andrade Vidaurre; SILVA, Jorge Luiz Lima da; DAHER, Donizete 

Vago. Educação em Saúde e a Pedagogia Dialógica: Uma reflexão sobre Grupos 

Educativos na Atenção Básica. Informe-se em promoção da saúde, v.7, n.2.p.19-22, 

2011.  

 

 

FREIRE, José Roberto de Souza; FARINA, Milton Carlos; PASCOTTO, Siomara 

Maria Pierangeli; SANTOS, Isabel Cristina dos. Busca do Conhecimento Técnico 

Científico: Análise de Rede Informal Interorganizacional. Revista de Gestão e Projetos 

– GeP Vol. 5, N. 1. Janeiro/Abril. 2014 

 

________. Extensão ou comunicação? 8ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 1983. 93p. 

 

 

________. Pedagogia do oprimido. 54ª edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013. 

 

 

________. Pedagogia da autonomia. 53ª edição – Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2016.   

 



133 
 

 

_________. Política e educação: ensaios. 5ª ed. São Paulo. Cortez, 2001. 57p. 

 

 

________. Educação como prática de liberdade. 14ª Ed. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 

2011.  

 

 

________. Educação e Mudança. 36 ed., São Paulo: Paz e Terra, 2014. 111p.  

 

 

FREITAS, S.L.F. et al. Qualidade de vida em adultos com doença falciforme: revisão 

integrativa da literatura. Rev Bras Enferm [Internet]. 2018;71(1):195-205.DOI: 

http://dx.doi.org/ 10.1590/0034-7167-2016-0409 

 

 

GALIZA, N. C. G.; PITOMBEIRA, M. S. Aspectos moleculares da anemia falciforme. 

Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial, v. 39, n. 1, p. 51-56, 2003. 

 

GALLI, Ernesto Ferreira. O diálogo em Paulo Freire: uma análise a partir da 

Pedagogia do Oprimido e da Pedagogia da Esperança. (Dissertação) 176 fls. Centro 

de Educação e Ciências Humanas. Programa de Pós-graduação em Educação. São 

Carlos-SP: Universidade Federal de São Carlos, 2015. 

 

GARCIA, M. G.; FERREIRA, E. A. P.; OLIVEIRA, F. P. S. Análise da Compreensão 

de Pais Acerca do Teste do Pezinho Revista Brasileira de Crescimento e 

Desenvolvimento Humano, v.17, n.1, p.01-12, Belém, 2007. 

 

Gurgel RQ, CUEVAS LE, ILOZUE C, CIPOLOTTI R, ANDRE C. Estimating The 

Post-Neonatal Prevalence Of Sickle Cell Disease In A Brazilian Population. Tropical 

Medicine and International Health. 2010;15(10):1125–31. 

 

 

GUYATT, G. H. et al. GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence 

and strength of recommendations. BMJ, [S.l.], v. 336, [s.n.], p. 924-926, 2008a. 

 

 

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

Transplante e Medula Óssea. Baueri, SP: Manole, 2010. 

 

 

HARRISON M.O, EDWARDS C.L, KOENIG H.G, BOSWORTH H.B, DECASTRO 

L.M.D, WOOD M.M.A. Religiosity/spirituality and pain in patients with sickle cell 

disease. J Nerv Ment Dis. 2005;193(4):250-7. 

 

 

http://dx.doi.org/


134 
 

HEIDEMANN, I.T.S.B.; WOSNY, A.M.; BOEHS, A.E. Promoção da saúde na 

atenção básica: estudo baseado no método de Paulo Freire. Ciênc. Saúde Coletiva, Rio 

de Janeiro, v. 19, n. 8, p. 3553-3559, ago. 2014. 

 

 

HEMORIO – Boletim Informativo. Atenção Integral às Pessoas com Doença 

Falciforme no Estado do Rio de Janeiro. Dezembro, 2014. 

 

 

HOFFBRAND, A.V.; MOSS, P.A.H. Fundamentos em Hematologia. 6aed. Porto 

Alegre: Artmed, 2013. 

 

HORTA WA. Processo de Enfermagem. São Paulo (SP): EPU; 1979.  
 
 
IBGE – Instituito Brasileiro de Geografia e Estatística. Resultados Preliminares do 

universo do Censo Demográfico 2010. Rio de Janeiro 2011. 

 

 

JESUS, J.A. Doença Falciforme no Brasil. Gaz.med.Bahia 2010; 80:3(Agos-Out): 8-9. 

 

 

JULIANI, C. M. C. M.; KURCGANT, P. Tecnologia educacional: avaliação de um 

web site sobre Escala de Pessoal de Enfermagem. Revista da Escola de Enfermagem, 

SP, v. 43, n.3, p. 94. 512-519, 2009. 

 

 

KANTERA J, KRUSE-JARRES R. Management of sickle cell disease from childhood 

through adulthood. Blood Reviews. 2013; 27(6): 279-287. 

 

 

KELLER SD, YANG M, TREADWELL MJ, WERNER EM, HASSELL KL. Patient 

reports of health  outcome  for  adults  living  with  sickle  cell  disease: development 

and testing of the ASCQ-Me item banks. Health Qual Life Outcomes[Internet]. 

