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RESUMO

ANDRADE, I. F. Estudo sobre a percepção e nível de conhecimento de pais de crianças com
anemia falciforme na rede pública do município de Campos dos Goytacazes – RJ/ Ivana
Ferreira de Andrade - Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte
Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2018.
A anemia falciforme é considerada uma das doenças hereditárias mais comuns no mundo e
tem uma significativa representação na população brasileira e também no estado do Rio de
Janeiro. Este estudo visa a contribuição acadêmica e profissional, visto que existe a
necessidade de um maior conhecimento sobre a doença, para um melhor tratamento das
pessoas portadoras de anemia falciforme. Quanto mais cedo o diagnóstico e a busca pelo
tratamento, melhor a qualidade de vida dessas pessoas. O universo da pesquisa foi constituído
por 14 pais de crianças de zero a dez anos incompletos. Este estudo buscou analisar como os
pais de crianças cadastradas no Programa Integrado de Assistência ao Portador de Doença
Falciforme de Campos dos Goytacazes - RJ se relacionam com o conhecimento sobre a
doença e o tratamento. Do ponto de vista dos objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva,
envolvendo o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: uma entrevista estruturada,
utilizando o modelo de escala Likerte um formulário sobre o conhecimento dos pais em
relação à doença e o tratamento, formado por dez frases para avaliar se são corretas ou não.
Os dados coletados foram apresentados por meio de análise bibliométrica. Constatou-se pela
pesquisa, que os pais das crianças cadastradas no Programa Integrado de Assistência ao
portador de Doença Falciforme reconhecem o conhecimento como uma forma de
enfrentamento da doença e possuem algumas informações importantes, mas que desconhecem
cuidados e características básicas sobre a doença, que podem contribuir para a prática dos
cuidados em saúde e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Um fato importante a ser
considerado é o desconhecimento sobre o Aconselhamento Genético pelos os pais, em
Campos dos Goytacazes. O Rio de Janeiro é o segundo estado com o maior número de
pacientes com anemia falciforme no Brasil e o aconselhamento genético é a única forma de se
pensar, com muito cuidado e ética, em prevenção a longo prazo. Desenvolver ações
educativas com medidas preventivas e profiláticas podem melhorar o nível de conhecimento
sobre a doença e suas nuances, incrementando a adesão ao tratamento e levando uma melhor
qualidade de vida aos pacientes e familiares.

Palavras chave: Anemia falciforme, Conhecimento, Saúde.
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ABSTRACT

ANDRADE, IF A studyontheknowledgeand its interfaces in thetreatmentofsicklecell anemia
in thepublic network of. Campos dos Goytacazes– RJ/ Ivana Ferreira de Andrade - Campos
dos Goytacazes, RJ: Norte Fluminense Darcy RibeiroStateUniversity – UENF, 2018.
Sickle cell anemia is considered one of the most common hereditary diseases in the world and
has a significant representation in the Brazilian population and also in the state of Rio de
Janeiro. This study aims at the academic and professional contribution, since there is a need
for a better knowledge about the disease, for a better treatment of people with sickle cell
anemia. The earlier the diagnosis and the search for treatment, the better the quality of life of
these people. The research universe consisted of 14 parents of children from zero to ten years
of age. This study aimed to analyze how the parents of children enrolled in the Integrated
Program of Assistance to the Sickle Cell Carrier of Campos dos Goytacazes - RJ are related to
the knowledge about the disease and the treatment. From the point of view of the objectives, it
is a descriptive research, involving the use of standardized techniques of data collection: a
structured interview using the Likerte scale model a form about the parents' knowledge about
the disease and the treatment , formed by ten sentences to evaluate if they are correct or not.
The data collected were presented through bibliometric analysis. It was verified by the
research that the parents of children enrolled in the Integrated Program of Assistance to the
Sickle-Free Patient recognize knowledge as a way of coping with the disease and have some
important information but do not know basic care and characteristics about the disease, which
can contribute to the practice of health care and improve the quality of life of patients. An
important fact to consider is the lack of knowledge about Genetic Counseling by the parents
in Campos dos Goytacazes. Rio de Janeiro is the second state with the largest number of
patients with sickle cell anemia in Brazil and genetic counseling is the only way to think, with
great care and ethics, of long-term prevention. Developing educational actions with
preventive and prophylactic measures can improve the level of knowledge about the disease
and its nuances, increasing adherence to treatment and leading to a better quality of life for
patients and their families.

Keywords: Sicklecell anemia, Knowledge, Health
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1. Introdução
De acordo com o Ministério da Saúde, a anemia falciforme é considerada uma das
doenças hereditárias mais comuns no mundo e tem uma significativa representação na
população brasileira. Caracterizada por uma alteração genética, é predominante entre negros e
pardos. Originária na África espalhou-se pelo mundo devido ao tráfico de africanos e dos
movimentos populacionais em busca de melhores condições de vida. Dados estatísticos dos
Programas Estaduais de Triagem Neonatal demonstram que os estados brasileiros com maior
incidência da doença são Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais, justamente onde ocorreram
uma maior circulação de escravos africanos(BRASIL, 2012b).
A miscigenação foi apontada pela maioria dos médicos e cientistas do país, nas
décadas de 1930 e 1940, como interferência significativa na epidemiologia no Brasil. Nesta
época surgiram as primeiras publicações brasileiras sobre a anemia falciforme, principalmente
entre os pediatras e hematologistas, de acordo com Cavalcanti e Maio (2011).
O termo doença falciforme é usado para referir síndromes provocadas pela alteração
na molécula de hemoglobina, que é responsável pelo transporte de oxigênio na célula.Por ser
uma doença crônica, sem cura(porem com controle) e que apresenta complicações clínicas e
comprometimento progressivo de diferentes órgãos, apresenta alto índice de mortalidade,
principalmente até os cinco anos de idade. Os sintomas são muito variados, tendo pessoas
com determinados sintomas e com qualidade de vida e outros que apresentam crises mais
graves, que podem levar a morte. Sem tratamento médico os pacientes com anemia falciforme
raramente sobrevivem até a idade adulta. Quanto mais cedo for realizado o diagnóstico e
quanto mais informações os familiares tiverem acesso, maiores serão a qualidade e a
estimativa de vida do paciente.
Este estudo buscou analisar como os pais de crianças cadastradas no Programa
Integrado de Assistência ao Portador de Doença Falciforme de Campos dos Goytacazes se
relacionam com o conhecimento sobre a doença e o tratamento. Como têm acesso às
informações sobre a doença, se as informações são corretas e se percebem este conhecimento
como uma importante variável na adesão ao tratamento.
Sabe-se que o conhecimento da doença e o tratamento adequado são fatores
fundamentais para o tempo e a qualidade de vida das pessoas que tem anemia falciforme. Por
isso a importância do diagnóstico nas primeiras semanas de vida, na triagem neonatal
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(conhecida como teste do pezinho) e o encaminhamento para o tratamento, em busca de
informações adequadas sobre a doença.
Os profissionais de saúde são responsáveis pelos processos de comunicação e
educação, objetivando que a população tenha acesso às informações e as compreenda. Sem o
conhecimento adequado o paciente não tem a possibilidade de analisar as contingências
implicadas no seu processo saúde – doença e tomar as decisões relacionadas à sua saúde.
Todos os profissionais envolvidos no cuidado ao paciente possuem um papel importante e
podem ser responsáveis pela implantação das práticas educativas nos serviços de saúde.
Esta pesquisa foi desenvolvida no município de Campos dos Goytacazes, situado no
norte do estado do Rio de Janeiro, no Programa Integrado de Assistência ao Portador de
Doença Falciforme. As entrevistas aconteceram no período de janeiro a março de 2018, em
um encontro com os pais, agendado previamente através de contato telefônico. Os critérios
utilizados para esta pesquisa foram ser pais de crianças com doença falciforme entre zero e
dez anos incompletos cadastrados no Programa, e aceitar participar das atividades da
pesquisa.