2014[cited 2018 Out 04];12(1):1-11. Disponível em: 

http://www.hqlo.com/content/12/1/125. 

 

 

KIKUCHI BA. Assistência de enfermagem na doença falciforme nos serviços de 

atenção básica. Rev Bras Hematol Hemoter. 2007 Sep; 29(3): 331-338. 

 

 

LAGUARDIA, J. No fio da navalha: anemia falciforme, raça e as implicações no 

cuidado à saúde. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 14, n. 1, p. 243-262, 

2006. 

 

 

LEFEVRE, Fernando; LEFEVRE, Ana Maria C. Promoção de saúde: a negação da 

negação. Rio de Janeiro: Vieira & Lent, 2004. 166 pp. ISBN: 85-88782-16-2 

 

 

http://www.hqlo.com/content/12/1/125


135 
 

LEFEVRE, Fernando; LEFEVRE, Ana Maria C.; TEIXEIRA, Jorge Juarez V. O 

discurso do sujeito coletivo: uma abordagem metodológica em pesquisa qualitativa. 

Caxias do Sul, RS: EDUCS, 2000. 

 

 

LEAVELL H; CLARK EG. Preventive Medicine for the Doctor in his Community. New 

York (NY): MacGraw–Hill; 1976. 

 

 

LEITE, V. M.; PONTES, D. B. S. A Evolução da Triagem Neonatal no Brasil. 

Departamento de Enfermagem – Faculdades Integradas de Ourinhos- FIO-FEMM. 

Ourinhos- SP, 2009. Disponível em: 

<http://www.fio.edu.br/cic/anais/2009_viii_cic/Artigos/07/07.12.pdf>. Acessado em: 

02 de maio de 2017. 

 

LESSA, Camille Rayane; NEVES, Senyra Maria das; ROCHA, Amanda Alves da. 

DOENÇA FALCIFORME: Diagnóstico diferencial por biologia molecular. Revista 

Científica da FASETE 2016.  

 
 

LOBO, Clarisse; MARRA, Vera Neves and  SILVA, Regina Maria G..Crises dolorosas 

na doença falciforme. Rev. Bras. Hematol. Hemoter. [online]. 29(3), 247-258: 2007. 

 

 

LOBO C. L. C., NASCIMENTO E. M. D., JESUS L. J. C., FREITAS T. G., LUGON J. 

R., BALLAS S. K. Mortality in children, adolescents and adults with sickle cell anemia 

in Rio de Janeiro, Brazil. Rev Bras Hematol Hemoter. 2018 Jan - Mar;40(1):37-42. doi: 

10.1016/j.bjhh.2017.09.006. Epub 2017 Dec 6. 

 

 

LORENZI, Therezinha F. Manual de hematologia: propedêutica e clínica. 4. ed. Rio de 

Janeiro (RJ): Guanabara Koogan, 2013. 

 

 

LUQUEZ, Tatiane Marinz de Souza. A prática educativa em saúde no ambiente 

escolar: uma reconstrução coletiva e dialógica de olhares e saberes. Niterói: [s.n.], 

2017. p. 155 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado da Saúde) - 

Universidade Federal Fluminense, 2017.  

 

MALTA DC, Silva JB. O Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil e a definição das metas globais para o 

enfrentamento dessas doenças até 2025: uma revisão. Epidemiol Serv Saude. 2013 jan-

mar; 22(1):151-64. 

 

MANFREDINI, V.; Castro, S.; Wagner, S.; Benfato, M.S. – A fisiopatologia da anemia 

falciforme. Infarma v.19 p.3-6 2007. 

 

http://www.fio.edu.br/cic/anais/2009_viii_cic/Artigos/07/07.12.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lobo%20CLC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29519371
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nascimento%20EMD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29519371
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jesus%20LJC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29519371
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Freitas%20TG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29519371
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lugon%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29519371
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lugon%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29519371
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ballas%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29519371
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29519371


136 
 

MÁXIMO, C. A Política de Atenção Integral à Pessoa com Doença Falciforme no 

Estado do Rio de Janeiro e os desafios da descentralização. Dissertação (Mestrado). 

Subárea Políticas Públicas. Orientador. Prof. José Mendes Ribeiro, RJ. 2009. Fundação 

Oswaldo Cruz. Disponível em: http://bvssp.icict.fiocruz.br/pdf/25582.pdf. Acesso em: 

Jan. 2016. 

 

 

MELO et al., Roda de conversa: uma articulação solidária entre ensino, serviço e 

comunidade. Revista Brasileira de Educação Médica. 2016. Vol. 40 ed. 2. 

 

 

MENDES, V. S.; COSTA, C. S.; RIBEIRO, R. L. R. Racismo biológico e suas 

implicações no ensinar-cuidar a saúde da população negra. Revista da ABPN, 

Florianópolis, v. 7, n. 16, p. 190-213, 2015. 

 

 

MENDES, JDR; FREITAS, CASL; DIAS, MAS; BEZERRA, MM; Netto, JJM; 

Fernandes, DR. Análise das atividades de educação em saúde realizadas pelas 

equipes de saúde bucal. Rev Bras Promoção Saúde, Fortaleza, 30(1): 13-21, 

jan./mar., 2017. 

 

MENESES, Ruth Cristini Torres de et al. Promoção de saúde em população quilombola 

nordestina - análise de intervenção educativa em anemia falciforme. Esc. Anna Nery,  

Rio de Janeiro,  v. 19, n. 1, p. 132-139,  Mar.  2015.    

 

MESQUITA, A., CHAVES, E., AVELINO, C., NOGUEIRA, D., PANZINI, R., 

CARVALHO, E. (2013). A utilização do enfrentamento religioso/espiritual por 

pacientes com câncer em tratamento quimioterápico. Revista Latino-Americana De 

Enfermagem, 21(2), 539-545.  

 

 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. (2014). O desafio do conhecimento: Pesquisa 

Qualitativa em Saúde. (14ª edição). São Paulo: Hucitec-Abrasco. 

 

 

MIRANDA, F.P.; BRITO, M.B. Assistência multidisciplinar ao paciente com anemia 

falciforme na internação de crises álgicas. Revista Enfermagem Contemporânea, v.5, 

n.1, p. 143- 150, 2016. 

 

 

MONTEIRO, Adriano de Souza Santos. Abordagens conceituais sobre a doença 

falciforme em livros didáticos de biologia do ensino médio. 2017. 86 f. TCC 

(Graduação) - Curso de Licenciatura em Biologia, Centro de Ciências Agrárias, 

Ambientais e Biológicas, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das 

Almas, 2017. 

 

 

MOURA, A. F.; LIMA, M. G. A reinvenção da roda: roda de conversa: um 

instrumento metodológico possível. Revista Temas em Educação, João Pessoa, v. 23, n. 

1, p. 98-106, jan./jun. 2014. 

 



137 
 

 

MORAES LX; BUSHATSKY M; BARROS MBSC; et al. Doença falciforme: 

perspectivas sobre assistência prestada na atenção primária. Rev Fund Care Online. 

2017 jul/set; 9(3):768-775. DOI: http://dx.doi.org/10.9789/2175-5361.2017.v9i3.768-

775 

 

 

NASCIMENTO, M. A. J; SILVA C. N. M. Rodas de Conversa e Oficinas Temáticas: 

Experiências Metodológicas de Ensino-Aprendizagem em Geografia. In: 10º Encontro 

nacional e prática de ensino em geografia, Anais. Porto Alegre, Set. 2009. 
 

 

NICOLATO, FV; COUTO, AM; CASTRO EAB. Capacidade de autocuidado de 

idosos atendidos pela consulta de enfermagem na atenção secundária à saúde. Revista 

de Enfermagem do Centro Oeste Mineiro. v. 6, n. 2 (2016) 

 

 

OHARA, Elisabete Calabuig Chapina; SAITO, Raquel Xavier de Souza. Saúde da 

Família: Considerações teóricas e aplicabilidade. 3.ed. São Paulo, p. 535. 2014. 

 

 

OLIVEIRA, I. A. A dialogicidade na educação de paulo freire e na prática do ensino 

de filosofia com crianças. Movimento-Revista de Educação, Niterói, ano 4, n.7, p.228-

253, jul./dez. 2017.  

 

 

OLIVEIRA, Eva F.; SOUZA, Anderson P. A Importância da Realização Precoce do 

Teste do Pezinho: O Papel do Enfermeiro na Orientação da Triagem Neonatal. Id On 

Line Revista Multidisciplinar e de Psicologia, Maio de 2017, VOL.11, N.35, P. 361-

378. ISSN: 1981-1179. 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Sickle-cell anaemia. Fifty-ninth World 

Health Assembly, who: 1-5. Geneva: WHO; 2006 

 

 

PEDROSO, Rosa Maria; BRITO, Irma. Saúde dos estudantes do ensino superior de 

enfermagem: estudo de contexto na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Série 

Monográfica Educação e Investigação em Saúde: Unidade de Investigação em Ciências 

da Saúde: Enfermagem (UICISA: E) / Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, 

Coimbra, 2014. 

 

 

PEIXOTO, L. S.; TAVARES, Cláudia Mara de Melo. A Teoria da dialogicidade de 

Paulo Freire na perspectiva da preceptoria em enfermagem: uma reflexão teórica. In: 

SEMINÁRIO NACIONAL DE PESQUISA EM ENFERMAGEM, 17, 2013, Natal. 

 

 

Pereira RT, Ferreira V. A consulta de enfermagem na estratégia saúde da família. Rev 

Uniara. 2014; 17(1):111-99.  

 

 

http://seer.ufsj.edu.br/index.php/recom/issue/view/109


138 
 

PORTO, G. B. Do corredor ao consultório: diversidade e multifuncionalidade da 

consulta de enfermagem na Atenção Básica de Porto Alegre. Dissertação (Mestrado) – 

Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 

2007. 

 

 

PRISMA (n.d.). Prisma Flow Diagram Generator. Retrieved 

from: http://prisma.thetacollaborative.ca/ 
 
 
ROBERTI, M. R. F. et al. Avaliação da qualidade de vida em portadores de doença 

falciforme do Hospital das Clínicas de Goiás, Brasil. Revista Brasileira de Hematologia 

e Hemoterapia, São Paulo, v. 32, n. 6, p. 449-454, 2010. 