1.1. Problema

De que forma o conhecimento sobre a doença e o tratamento, constitui uma variável
para o enfrentamento dos sintomas da doença na rede pública de saúde em Campos dos
Goytacazes – RJ, na percepção dos pais de crianças diagnosticadas com anemia falciforme?

1.2. Hipótese

Acreditamos que os pais de crianças com anemia falciforme que recebem informações
sobre a doença através de práticas educativas efetivas são sensibilizados para a importância do
tratamento precoce e a adoção de cuidados em saúde.

1.3.Objetivos
1.3.1.Objetivo Geral
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Analisar, na percepção dos pais ou responsáveis por crianças diagnosticadas com
anemia falciforme,o conhecimento sobre a doença e o tratamento, como variável para o
enfrentamento da doença na rede pública de saúde em Campos dos Goytacazes- RJ.
1.3.2. Objetivos específicos
1) Realizar um recorte sobre a doença por meio da pesquisa bibliométrica;
2) Levantar dados epidemiológicos na rede pública de saúde em Campos dos
Goytacazes relacionados à anemia falciforme;
3) Conhecer o fluxo do atendimento para crianças diagnosticadas com anemia
falciforme no município de Campos dos Goytacazes;
4) Verificar o nível de informação dos pais de crianças portadoras da anemia
falciforme e a relação com a busca para o tratamento efetivo da doença.

1.4. Justificativa

A relevância deste estudo se justifica pela contribuição acadêmica e profissional, visto
que existe a necessidade de um maior conhecimento sobre a doença, para um melhor
tratamento das pessoas portadoras de anemia falciforme. Quanto mais cedo o diagnóstico e a
busca pelo tratamento, melhor a qualidade de vida dessas pessoas. Um estudo que mostre as
dificuldades enfrentadas pelos familiares no processo de adesão ao tratamento pode apontar
caminhos a serem percorridos na política pública do município, que podem diminuir a
mortalidade da doença.
Mesmo sendo uma doença incurável, os tratamentos existentes podem promover às
pessoas com anemia falciforme o direito a uma vida com qualidade e proporcionam aos
familiares conforto e segurança. Por ser uma doença de origem hereditária, os familiares
também devem conhecer sua condição, pois podem ser portadores do traço falciforme, que
não necessita de atendimento especializado, mas devem ser bem informados sobre esta
condição, pois se tiverem filhos com outra pessoa com traço falciforme poderão gerar uma
criança com a doença.

4

2. Referencial teórico
2.1.Histórico das doenças falciformes

A doença falciforme é uma das enfermidades hereditárias e genéticas mais comuns no
mundo. A mutação genética que originou a doença ocorreu a milhares de anos no continente
africano, estendendo-se a outros continentes e se alastrando nas populações de
afrodescendentes. Essa disseminação se deu silenciosamente ao largo do conhecimento
científico, que somente veio a codificá-la e decifrá-la no início do século XX (BRASIL,
2013a).
A anemia falciforme é a mais conhecida das alterações hematológicas hereditárias no
homem. Cientificamente foi descrita pela primeira vez em 1910, pelo cientista norte
americanoJames B. Herrick (1861-1954), em um jovem estudante negro, proveniente da
América Central(BRASIL,2013c; RODRIGUES et al., 2010).
Com o comércio escravo e êxodo forçado não apenas para o Brasil, mas para muitos
outros continentes, essa doença alcançou todo o mundo.
No Brasil o diagnóstico se dá através do teste do pezinho, realizado nos postos de
saúde gratuitamente, na primeira semana de vida. Este teste consiste na coleta de gotas de
sangue do calcanhar para exames de triagem neonatal de várias outras doenças, entre elas a
doença falciforme. Para adultos e crianças acima de quatro meses outros exames são
realizados para o diagnóstico: os testes de afoiçamento e da mancha, como exames de
triagem; e a eletroforese de hemoglobina, como exame confirmatório. Quando identificada a
anemia falciforme o paciente precisa ser encaminhado para o início imediato do tratamento e
da tomada de cuidados (BRASIL, 2012a).
O Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Triagem Neonatal em 2001,
incluindo a testagem para as doenças falciformes com o objetivo de diagnosticá-las
precocemente, já que estas doenças habitualmente não apresentam sintomas no período
neonatal. Com o diagnóstico precoce é possível iniciar o acompanhamento dos pacientes antes
das manifestações e da sintomatologia, prevenindo complicações e sequelas (MENDONÇA et
al., 2009).
Os pacientes com anemia falciforme necessitam de cuidados contínuos, desde o
primeiro ano de vida, necessitando de cuidados por toda a vida em um centro especializado.
De acordo com Brasil (2012b) a letalidade em doença falciforme é de 80% de crianças com
menos de cinco anos de idade que não recebem os cuidados de saúde adequados.
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2.1.1.Manifestações clínicas:

As doenças falciformes constituem um grupo de doenças com alterações genéticas
caracterizadas pela predominância da hemoglobina (Hb) S. As doenças falciformes mais
freqüentes são a anemia falciforme (HbSS), a S/Beta Talassemia, as doenças SC, SD, SE
(duplos heterozigotos) e outras mais raras, as quais fazem parte das hemoglobinopatias. Neste
trabalho vamos analisar apenas a anemia falciforme, por ser a de maior significado clínico
(BRASIL, 2008).
A anemia falciforme é uma doença caracterizada por uma alteração na hemoglobina,
que é o pigmento que dá a cor vermelha ao sangue, presente nas hemácias. A hemoglobina é
responsável, juntamente com o ferro, por levar o oxigênio do pulmão para todo o corpo. Em
pessoas sem a doença, a hemoglobina tem a forma arredondada, que facilita o seu transporte.
Nas pessoas que tem a anemia falciforme, a hemoglobina produzida não exerce a função de
oxigenar o corpo de forma satisfatória pois as hemácias são destruídas (hemolizadas), devido
ao seu formato de “foice” ou “meia-lua”, dificultando o seu transporte nos pequenos vasos do
corpo (HEMORIO, 2002).
A letalidade em doença falciforme é de 80% de crianças com menos de cinco anos de
idade que não recebem os cuidados de saúde necessários, sendo a infecção a primeira causa
de mortalidade. Antes dos seis meses as manifestações clínicas são raras e geralmente a
primeira evidência da doença no lactente é a síndrome mão-pé (dactilite), mostrada na figura
1. Esta síndrome caracteriza-se por uma inflamação aguda dolorosa dos tecidos que revestem
os ossos dos tornozelos e punhos, dedos e artelhos, que apresentam edema e podem estar
avermelhados e quentes, causando mobilização da área atingida (KIKUCHI, 2007 in SOUZA,
2011).

Figura 1.Dactilite.
Fonte:Hemoglobinopatias.com.br.
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O risco de infecção por pneumococos em crianças com anemia falciforme menores de
cinco anos é aproximadamente 300 vezes maior do que em crianças saudáveis (NUZZO e
FONSECA, 2004 in SOUZA, 2011). Diante destas informações provavelmente o responsável
por uma criança recém diagnosticada por anemia falciforme buscaria o tratamento com maior
urgência. “Se forem diagnosticadas precocemente, e os pais ou cuidadores orientados a
respeito, tanto melhor. Desde que medicadas com vacinas especiais, essas crianças
ultrapassarão, com muito menos riscos, as barreiras infantis que podem levar o óbito
(BRASIL,2013a, p. 37) ”.
O rastreio da doença através da triagem neonatal faz parte de uma primeira medida de
prevenção. Segundo Braga (2007) as etapas seguintes do Programa Nacional de Triagem
Neonatal também precisam caminhar na mesma proporção: educação dos cuidadores e dos
pacientes, aconselhamento nutricional, imunização e profilaxia através da penicilina, também
são medidas que contribuem para a redução da morbimortalidade.
Os pacientes apresentam no decorrer de suas vidas manifestações clínicas devidas aos
fenômenos da vaso-oclusão das hemácias. Este fenômeno se caracteriza por episódios
dolorosos agudos devido ao bloqueio de vasos pequenos por hemácias falciformes e pode ser
seguida de infarto nos diversos órgãos e tecidos. Outras manifestações clínicas são
decorrentes da hemólise crônica - processo na qual ocorre o rompimento das membranas das
hemácias; e de seus mecanismos compensadores.
A hemólise crônica libera o pigmento bilirrubina na corrente sanguínea. O fígado não
consegue eliminar por completo esse pigmento, que se deposita na pele e nas mucosas
levando ao aparecimento da icterícia, que é a cor amarelada principalmente nos olhos. A cor
da urina também pode se alterar e tornar-se mais escura. A icterícia pode levar à formação de
cálculos na vesícula biliar. Se houver complicações ou crises repetidas ou inflamação das vias
biliares, a cirurgia pode ser indicada pelo médico (UNIFAL, 2010).
As crises álgicas são as complicações mais frequentes da anemia falciforme. São
causadas pela obstrução do fluxo sanguíneo pelas hemácias falcizadas. É comum serem a
primeira manifestação da doença, podendo iniciar-se aos seis meses de vida. Hipóxia,
infecção, febre, acidose, desidratação e exposição ao frio extremo podem precipitar as crises
álgicas(BRASIL, 2013b).
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das maiores complicações da anemia
falciforme. A obstrução de artérias cerebrais, que provoca isquemia e infarto, ocorre em cerca
de 10% dos pacientes (BRASIL, 2013b). O AVC é uma lesão cerebral causada pela
interrupção do fluxo de sangue no cérebro ou pelo rompimento de vasos sanguíneos cerebrais.
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Podem comprometer a fala, o modo de andar, o comportamento, visão e até o aprendizado e o
desenvolvimento geral da criança. Ocorre principalmente dos dois aos vinte anos de idade e é
um quadro grave que pode levar ao óbito. A realização do exame Doppler transcraniano, um
tipo de ultrassom que avalia os vasos sanguíneos do cérebro, é uma medida importante para
detectar precocemente os casos com alto risco de desenvolvimento de um AVC (UNIFAL,
2010).
O aparecimento de úlceras é bastante comum em áreas com menor tecido subcutâneo e
pele fina e pode ser espontâneo ou decorrente de pequenos traumas. A ocorrência é
costumeira e tem como característica cicatrização mais lenta do que a verificada em outras
etiologias. Em pesquisa realizada no Brasil com pessoas com hemoglobinopatias e úlceras de
perna, a prevalência destas úlceras nas pessoas com anemia falciforme foi de 22% (BRASIL,
2013b).
O sequestro esplênico agudo é a retenção rápida de grande volume de sangue dentro
do baço. Comum nos primeiros cinco anos de vida é um quadro extremamente grave. Provoca
palidez intensa, dores e inchaço abdominal e pode ser acompanhada de febre. Um método
precioso para salvar a vida da criança é ensinar aos pais ou cuidadores a palpar e medir o baço
da criança para detectar o seu aumento(UNIFAL, 2010).
Uma outra complicação é o priapismo, uma ereção dolorosa e prolongada do pênis,
sem relação com a atividade sexual. Ocorre devido à obstrução dos vasos sanguíneos pelas
hemácias em forma de foice. O pênis fica avermelhado, inchado e doloroso. Mais frequente
nos adolescentes e adultos jovens, mas pode acometer crianças. A família deve ser orientada
sobre medidas recomendadas para os momentos de crise, como banho quente e esvaziar a
bexiga e procurar o serviço médico de urgência se a ereção persistir por mais de duas horas
(UNIFAL, 2010).

2.1.2.O tratamento da anemia falciforme

De acordo com Hemorio (2014), o exame de triagem neonatal onde são detectadas as
hemoglobinopatias são responsabilidade do programa Primeiros Passos e são realizados em
todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo todos os recém- natos, conforme
a resolução SES nº 1681. Nas crianças que forem detectadas alterações no exame de triagem
serão convocadas a comparecer ao Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira
Cavalcanti (Hemorio) para a realização do exame confirmatório e estudo familiar. Somente a
partir da confirmação, o paciente é matriculado e inicia o tratamento específico e
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acompanhamento. Após os seis meses de idade, de acordo com o grau de complexidade da
doença do paciente, este é descentralizado para o atendimento no município mais próximo de
sua residência.
Mesmo sendo acompanhado nos centros de referência, são necessárias visitas anuais
ao Hemorio para a realização dos procedimentos de alta complexidade, como:
ecocardiograma, estudos angiotomográficos, sorologias, fenotipagem eritrocitária,etc. Os
cuidados da rede de atenção primária (vacinas, autocuidado e outros) juntamente com os
cuidados de média e alta complexidade (hidroxiuréia, dopllertranscraniano e outros) tem
impactos na qualidade de vida, proporcionando longevidade para estes pacientes (BRASIL,
2009).
O Programa Integrado de Assistência ao Portador de Doença Falciforme de Campos
dos Goytacazes é responsável pelo atendimento aos moradores de Campos dos Goytacazes,
São João da Barra e São Fidélis. Encontramos pacientes de outros municípios cadastrados no
Programa, como São Francisco do Itabapoana, Varre- Sai e Santo Antônio de Pádua.
Para Braga (2007) não existe tratamento específico para anemia falciforme e o
acompanhamento ambulatorial visa não só a avaliação dos órgãos e estado de saúde do
paciente, mas também a orientação sobre a doença. A equipe de saúde precisa de
conhecimentos relativos à doença falciforme para orientar o paciente e/ou seus familiares a
identificar rapidamente os sinais de gravidade da doença e buscar tratamento imediato. As
medidas gerais para o tratamento da anemia falciforme são: (1) educação dos familiares e do
paciente sobre os principais aspectos da doença; (2) orientação sobre nutrição, hidratação, uso
de roupas adequadas à temperatura, exercícios; (3) orientação sobre a importância do
acompanhamento regular; (4) imunização adequada; (5) orientação para manutenção da
profilaxia e realização do esquema vacinal; (6) ensinar a palpar o baço e medir a temperatura;
(7) acompanhamento do crescimento e desenvolvimento; (8) suplementação com ácido fólico;
(9) realização de exames periódicos para detectar precocemente alterações; (10)
aconselhamento genético e detecção de outros portadores na família.
No Brasil os medicamentos que compõem a rotina do tratamento da anemia falciforme
e integram a farmácia básica são o ácido fólico (uso contínuo), penicilina oral ou injetável
(obrigatoriamente até os cinco anos de idade), antibióticos, analgésicos e anti- inflamatórios
(nas intercorrências). A hidroxiureia e os quelantes de ferro integram a assistência
farmacêutica pactuada para a atenção na média complexidade. A hidroxiureia tem sido
considerada até o momento como a terapia farmacológica de maior sucesso para a doença
falciforme (BRASIL, 2013c).
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De acordo com Ferraz e Weiler (2012) as opções terapêuticas mais eficazes para o
tratamento da anemia falciforme são o transplante de células tronco hematopoéticas, como
opção curativa, quando possível de ser realizada e o uso da hidroxiureia como medicamento
paliativo para a melhora dos sintomas.