 

 

ROECKE S, MARCON SS. Educação em saúde na estratégia saúde da família: o 

significado e a práxis dos enfermeiros. Esc Anna Nery (impr) 2011; 15 (4):701-709. 

 

 

RODRIGUES, C. C. M.; ARAUJO, I. E. M.; MELO, L. L. A família da criança com 

doença falciforme e a equipe enfermagem: revisão crítica. Rev. Bras. Hematol. 

Hemoter. 2010, vol.32, n.3, pp. 257-264. Acesso em: Fev. 2017. 

 

 

RODRIGUES, D. D.; FREITAS, K. F de; FAVORITO, L. L.; SILVA, R. S. Recorte 

bibliográfico da prevalência e diagnóstico da anemia falciforme. Rev Pat Tocantins;            

V. 4, n. 01, 2017. 

 

ROSA, J. R. “O sofrimento gera luta”: o impacto da anemia falciforme e da vivência 

do adoecimento no desenvolvimento psíquico de portadores da doença. 2015. 195 f. 

Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual 

Paulista, Botucatu, 2015. Orientadora. Profª. Drª. Sueli Terezinha Ferrero Martin, SP. 

Disponível em: 

https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/132064/000854605.pdf?sequence=1

.Acesso em: Junho. 2017. 

 

 

SALCI, Maria Aparecida et al. Educação em saúde e suas perspectivas teóricas: 

algumas reflexões. Texto Contexto Enferm, Florianópolis; 22(1): 224-30.2013. 

 

 

SAMPAIO, J., et al. Limites e potencialidades das rodas de conversa no cuidado em 

saúde: uma experiência com jovens no sertão pernambucano. Interface – Comunicação, 

Saúde, Educação, [s.l], v.18, n.2, p.1299-1311, dez. 2014. 

 

 

SANTANA, A. B.; ROMÃO, E. L. S; ESPÍRITO SANTO, F. R.. Assistência de 

enfermagem às crianças portadoras da doença anemia falciforme: uma revisão de 

literatura. Curso de pós-graduação de enfermagem em UTI neonatal e pediátrica na 

Instituição Atualiza Associação Cultural. Salvador, 2014. Acesso em: Fev. 2017. 

 

http://prisma.thetacollaborative.ca/
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/132064/000854605.pdf?sequence=1
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/132064/000854605.pdf?sequence=1


139 
 

 

SANTANA CA, CORDEIRO RC, FERREIRA SL. Conhecimento de enfermeiras sobre 

educação para o autocuidado na anemia falciforme. Revista Baiana de Enfermagem, v. 

27, n. 1, p. 4-12, Salvador, Jan./Abr. 2013. Acesso em: Maio 2018. 

 

 

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. Disponível em: 

http://portal.estacio.br/media/1958515/mario%20disserta%C3%A7%C3%A3o%20final.

pdf. Acesso em: Jun. 2013 

 

SANTOS, E. C. et al. O Conhecimento de Puérperas sobre a Triagem Neonatal. 

Revista Cogitare de Enfermagem, v.16, n.2, p.282-288, Cuiabá-MT, 2011. 

 

SANTOS J. P., GOMES N. M. Sociodemographic aspects and quality of life of patients 

with sickle cell anemia. Rev Bras Hematol Hemoter[Internet]. 2013; 35(4):242-5. 

 

 

SAUL, A.M; SAUL A. Contribuições de Paulo Freire para a formação de educadores: 

fundamentos e práticas de um paradigma contra-hegemônico. Educar em Revista, 

Curitiba, Brasil, n. 61, p. 19-35, jul./set. 2016. 

 

 

SEVALHO, Gil. O conceito de vulnerabilidade e educação em saúde fundamentada em 

Paulo Freire. Interface (Botucatu), Botucatu, v. 22, n. 64, p. 177-188, mar. 2017.  

 

  

SILVA, AH, Bellato R, ARAÚJO LFS. Cotidiano da família que experiência a 

condição crônica por anemia falciforme. Rev. Eletr. Enf. [Internet]. 2013 

abr/jun;15(2):437-46. Acesso em: Maio 2018. 

 

 

SILVA, A. K. Doença falciforme, preconceito linguístico e sociorracial: a 

desinformação como determinante social da saúde no estado do pará, amazônia. 

Amazôn., Rev. Antropol. (Online) 8 (2): 518 - 539, 2016. 

 

 

SILVA, Rodrigo Andrade da; et al. Estudo genético-populacional da doença falciforme 

a partir de doadores de sangue em primavera do leste-MT. Biodiversidade - V.11, N1, 

2012 

 

 

SILVA, J. et al. A promoção a igualdade racial em 2006 e o Programa de Combate ao 

Racismo Institucional. In: JACCOUD, L. (Org.). A construção de uma política de 

promoção da igualdade racial: uma análise dos últimos vinte anos. Brasília, DF: Ipea, 

2009. p. 7-170. 