2.1.3.Genética e hereditariedade

A mutação genética que está na essência da anemia falciforme teve origem na África,
há milhares de anos, quando a malária matava muitas pessoas. A natureza se ocupou deuma
alteração genética que transformava a informação no DNA e protegia contra a doença. Quem
tivesse na hemácia a hemoglobina S não era infectado pela malária. Esta proteção natural fez
com que os portadores de traço falcêmico tenham tido maior chance de sobreviver à malária e
de chegar à idade reprodutiva. Devido ao tráfico de africanos para várias regiões do mundo, as
doenças falciformes se espalharam (BRASIL, 2007).
O portador do traço falciforme é uma pessoa que possui apenas um gene para
hemoglobina S e o outro gene para hemoglobina A e, portanto, não apresenta manifestações
da doença. Esta pessoa não precisa fazer um tratamento, mas saber da sua condição é
importante pois há a possibilidade de ter filhos com doença falciforme.

Figura 2. Casal com traço falciforme e possibilidades genéticas.
Fonte: Brasil (2012a).
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A figura 2 mostra duas pessoas com traço falciforme e as possibilidades de se ter
filhos com traço falciforme, com a doença falciforme ou filhos sem a doença. Muitas vezes as
pessoas passavam a vida inteira sem saber que são portadores do traço falciforme,
descobrindo esta condição na triagem neonatal de um filho. De acordo com Brasil (2014),
dados do Programa Nacional de Triagem Neonatal afirmam que no Brasil nascem em torno de
180 mil crianças com traço falciforme por ano.

Figura 3.Probabilidades genéticas relacionadas à anemia falciforme.
Fonte:www.paulomargotto.com.br

A figura 3 mostra todas as probabilidades genéticas relacionadas à anemia falciforme.
Sendo a anemia falciforme uma doença sem cura, as ações educativas voltadas para os
portadores de traço falcêmico são de grande importância visto que, embora saudáveis, um
casal com traço são considerados potenciais geradores de crianças com anemia falciforme.

2.1.4. Perfil demográfico da anemia falciforme no Brasil
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Estima-se que no Brasil 4% da população tenha o traço falciforme e que entre 25 a 50
mil pessoas tenham anemia falciforme ou outras doenças falciformes (Protocolo clínico e
diretrizes terapêuticas anemia falciforme, 2010).

Figura 4. Estados com maior incidência de doença falciforme.
Fonte: BRASIL, 2012 a.

O estado de maior incidência da doença falciforme é a Bahia, que apresenta 1
diagnóstico da doença a cada 650 nascimentos e 1 portador do traço falciforme para cada 17
nascidos vivos. O estado do Rio de Janeiro aparece logo em seguida com a proporção de 1
diagnóstico da doença para cada 1300 nascimentos e 1 portador do traço do falciforme para
cada 20 nascidos vivos. Como mostra a figura a seguir, o terceiro estado com maior
incidência é Minas Gerais, com 1 criança com doença falciforme a cada 1400 que nascem e 1
portador do traço falciforme para cada 30 nascidos vivos (BRASIL, 2012a).

2.1.5. Perfil demográfico da anemia falciforme na cidade de Campos dos Goytacazes

Campos dos Goytacazes fica no norte do estado do Rio de Janeiro, com uma
população estimada de 490 mil pessoas, em 2017, de acordo com o site do IBGE. Segundo
informações recebidas na Secretaria de Saúde do município, não há registro epidemiológico
sobre a porcentagem de resultados positivos para anemia falciforme ou traço falcêmico na
triagem neonatal do município. No ano de 2016 foram realizados 5.667 testes do pezinho no
município e em 2017 de janeiro a novembro foram contabilizados 4.912 testes do pezinho.
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O Programa Integrado de Assistência ao Portador de Doença Falciforme possui, em
março de 2018, 207 pacientes cadastrados. São pacientes de Campos dos Goytacazes e outros
municípios, como São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, São Fidelis, Miracema e
Varre- Sai.
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Gráfico 1. Perfil dos pacientes do Programa Integrado de Assistência ao Portador de Doença Falciforme de
Campos dos Goytacazes, em relação à idade.
Fonte: Programa Integrado de Assistência ao Portador de Doença Falciforme de Campos dos Goytacazes
(2018).

A idade dos pacientes mais predominante é a faixa etária de 1 a 20 anos, como mostra
o gráfico a seguir. De acordo com Brasil (2012a), a vida média das pessoas com doença
falciforme já alcança a faixa dos 48 anos e com a implantação do Programa de Atenção
Integral às pessoas com Doença Falciforme em todos os estados, a vida média pode ampliar
ainda mais e com qualidade.

Sexo

Feminino
46%

Masculino
54%

Gráfico 2. Perfil dos pacientes do Programa Integrado de Assistência ao Portador de Doença Falciforme de
Campos dos Goytacazes, em relação ao sexo.
Fonte: Programa Integrado de Assistência ao Portador de Doença Falciforme de Campos dos Goytacazes
(2018).
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Em relação ao gênero, há uma predominância do sexo masculino: de 207 pacientes, 95
(46%) são do sexo feminino enquanto 112 (54%) são do sexo masculino. Existem estudos que
citam uma maior prevalência da doença em indivíduos do sexo masculino (Campana, 2001).
Em outros estudos, não foram encontrados diferença significativa entre os gêneros (Ferreira,
2012).
2.2. Educação em Saúde na Anemia Falciforme

No momento do diagnóstico é importante que o profissional de saúde oriente o
responsável pela criança sobre as principais características da doença, acolhendo e
enfatizando a necessidade do tratamento imediato. Uma abordagem educativa precisa ser
pensada e construída para este fim. “Um programa voltado para as doenças falciformes deve
incluir a educação em saúde com orientação e informação genética, o diagnóstico precoce,
tratamento adequado e a participação da família” (PINTO, LUPINACCI e SANTOS, 2008).

2.2.1. O conhecimento como promoção à saúde

Nesta pesquisa buscamos conhecer como os responsáveis tem acesso à informação
sobre anemia falciforme, qual o nível de conhecimento sobre a doença e como este
conhecimento interfere nas práticas de cuidado e adesão ao tratamento, na rede pública de
Campos dos Goytacazes/RJ. O acesso ao conhecimento da doença é importante não só para a
adesão ao tratamento, mas também para uma melhor qualidade de vida aos portadores de
anemia falciforme, através da prática do autocuidado.
Para Machado e colaboradores (2007), o conceito de educação em saúde está ancorado
no conceito de promoção da saúde, relacionado a toda a população e não apenas às pessoas
sob risco de adoecer. A educaçãoem saúde é uma ferramenta para a promoção da saúde em
um processo de conscientização individual e coletiva de responsabilidades e direitos. A
definição de saúde mais completa, de acordo com Brasil (2008) é o bem-estar biopsicossocial,
cultural e espiritual, evidenciando a importância dos fatores culturais e da religiosidade como
influenciadores na qualidade de vida de uma pessoa.
Pensando na saúde com esta amplitude, os profissionais desta área precisam ter uma
visão cada vez mais crítica e atual sobre a subjetividade do sujeito na busca de qualidade de
vida. Para se compreender a subjetividade do outro é necessária a aproximação, o
estreitamento entre os saberes do profissional de saúde e da população.
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Segundo Machado (2007, p. 340): “Para educar em saúde se faz necessário estar
aberto ao contorno geográfico, social, político e cultural do indivíduo, família e comunidade.”
Esta prática se encontra em sintonia com as ideias de Paulo Freire, que no Brasil é o
representante mais significativo da abordagem sociocultural de Vygotsky (1897-1934). Esta
abordagem coloca no centro do processo de ensino- aprendizagem os contextos político,
econômico, social e cultural nos quais ocorre a ação educativa. A relação professor- aluno é
igualitária e democrática: a educação deve ser problematizadora e proporcionar aos alunos
uma compreensão ampla dos contextos nos quais o problema se insere (MACHADO e
VANDERLEY, 2012).
Pensando na interdisciplinaridade como construção de conhecimento, Meirelles e
Erdmann(2005) nos trazem as práticas interdisciplinares como espaço privilegiado para
repensar teorias, inovar conhecimentos e as várias formas de pensar a saúde. Para os
complexos fenômenos humanos há a necessidade de diferentes abordagens para entender a
realidade e enfrentar os problemas que se apresentam na atualidade. É preciso superar o
enfoque biomédico, curativista e fragmentado e pensar em uma intervenção que aborde as
várias dimensões da vida social. É importante que a prática da interdisciplinaridade na saúde
privilegie o sujeito como protagonista da sua saúde:

Mesmo diante das transformações que temos observado em nossa sociedade,
em tempos de mudanças paradigmáticas e estruturais, os serviços de saúde
continuam equivocadamente assumindo a responsabilidade pela condução do
viver saudável em sociedade. Ao superar esta noção de saúde como
atribuição exclusiva do setor saúde, partimos para uma ação intersetorial que
destaca a saúde no contexto das políticas sociais e de participação da
população no processo das decisões e controle das condições de saúde do
indivíduo e da coletividade (Meirelles e Erdmann, 2005, p. 417).

Para a Teoria Cognitivista a aprendizagem é um processo de organização das
informações e de integração do material à estrutura cognitiva. A aprendizagem significativa
ocorre quando novas informações relaciona-se com conceitos relevantes, claros e disponíveis
na estrutura cognitiva, sendo assimilada por ela (BOCK,2007).
Aprender sobre uma doença genética, hereditária, constitui uma dificuldade para a
maioria das pessoas. Por isso a linguagem precisa ser clara, simples e ter um significado no
seu cotidiano, para que as informações sejam assimiladas.
Os principais objetivos da educação em saúde para doença falciforme, de acordo com
Brasil (2008 p. 22), são:
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- Favorecer o empoderamento do cliente do conhecimento do profissional de
saúde sobre a doença falciforme. Contribuindo para a formação de opinião
favorável ao desenvolvimento, possibilitando a tomada de decisões clínicas
valorizando a saúde – promovendo o desenvolvimento do autocuidado;
- Desmistificar a doença falciforme popularizando o seu conhecimento em
virtude da alta prevalência em nosso país e compreendê-la como
representativa da especificidade de nossas raízes étnicas;
- Favorecer o desenvolvimento da cidadania por meio da participação ativa
do usuário na definição dos cuidados que reconhecem como prioritários para
transformar a história natural da doença num processo de longevidade com
qualidade de vida mesmo diante de obstáculos de natureza social ou
econômica;
- Estabelecer entre o profissional e a pessoa um clima de reconhecimento da
necessidade de atenção específica que permite a pessoa com a doença
encarar seus medos, enfrentar o sofrimento e superar seus obstáculos, se
apropriando da sua vida e dando a essa vida o rumo desejado.

Nas doenças falciformes a educação em saúde é voltada para a prática do autocuidado.
Quando o indivíduo adquire hábitos positivos em relação à sua doença e torna-se protagonista
da sua saúde, ele passa a cuidar de si mesmo, buscar quais são as necessidades do corpo e da
mente, melhorar o estilo de vida, evitar hábitos nocivos, desenvolver uma alimentação sadia,
tendo com todas essas ações uma melhoria da sua qualidade de vida (BRASIL, 2008).
O autocuidado na anemia falciforme compreende quatro fases diversas. Essas práticas
são consideradas essenciais no tratamento da anemia falciforme e todos os profissionais
envolvidos devem estimular e orientar adequadamente os pacientes. As fases são:
1)

Crianças:
A criança diagnosticada com anemia falciforme e sua família devem ser preparadas

para o autocuidado, através de assistência multiprofissional. Ações educativas sobre a doença,
triagem neonatal, sinais e sintomas que demandam atenção médica, hábitos saudáveis,
vacinações especiais, medidas preventivas e profiláticas entre outros aspectos, podem
melhorar o nível de conhecimento sobre a doença e incrementar a adesão ao tratamento,
aspecto de vital importância no controle da doença.
O sequestro esplênico agudo é a retenção rápida de grande volume de sangue dentro
do baço. Comum nos primeiros cinco anos de vida é um quadro extremamente grave. Provoca
palidez intensa, dores e inchaço abdominal e pode ser acompanhada de febre. Um método
precioso para salvar a vida da criança é ensinar aos pais ou cuidadores a palpar e medir o baço
da criança para detectar o seu aumento(UNIFAL, 2010).
A crise de dor é a causa mais frequente de procura das pessoas com doença falciforme
aos serviços de emergência (BRASIL, 2008). Portanto, a educação em saúde deve abranger
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ensinamentos para a família sobre as razões da dor, seus fatores predisponentes, formas de
prevenção e tratamento. No caso das crianças, a família deve aprender a reconhecer os sinais
físicos da dor, como tumefação de pés e mãos e distensão abdominal. Conhecer terapias não
farmacológicas para o tratamento coadjuvante da dor como massagens e compressas quentes
também podem ajudar nos momentos de crise.
Conhecer sobre o risco de crescimento e desenvolvimento alterados, para infecção e o
risco para acometimento de problemas bucais nas crianças é importante para que ações de
prevenção sejam pensadas e estimuladas junto aos pais e cuidadores das crianças com anemia
falciforme.
2)