 

 

http://portal.estacio.br/media/1958515/mario%20disserta%C3%A7%C3%A3o%20final
http://portal.estacio.br/media/1958515/mario%20disserta%C3%A7%C3%A3o%20final


140 
 

SILVA, M. C.; SHIMAUTI, E. L. T. Eficácia e toxicidade da hidroxiuréia em 

crianças com anemia falciforme. Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, v. 

28, n. 2, Abr/Jun, 2006. 

 

SILVEIRA, D.T.; MARIN, H.F. Conjunto de Dados Mínimos em Enfermagem: 

identificação de categorias e itens para a prática de enfermagem em saúde ocupacional 

ambulatorial. Revista Brasileira de Enfermagem. 59(2): 2006. 

 

 

SIQUEIRA, K. M. et al. Crenças populares referentes à saúde: apropriação de saberes 

sócio-culturais. Texto Contexto Enferm., Florianópolis, v. 15, n. 1, p. 68-73, 2006. 

 

 

SOARES, E.P.B.; SILVA, D.S.; XAVIER, A.S.G.; CARVALHO, E.S.S.; CORDEIRO, 

ARAUJO, E.M. Cuidar de pessoas com doença falciforme na unidade de emergência: 

discurso de uma equipe multiprofissional. Cienc Cuid Saude 2014 Abr/Jun; 13(2):278-

285 

 

STEINBERG,  MH.  Pathophysiologic  ally based   drug   treatment   of   sickle   cell 

disease. Trends in Pharmacological Sciences. v. 27, n.4, p. 204 -210, 2006. 

 

STORINO, LP; SOUZA, KV; SILVA, KL. Necessidades da saúde de homens na 

atenção básica: acolhimento e vínculo como potencializadores da integralidade. Esc 

Anna Nery. 2013 out/dez;17(4):638-45.  

 

TEMPORÃO JG. Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece diretrizes 

para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Brasília: Ministério da Saúde. Diário Oficial da União; 2010. 

 

THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. 18ª ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

 

VALENTE, G. S. C. et al. The nursing consultation focuses on the nurse's role in 

prenatal low risk: a practice of health education. Revista de Enfermagem UFPE 

Online, [s.l.], v. 4, n. 3, p. 1010-1016, 1 maio 2010.  

 

 

YIN, R.K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5ª ed. Porto Alegre: Bookman, 

2015. 

 

WILLIAMS, T.N.; Weatherall, D.J. World Distribution, Population Genetics, and 

Health Burden of the Hemoglobinopathies. Cold Spring Harb Perspect Med v.2 p.1-14, 

2012 

 

World Health Organization - WHO. World health statistics 2012. Geneva (SUI): WHO; 

2012. 



141 
 

 

ZAGO MA; FALCÃO RP; Pasquini R. Tratado de Hematologia. 2ª ed. Atheneu. São 

Paulo; 2014. 

 

ZAGO, MA. Anemia Falciforme e doenças Falciformes. In: HAMANN, Edgar 

Merchan; TAUIL, Pedro Luiz (org.). Manual de doenças mais Importantes, por razões 

étnicas, na população brasileira afrodescendente. Brasília: UnB, 2000. Disponível em: 

Acesso em: 02 jan. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 

Dados de identificação 

  

Título do Projeto: Prática Educativa com pessoas que vivem com anemia falciforme: 

uma perspectiva dialógica  

Pesquisador Responsável: Rafael Gravina Fortini 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 99739-2910  

Outras formas de contato com o pesquisador (e-mail): rafagravina@gmail.com 

Nome do voluntário: 

___________________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos                                  R.G. __________________________ 

Responsável legal (quando for o caso): 

___________________________________________________ 

R.G. Responsável legal: _________________________ 

  

O/A Sr./a está sendo convidado/a a participar do projeto de pesquisa “Prática Educativa 

com pessoas que vivem com anemia falciforme: uma perspectiva dialógica”, de 

responsabilidade do pesquisador Rafael Gravina Fortini 

-Justificativa: Trata-se de um estudo sobre a prática educativa do enfermeiro 

desenvolvida com pessoas que vivem com Anemia Falciforme (AF), por meio de ações 

educativas que visam melhorar a qualidade de vida destas pessoas. A importância dos 

dados epidemiológicos no Brasil revela a necessidade de estudos nessa área.  Assim 

sendo a referida pesquisa justifica-se por contribuir uma vez que favorecerá a discussão 

sobre dúvidas dos pacientes e de seus familiares, construindo um conhecimento 

coletivamente, priorizando as práticas educativas em saúde, a assistência de 

enfermagem, reforçando a relação enfermeiro-paciente.  

 

-Objetivo geral 

-Conhecer como se realizam as práticas educativas desenvolvidas pelos enfermeiros 

com um grupo de pessoas que vivem com anemia falciforme e frequentam o 

ambulatório de um Hospital Especializado em tratamento de doenças do sangue, na 

cidade do Rio de Janeiro. 