Adolescentes:
Os diagnósticos de risco para esta idade são distúrbio do autoconceito, da autoimagem

e da autoestima, risco para a integridade da pele prejudicada, risco para mobilidade física
prejudicada, risco para infecção e para acometimento de problemas bucais. Um diálogo aberto
entre os jovens e os profissionais de saúde, além do acesso a uma equipe multidisciplinar
permite ao adolescente conhecer sobre sua doença e sobre situações comuns a todos os
adolescentes: uso de drogas, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez precoce. O jovem
precisa estar ativo na sua prática de autocuidado e entender a importância desta prática para
sua qualidade de vida.
3)

Gestantes:
A doença falciforme não é impeditiva da gravidez, mas a gestação em pessoas com

doença falciforme é considerada de alto risco. As intercorrências clínicas nesta fase podem ser
graves. As gestantes devem ser estimuladas a verbalizar suas expectativas, medos e
inseguranças. A educação em saúde deve incentivar a reflexão da gestante na busca de
estratégias para priorizar as atividades do dia, com pausas para descanso em casa ou no
trabalho, informações aos familiares para maior cooperação nas atividades diárias, além de
estimular as práticas saudáveis de alimentação, hidratação, higiene.
4)

Adultos:

Entre os adultos que foram sensibilizados durante a infância e adolescência, a adesão ao
tratamento é maior. Mas como a filosofia do autocuidado é recente, o desafio é levar a pessoa
adulta a assumir as medidas preventivas, os hábitos saudáveis e identificar precocemente as
intercorrências clínicas. A orientação e a informação genética devem ser oferecidas ao casal e
a toda a sua família(BRASIL, 2008).
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2.2.2.Sistema Único de Saúde - SUS

O Sistema Único de Saúde (SUS) é formado por todas as ações e serviços de saúde
prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração
direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Seus princípios apontam para a
democratização nas ações e nos serviços de saúde que deixam de ser restritos e passam a ser
universais e deixam de ser centralizados e passam a nortear-se pela descentralização. O SUS
representa a materialização de uma nova concepção de saúde, que hoje é considerada como
um estado de completo bem estar físico, mental, social, cultural e espiritual; não somente
ausência de afecções e enfermidades. Esta nova concepção é centrada na prevenção dos
agravos e na promoção da saúde. Para tanto, a saúde passa a ser relacionada com a qualidade
de vida da população, a qual é composta pelo conjunto de bens que englobam a alimentação,
o trabalho, o nível de renda, a educação, o meio ambiente, o saneamento básico, a vigilância
sanitária e farmacológica, a moradia, o lazer, etc.
Os princípios que dão base ao SUS são a universalidade, a equidade e a integralidade
nos serviços e ações de saúde. Segundo o princípio da Universalidade, a saúde é um direito de
todos e é um dever do poder público a provisão de serviços e de ações que lhe garanta. A
equidade vem da necessidade de reduzir as disparidades regionais e sociais em busca de
equilíbrio. E a integralidade demonstra que a atenção à saúde deve levar em consideração as
necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas.
De acordo com Machado et al., (2007), entende-se “a integralidade no cuidado de
pessoas, grupos e coletividade percebendo o usuário como sujeito histórico, social e político,
articulado ao seu contexto familiar, ao meio ambiente e à sociedade na qual se insere.” Desta
forma fica evidente a importância de articular as ações de educação em saúde como elemento
produtor de um saber coletivo que traduz no indivíduo sua autonomia e emancipação para o
cuidar de si e do outro. O princípio da integralidade é então eixo norteador das ações em
educação em saúde.

Para que seja possível a realização de uma prática que atenda à integralidade,
precisamos exercitar efetivamente o trabalho em equipe, desde o processo de
formação do profissional de saúde. É preciso estabelecer estratégias de
aprendizagem que favoreçam o diálogo, a troca, a transdisciplinaridade entre
os distintos saberes formais e não- formais que contribuam para as ações de
promoção de saúde a nível individual e coletivo (Machado et al, 2007, p.
337).
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Após o fim do Governo Militar, na década de 1980, vários movimentos sociais
eclodiram no Brasil e os segmentos ligados ao Movimento Negro reivindicaram políticas
públicas voltadas para o diagnóstico precoce e controle da doença falciforme. Em 1992 foi
criado o primeiro programa de triagem neonatal no Brasil, mas apenas em 2001 o Programa
Nacional de Triagem Neonatal foi instituído pela Portaria nº 822/01 do ministério da Saúde.
Este Programa tem o objetivo de detectar, na fase pré sintomática, quatro doenças congênitas,
sendo as hemoglobinopatias as mais prevalentes (MÁXIMO, 2009).
A doença falciforme foi incluída nas ações da Política Nacional de Atenção Integral à
Saúde da População Negra, do Ministério da Saúde, e está regulamentado no Sistema Único
de Saúde (SUS), nos termos da Portaria nº 2.048, de 03 de setembro de 2009, artigos 187 e
188. Estes dois instrumentos definem as Diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral
às Pessoas com Doença Falciforme e outras hemoglobinopatias, publicada em 16 de agosto de
2005 (BRASIL, 2012).
De acordo com Máximo (2009), as Diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral
às Pessoas com Doença Falciforme não se limitam à promoção do tratamento de suas
intercorrências clínicas, mas incluem uma gama de ações de promoção de saúde, educação
dos pacientes, aconselhamento genético, assistência multidisciplinar e acesso a todos os níveis
de atenção, reunindo elementos capazes de mudar a história natural desta doença no Brasil,
com redução da morbidade e aumento da expectativa de vida dos pacientes.
São sete as Diretrizes instituídas pelo SUS:
I – Promover a garantia do seguimento das pessoas diagnosticadas pelo Programa
Nacional de Triagem Neonatal, recebendo os pacientes e integrando-os na rede de assistência
do SUS, prioritariamente a partir da Hemorrede Pública, e promover a assistência às pessoas
com diagnóstico tardio, com criação de um cadastro nacional dos doentes.
II- Promover a garantia da integralidade da atenção, por intermédio de equipe
multidisciplinar, estabelecendo interfaces entre as diferentes áreas técnicas do MS, visando a
articulação das demais ações que extrapolam a competência da Hemorrede.
III- Instituir política de capacitação de todos os atores envolvidos e a promoção de
educação permanente.
IV- Promover acesso à informação e ao aconselhamento genético aos familiares e às
pessoas com doença falciforme e com traço falcêmico.
V- Promover a integração da Política ao Programa Nacional de Triagem Neonatal,
visando a implementação da fase II deste último e a atenção integral às pessoas com doença
falciforme.
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VI- Promover acesso a medicamentos e insumos essenciais
VII – Estimular a pesquisa
Segundo Brasil (2013) hoje a doença falciforme não é desconhecida cientificamente
falando. Estudos de valor relevante forneceram o necessário suporte para a abordagem clínica
adequada, embora não tenhamos uma visibilidade completa por parte da sociedade e mesmo
de algumas estruturas governamentais.

2.2.3. Aconselhamento genético

O aconselhamento genético é um processo que ajuda as famílias a compreenderem
como a herança genética contribui para determinadas doenças e o risco de recorrência para
parentes específicos, envolvendo aspectos educacionais e reprodutivos. Este aconselhamento
não é um procedimento opcional ou de responsabilidade exclusiva do geneticista, sendo um
componente importante da conduta médica no tratamento das doenças falciformes e sua
omissão é considerada uma falha grave. São orientações que visam a tomadas de decisão
acerca da procriação, de maneira consciente e equilibrada.De acordo com Guimarães e
Coelho (2010) o aconselhamento genético fundamenta-se em cinco princípios éticos básicos:
autonomia, privacidade, justiça, igualdade e qualidade. Esses princípios asseguram que os
testes devem ser realizados de forma voluntária, que os resultados não podem ser
comunicados a outras pessoas sem o consentimento expresso do indivíduo, que as populações
vulneráveis como crianças têm direito à proteção aos seus direitos pela justiça, que o acesso
aos testes deve ser igual a todos, independente de raça, classe socioeconômica ou origem
geográfica e finalmente, que os testes oferecidos devem ser de qualidade, sendo realizados em
laboratórios capacitados e com monitoração profissional e ética.
Diniz et al (2005) nos traz uma reflexão sobre a bioética, afirmando que a informação
genética toca em questões fundamentais da identidade e privacidade da pessoa, por isso a
vigilância ética em torno da sua disseminação deve ser intensa. Os principais desafios da
genética é mediar a tênue relação entre prevenção de doenças e promoção da autonomia
reprodutiva.
Em anemia falciforme só é possível falar em prevenção pensando na incorporação da
informação sobre o risco reprodutivo por casais que tenham a anemia falciforme ou o traço
falcêmico. Para Diniz e Guedes (2003) a prevenção da anemia falciforme depende da
aprovação e do acesso à racionalidade biomédica, na expectativa de que as pessoas que tem
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chance de ter filhos com anemia falciforme fundamentem suas escolhas pré-conjugais ou
decisões reprodutivas nestas informações.

2.3.Análise bibliométrica a respeito dos temas anemia falciforme e conhecimento

A análise bibliométrica têm se mostrado relevante para a avaliação da ciência
produzida nas diferentes áreas do conhecimento em âmbito regional, nacional e internacional.
No Brasil seus estudos se desenvolveram a partir da década de 1970, alinhados com uma
tendência mundial de maior organização e acesso a base de dados (GRACIO e OLIVEIRA,
2012).
Para análise bibliométrica relacionada ao tema anemia falciforme e conhecimento, as
informações foram obtidas a partir da base de dados Scopus, disponível no Portal Periódicos
da Capes. A base de dados Scopus é considerada hoje a maior base de dados multidisciplinar
de resumos, citações e textos completos da literatura científica mundial, indexando a ciência
produzida internacionalmente e disseminando os resultados do conhecimentos produzidos
pelos países centrais, de acordo com Gracio e Oliveira (2012).
A busca foi realizada no dia 17 de fevereiro de 2018, sendo utilizada a opção de busca
rápida, que retorna as publicações que tenham as palavras anemia falciforme e conhecimento
digitadas no título, no resumo ou nas palavras chaves.

Gráfico 3. Distribuição das publicações científicas no mundo a partir das variáveis sicklecellanemia e
knowledge.
Fonte:Scopus (2018).

No gráfico 3, diagrama de Venn, apresentamos a distribuição de publicações do
mundo na base CAPES sobre as variáveis descritas, em inglês. Escolhemos utilizar os termos
em inglês porque utilizando-os em português, ao relacioná-los, não encontramos nenhuma
publicação.
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Gráfico 4. Distribuição das publicações científicas no mundo a partir das variáveis sicklecell e knowledge, no
período de 2013 a 2017.
Fonte:Scopus (2018).

Delimitando o período da pesquisa bibliométrica para os últimos cinco anos, de 2013 a
2017, podemos visualizar um decréscimo no número de publicações que correlacionam as
variáveis, de 905 para 241, como mostra o gráfico 4. O número de publicações sobre o termo
conhecimento é maior, mas menos específico. Engloba uma série de estudos em diferentes
áreas.
A análise bibliométrica foi realizada baseada nestas 241 publicações que
correlacionam os termos sicklecell anemia (anemia falciforme) e knowledge(conhecimento)
no período de 2013 a 2017, no mundo.

Gráfico 5.Documentos publicados por ano na base Scopussobre anemia falciforme e conhecimento.
Fonte:Scopus (2018).
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O gráfico 5 mostra a distribuição das publicações no período mencionado. Houve um
aumento progressivo de publicações, chegando a 57 em 2016 e com pequena queda em 2017,
até a presente data.

Gráfico 6. Principais fontes de publicação sobre anemia falciforme e conhecimento, no período de 2013 a 2017.
Fonte:Scopus (2018).

O gráfico 6 mostra as principais fontes de publicação sobre anemia falciforme e
conhecimento, no período mencionado. Há uma predominância de fontes de publicação
relacionadas à área médica, como genética, pediatria, hematologia e oncologia.A fonte com
maior número de publicações é o JournalofPediatricHematologyOncology, com 9
publicações,

seguida

do

PediatricBloodandCancer,

com

6

publicações,

JournalofGeneticCounseling com 5 publicações e JournalofCommunityGenetics e Pan
African Medical Journal, com 4 publicações cada.
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Gráfico 7. Autores que mais publicaram sobre anemia falciforme e conhecimento no mundo, no período de 2013
a 2017.
Fonte:Scopus (2018).

No gráfico 7 temos os autores que mais publicaram sobre anemia falciforme e
conhecimento no período entre 2013 a 2017, no mundo. A autora que mais publicou é Marsha
J. Treadwell, do Departamento de Hematologia e Oncologia do UCSF BenioffChildren’s
Hospital Oakland, nos Estados Unidos. Suas pesquisas são relacionadas à Educação em
saúde, como ensino de genética e anemia falciforme para crianças nos Estados Unidos. Outras
pesquisas são relacionadas a intervenções em saúde pública na África, como implementação
da triagem neonatal e aconselhamento familiar. O objetivo é levar conhecimento sobre a
doença para a população da África, onde a incidência da anemia falciforme é grande,
auxiliando em um programa de treinamento e certificação de conselheiros da anemia
falciforme.
Apenas um autor, Ambroise A. Wonkam é da África do Sul. Os outros nove autores
são dos Estados Unidos. Duas autoras são do departamento de Psicologia, um autor do
departamento de biotecnologia, uma autora do departamento de ciências da saúde, uma autora
da enfermagem e os outros cinco são da área da medicina (hematologia, oncologia, pediatria).
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Gráfico 8.Instituições que mais publicaram sobre anemia falciforme relacionado a conhecimento, no período de
2013 a 2017 no mundo.
Fonte:Scopus (2018).

O gráfico 8 mostra as principais instituições que mais publicaram relacionando os
temas anemia falciforme e conhecimento no mundo. Apenas uma instituição não é dos
Estados Unidos da América, a Universityof Cape Town, segunda no numero de publicações,
que fica na África do Sul.

Gráfico 9. Países que mais publicaram na base Scopus sobre os temas anemia falciforme e conhecimento.
Fonte:Scopus (2018).
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O gráfico 9 mostra os países que mais publicaram na base Scopus a respeito dos temas
anemia falciforme e conhecimento. Os Estados Unidos lideram com quase metade das
publicações do período (119 de 241). O Brasil está na terceira colocação, com 20 publicações.