Objetivos Específicos 

-Analisar as práticas educativas em saúde realizadas pelos enfermeiros com este grupo 

populacional específico; 

-Discutir a repercussão destas práticas junto aos pacientes, no que tange o autocuidado  

-Descrição detalhada dos procedimentos: A coleta de dados realizar-se-á no Hemorio 

com os enfermeiros do ambulatório de doença falciforme e pacientes que vivem com 

anemia falciforme atendidos neste ambulatório. O TCLE será aplicado pelo pesquisador 

antes da entrevista. Será informado aos participantes da pesquisa para que serve o 

documento e quais os riscos são oferecidos. Os dados serão coletados por meio de 

entrevistas semiestruturadas, direcionadas aos enfermeiros e pacientes, rodas de 

conversas realizadas com os pacientes, além da observação participante. Nas rodas de 

conversa serão discutidas ações educativas realizadas pelos enfermeiros que 

repercutiram de forma positiva na vida de pessoas que vivem com DF.  
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-Esclarece-se que a pesquisa terá risco mínimo para os participantes tendo em vista a 

abordagem e os questionamentos inseridos nos formulários de coleta de dados para os 

dados qualitativos, entretanto, caso o enfermeiro e o paciente sintam algum 

constrangimento, choro ou alguma recusa em relação às respostas, o pesquisador 

suspenderá imediatamente a coleta e o (a) Sr (a) poderá contar com apoio imediato do 

pesquisador que o acompanhará até um Pronto Atendimento, podendo declinar da 

entrevista ou retornar às respostas quando desejar. Ressalta-se ainda que cabe processo 

indenizatório em casos de danos ao participante da pesquisa no período em que o 

mesmo se encontre participando espontaneamente da entrevista. 

A presente pesquisa deseja contribuir na área da enfermagem, sugerindo a 

implementação de estratégias de práticas educativas visando à prevenção, promoção e 

reabilitação de saúde da pessoa que vive com anemia falciforme. Dessa maneira o/a 

enfermeiro/a, nesse contexto, é essencial porque além de informações concernentes no 

processo de cuidar, poderá colaborar para promover a educação em saúde nessa cliente, 

melhorando assim sua qualidade de vida. 

Os/as participantes da pesquisa poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antonio Pedro, para obter 

informações especificas sobre a aprovação desse projeto ou demais informações. 

Telefone de contato do pesquisador: (21) 99739-2910 

E-mail: ética@vm.uff.br   Telefone: (21) 2629-9189 

 

O/a sr./a será atendido/a quanto a esclarecimento de dúvidas de qualquer natureza, 

acerca dos riscos, benefícios, procedimentos e outros assuntos relacionados à pesquisa. 

Enfatizamos que se depois de consentir em sua participação o/a Sr/a desistir de 

continuar participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em 

qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta de dados, independente do 

motivo. A recusa a participação da pesquisa não trará nenhum prejuízo. O/a Sr./a não 

terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da 

pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo 

guardada em sigilo. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham 

para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de 

acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos 

CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca 

garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas 

agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses 

dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber 

se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou 

querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, 

de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: 

 E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

Eu, ________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de 

pesquisa acima descrito. 

Ou 

Eu, ________________________________________, RG nº 

_______________________, responsável legal por 

____________________________________, RG nº _____________ declaro ter sido 

informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa 

acima descrito. 

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de _______ 
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____________________________________   

(nome e assinatura do participante ou responsável legal) 

 ____________________________________ 

(nome e assinatura do responsável por obter o consentimento) 

_____________________________________ 

(nome e assinatura da testemunha 1, quando for o caso) 

_____________________________________ 

(nome e assinatura da testemunha 2, quando for o caso) 
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APÊNDICE B: Roteiro de Entrevista com os Enfermeiros 

 

Identificação: 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

 

Idade: ____Sexo: _____ Tempo de serviço na unidade/ambulatório: _______________ 

 

 

 

1 – Em sua opinião, por que o cliente procura este ambulatório? 

 

2 – Como são realizadas as práticas educativas no atendimento do Enfermeiro no 

ambulatório? 

 

3 – Quais as dificuldades encontradas para desenvolvimento da prática educativa em 

saúde com esta clientela? 

 

4 – Qual a contribuição deste trabalho para o cliente e para a sociedade? 

 

5 - Qual a repercussão dessas atividades educativas na melhoria da saúde das pessoas 

que frequentam o ambulatório de doença falciforme? 
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APÊNDICE C: Roteiro de Entrevista com os Pacientes que vivem com Anemia 

Falciforme 

 

Identificação: 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

Idade: _______Raça: _____________ Sexo: _______ Estado Civil: _______________ 

Religião:_______   Bairro:_____________________ Grau de Instrução:____________ 

Cidade:________________________ Ano Diagnóstico:__________ 

Frequencia de internação/ano:__________________ 

 

 

1 – Há quanto tempo você frequenta o ambulatório de Doença Falciforme? 

 

2 – Por que você procurou o ambulatório e por que continua? 

 

3 – Como você se sente participando das consultas no ambulatório de enfermagem?  

 

4 – Houve melhora da saúde após freqüentar o ambulatório? Quais mudanças 

ocorreram? 

 

5 – Você aplica os conhecimentos construídos no ambulatório no seu cotidiano? 

 

6 – Como você se sente na relação com cada um dos profissionais do ambulatório? 

 

7 – No seu modo de ver, como deveria funcionar o ambulatório? 
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APÊNDICE D: Análise de Conteúdo das Entrevistas segundo Bardin 

 

FASES:  

1. RECORTE:  

Unidades de registro (UR) escolhidas: Frases  

Número de UR (total): 51  

2. INVENTÁRIO  

3. CATEGORIZAÇÃO  

4. CODIFICAÇÃO  

 

UNIDADES DE REGISTRO – CONSTRUINDO O INVENTÁRIO 

1. O ambulatório é geral...  

2. Ele passa por vários profissionais que vão educar contra a doença. 

3. Então nós fazemos desde o teste do pezinho até a vida adulta... 

4. Muitos vem pra tentar pegar informações... 

5. Pra poder ter um pouquinho mais de informação... 

6. A gente tem bastante liberdade em relação ao que será abordado... 

7. A gente pergunta o que eles já têm de conhecimento sobre a doença falciforme... 

8. A forma principal mesmo é a conversa... 

9. A gente vê a necessidade do cliente. 

10. Dando espaço pra eles verem o que eles sabem. 

11. A gente tenta fazer de uma forma que ele consiga compreender a doença. 

12. A falta de insumos, de medicação... 

13. o passe que não deixa que esse paciente venha várias vezes ao ambulatório... 

14. A parte econômica dos pacientes. 

15. A aceitação da doença e a aceitação do tratamento... 

16. A dificuldade social...muitas das vezes você tem um déficit de conhecimento. 

17. A dificuldade é a linguagem. 

18. Uma das grandes dificuldades que a gente tem aqui é porque tem, é o déficit cognitivo... 

19. Favorecer pra que ele tenha uma qualidade de vida melhor e uma vida prolongada, dentro de todos 

os agravos que ele já tem. 

20. Aumento da qualidade de vida, eu acredito e informação. 

21. Esclarecimento pra que eles possam ter uma vida mais saudável. 

22. Na sociedade ainda tem umas limitações por falta de conhecimento. 
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23. Pra sociedade de uma forma geral é, tem muitas poucas pessoas que tem conhecimento sobre a 

anemia falciforme. 

24. Pra sociedade você ter um indivíduo com uma bagagem. 

25. Essa educação é para melhorar a qualidade de vida desse paciente. 

26. As complicações vão interferir na vida dele... 

27. Eu acredito muito que isso faça diferença na vida deles, deles poderem estar aqui e ter essa 

liberdade ... 

28. É a gente conseguir que ele na verdade tenha o controle... 

29. Sempre buscando o autocuidado pra que eles possam se cuidar e conscientizar a família do que eles 

podem fazer ou não. 

30. Eu me sinto bastante acolhido, comigo são muitos carinhosos, todos são carinhosos comigo... 

31. Me sinto bem acolhido por elas, me sinto bem, sou bem recebido, são profissionais bem capacitados. 

32. Eles protegem a gente, cuidam e também querem ver a gente bem, tanto no emocional, no 

psicológico em tudo. 

33. A gente tem um diálogo como se fóssemos amigos... 

34. Ganhei muito conhecimento no ambulatório de enfermagem, que aplico no meu dia a dia. 

35. A gente sempre busca eles na hora do aperto. 

36. A gente ouve o que eles falam e aplicamos em casa, no nosso dia a dia pra melhorar. 

37. A orientação enfermeiro mudou bastante o meu cotidiano... 

38. Não pego muito sol, não fico na friagem... 

39. Eu sei o que fazer, o que eu não devo fazer eu descarto... 

40. Hoje a minha internação é zero, porque realmente eu me cuido bastante. 

41. Teve melhoras, porque eu evito de ter crise... 

42. Depois que eu passei a me tratar aqui não tive mais crises de dores, não foi preciso ficar internada. 

43. Olha eu aprendi que a gente consegue viver uma vida melhor. 

44. Diminui as internações, passei a me cuidar mais. 

45. Eu tive que mudar praticamente tudo que, eu fazia... 

46. Quando eu entro na sala ele já me conhece... 

47. Eles me respeitam, eu respeito eles. 

48. Bem, eles são perfeitos, perfeitos, perfeitos mesmo... 

49. O pessoal tava comigo, chorou a minha dor... 

50. Enfermeiro cuida muito da gente... 

51. Tem aquele cuidado, a gente se sente bem, a gente é amado e eu retribuo. 
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QUADRO 1 – Distribuição das unidades de registro relacionadas à categoria e 

subcategorias pertencentes à Classe Temática I: Pessoas que vivem com Anemia 

Falciforme: uma perspectiva de autonomia por meio do diálogo. 

 

UNIDADES DE REGISTRO 

(UR) 

SUBCATEGORIAS CATEGORIA CODIFICAÇÃO 

1. O ambulatório é geral...  

2. Ele passa por vários 

profissionais que vão educar 

contra a doença. 

3. Então nós fazemos desde o teste 

do pezinho até a vida adulta... 

4. Muitos vem pra tentar pegar 

informações... 

5. Pra poder ter um pouquinho 

mais de informação... 

 

6. A gente tem bastante liberdade 

em relação ao que será 

abordado... 

7. A gente pergunta o que eles já 

têm de conhecimento sobre a 

doença falciforme... 

8. A forma principal mesmo é a 

conversa... 

9. A gente vê a necessidade do 

cliente. 

10. Dando espaço pra eles verem 

o que eles sabem. 

11. A gente tenta fazer de uma 

forma que ele consiga 

compreender a doença. 

 

12. A falta de insumos, de 

medicação... 

13. o passe que não deixa que 

esse paciente venha várias vezes 

ao ambulatório... 

14. A parte econômica dos 

pacientes. 

15. A aceitação da doença e a 

aceitação do tratamento... 

 

 

 

- Sobre a procura dos 

pacientes ao ambulatório 

especializado; 

 

 

 

 

 

 

-A consulta de 

enfermagem: o diálogo 

com pessoas que vivem 

com AF; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- As barreiras 

encontradas para o 

 

 

 

 

 

 

Pessoas que vivem com Anemia 

Falciforme: uma perspectiva de 

autonomia por meio do diálogo. 

(PAFPAD) 

 

 

PAFPADPPAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAFPADCEDPAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAFPADBDPEL 
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16. A dificuldade social...muitas 

das vezes você tem um déficit de 

conhecimento. 

17. A dificuldade é a linguagem. 

18. Uma das grandes dificuldades 

que a gente tem aqui é porque 

tem, é o déficit cognitivo... 

 

19. Favorecer pra que ele tenha 

uma qualidade de vida melhor e 

uma vida prolongada, dentro de 

todos os agravos que ele já tem. 

20. Aumento da qualidade de 

vida, eu acredito e informação. 

21. Esclarecimento pra que eles 

possam ter uma vida mais 

saudável. 

22. Na sociedade ainda tem umas 

limitações por falta de 

conhecimento. 

23. Pra sociedade de uma forma 

geral é, tem muitas poucas 

pessoas que tem conhecimento 

sobre a anemia falciforme. 

24. Pra sociedade você ter um 

indivíduo com uma bagagem. 

25. Essa educação é para 

melhorar a qualidade de vida 

desse paciente. 

26. As complicações vão interferir 

na vida dele... 

27. Eu acredito muito que isso 

faça diferença na vida deles, deles 

poderem estar aqui e ter essa 

liberdade ... 

28. É a gente conseguir que ele 

na verdade tenha o controle... 

29. Sempre buscando o 

autocuidado pra que eles possam 

se cuidar e conscientizar a família 

do que eles podem fazer ou não. 

desenvolvimento da 

prática educativa 

libertadora; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Contribuições da 

consulta de enfermagem 

na saúde de pessoas que 

vivem com anemia 

falciforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAFPADCCESPVAF 
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QUADRO 2 – Distribuição das unidades de registro relacionadas à categoria e 

subcategorias pertencentes à Classe Temática II: Vivências de pessoas com 

anemia falciforme no ambulatório especializado. 

 

 

UNIDADES DE REGISTRO (UR) SUBCATEGORIAS CATEGORIA CODIFICAÇÃO 

1. Eu me sinto bastante acolhido, 

comigo são muitos carinhosos, todos 

são carinhosos comigo... 

2. Me sinto bem acolhido por elas, 

me sinto bem, sou bem recebido, são 

profissionais bem capacitados. 

3. Eles protegem a gente, cuidam e 

também querem ver a gente bem, 

tanto no emocional, no psicológico 

em tudo. 

4. A gente tem um diálogo como se 

fóssemos amigos... 

5. Ganhei muito conhecimento no 

ambulatório de enfermagem, que 

aplico no meu dia a dia. 

6. A gente sempre busca eles na 

hora do aperto. 

7. A gente ouve o que eles falam e 

aplicamos em casa, no nosso dia a 

dia pra melhorar. 

8. A orientação enfermeiro mudou 

bastante o meu cotidiano... 

 9. Não pego muito sol, não fico na 

friagem... 

10. Eu sei o que fazer, o que eu não 

devo fazer eu descarto... 

11. Hoje a minha internação é zero, 

porque realmente eu me cuido 

bastante. 

12. Teve melhoras, porque eu evito 

de ter crise... 

13. Depois que eu passei a me 

tratar aqui não tive mais crises de 

dores, não foi preciso ficar 

internada. 

14. Olha eu aprendi que a gente 

consegue viver uma vida melhor. 

 

 

 

 

- Práticas educativas do 

enfermeiro: repercussões no 

cuidado cotidiano de pessoas 

que vivem com AF; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivências de Pessoas com 

Anemia Falciforme num 

ambulatório especializado. 

(VPAFAE) 

 

 

 

VPAFAEPEERCPAF 
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15. Diminui as internações, passei a 

me cuidar mais. 

16. Eu tive que mudar praticamente 

tudo que, eu fazia... 

17. Quando eu entro na sala ele já 

me conhece... 

18. Eles me respeitam, eu respeito 

eles. 

19. Bem, eles são perfeitos, 

perfeitos, perfeitos mesmo... 

20. O pessoal tava comigo, chorou 

a minha dor... 

21. Enfermeiro cuida muito da 

gente... 

22. Tem aquele cuidado, a gente se 

sente bem, a gente é amado e eu 

retribuo. 

 

 

 

 

 

 

- A relação enfermeiro-

paciente: para além do cuidado 

técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPAFAEREPACT 
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