Instituições nacionais
Centro Universitário Augusto Mota
Fiocruz Bahia
Instituto Nacional do Câncer
Universidade do Estado do Rio de
Janeiro
Universidade Federal de Minas Gerais

publicações

Universidade de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas
Universidade Federal da Bahia
0

1

2

3

4

5

Gráfico 10. Instituições nacionais que mais publicaram no período de 2013 a 2017.

No Brasil as instituições que mais publicaram são a Universidade Federal da Bahia
(4), Universidade Estadual

de

Campinas

(4),Universidade de

São Paulo- USP

(3),Universidade Federal de Minas Gerais (3), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2),
Instituto Nacional do Cancer (2), Instituto Gonçalo Muniz - Fiocruz Bahia (1) e Centro
Universitário Augusto Mota (1). Destas publicações 70% são em formato de artigo científico
e 70% são da área da medicina.
O autor que mais publicou no Brasil é Marcos Borato Viana, médico do Núcleo de
Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico (NUPAD) da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal de Minas Gerais, sendo orientador de vários trabalhos. Em uma de suas
pesquisas (FERNANDES et al, 2010) os pesquisadores concluíram que a triagem neonatal
mesmo sendo abrangente e eficaz não foi suficiente para reduzir a mortalidade no estado de
Minas Gerais. E concluíram que se faz necessário a ampliação do conhecimento sobre a
doença falciforme, através da educação continuada, entre os profissionais de saúde e parentes,
para que este objetivo seja de fato alcançado. Suas pesquisas, de um modo geral, enfatizam o
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aumento de conhecimento da doença falciforme por profissionais e familiares, para um
melhor planejamento de cuidados para as crianças.

Gráfico 11. Principais veículos de publicação.
Fonte:Scopus (2018).

O gráfico 11 mostra os principais veículos de publicação a respeito da anemia
falciforme e conhecimento no mundo, de acordo com a base de dados Scopus. O uso de
artigos científicos predomina, com mais de 60% das publicações.

.

Gráfico 12.Principais áreas que mais publicaram a respeito de anemia falciforme e conhecimento no Brasil e no
mundo.
Fonte:Scopus (2018).

Observa-se no gráfico 12 que a área que mais publica sobre anemia falciforme e
conhecimento é a medicina, com uma diferença significativa se comparada às demais áreas.
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Apresentando uma diferença de 148 publicações em relação à bioquímica, que representa a
segunda área que mais publica sobre os assuntos. Esta análise nos remete a visão biomédica
das doenças. Aponta uma necessidade de que outras áreas façam mais pesquisas sobre os
temas de saúde.
A publicação na área da psicologia está representada no campo “outros”, tendo 3
publicações. Uma destas publicações é brasileira, com o título “Perfil comportamental de
crianças com anemia falciforme”, publicada em “Temas em Psicologia”, revista da Sociedade
Brasileira de Psicologia, em 2015. As autoras Lorencini e Paula (2015) destacam neste artigo
a importância de uma adaptação positiva à doença, ressaltando o diagnóstico precoce e a
adesão ao tratamento como fatores protetivos ao desenvolvimento de crianças com anemia
falciforme. Sugerem uma intervenção ambulatorial que amplie o repertório de habilidades
cognitivas e estratégias de enfrentamento, qualificando os pais e as crianças a lidarem com
situações adversas e cotidianas decorrentes da anemia falciforme.

2.3.1. Considerações a respeito da análise bibliométrica:

Com base no estudo bibliométrico a respeito da anemia falciforme e conhecimento
realizado, foi possível obter as seguintes conclusões:
- Os Estados Unidos constituem o país que tem mais publicações, sendo que o Brasil
está presente em posições de destaque em algumas variáveis, sendo o terceiro país que mais
publicou sobre o tema, no período entre 2013 a 2017;
- A maioria das publicações sobre o tema são na área médica, o que demonstra uma
necessidade de maior interdisciplinaridade, para maior conhecimento sobre a doença anemia
falciforme por outras áreas de estudo;
- No Brasil as Universidades que mais publicaram sobre anemia falciforme no período
de 2013 a 2017 foram a Universidade Estadual de Campinas e a Universidade Federal da
Bahia.
- Utilizando os termos anemia falciforme e conhecimento em portuguêsnão foi
encontrado nenhuma publicação. Quando utilizamos os mesmos termos em inglês a pesquisa
encontrou um número considerável de publicações. Isto pode demonstrar uma tendência a
publicações do Brasil em fontes internacionais.
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3.Procedimentos metodológicos
3.1. Universo da pesquisa
O universo da pesquisa foi constituído por pais de crianças cadastradas no Programa
Integrado de Assistência ao Portador de Doença Falciforme, localizado em Campos dos
Goytacazes/RJ. O Programa é uma referência regional aos portadores de doença falciforme.
Delimitamos a idade dos pacientes de zero a dez anos incompletos, para a realização da
pesquisa. Em janeiro de 2018, 57 crianças cadastradas no Programa satisfaziam este critério
da faixa etária.
Trata-se de uma pesquisado tipo qualitativa, visto que este tipo de pesquisa favorece a
interpretação de fenômenos e a atribuição de seus significados, permitindo assim que o
processo e seu significado sejam os principais focos de abordagem (SOUZA, CASTELANO e
MANHÃES, 2014).
A coleta de dados se deu através da entrevista psicológica, que constitui uma
importante ferramenta para a ciência, possibilitando levar a vida diária do ser humano ao nível
do conhecimento e da elaboração científica (BLEGER,1998 citado por ALMEIDA,2004).
Também foi utilizado um formulário sobre o conhecimento dos pais em relação à doença e o
tratamento, contendo dez frases, para que os pais avaliassem se a frase era certa ou errada. As
entrevistas foramrealizadas pelo profissional pesquisador, aos responsáveis por crianças até
dez anos incompletos, cadastrados no Programa, em local adequado, como uma sala arejada e
limpa, garantindo aos entrevistados o sigilo necessário dos dados de identificação do
entrevistado. Também foi garantido o sigilo dos dados da criança.
A pesquisa aconteceu no período de janeiro a março de 2018, em encontros agendados
previamente através de contato telefônico com os pais que satisfaziam os critérios para a
pesquisa. Os encontros aconteceram nas dependências do Programa Integrado de Assistência
ao Portador de Doença Falciforme.
A entrevista estruturada contou com algumas perguntas realizadas com os
responsáveis, sobre os conhecimentos que estes dispõem sobre a anemia falciforme e quais
são os seus desdobramentos na procura pelo tratamento e na adoção de cuidados em saúde.
Buscamos conhecer a trajetória e dificuldades de cada responsável por crianças com anemia
falciforme, após o diagnóstico da doença até a procura e adesão ao tratamento.
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3.2. Do ponto de vista dos objetivos

Do ponto de vista dos objetivos, tratou-se de uma pesquisa descritiva, envolvendo o
uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: uma entrevista estruturada, criada pelas
autoras, utilizando o modelo de escala Likert, de acordo com os objetivos a serem alcançados
e um formulário sobre o conhecimento dos pais em relação à doença e o tratamento, formado
por dez frases para avaliar se são corretas ou não.

3.3. Do ponto de vista dos procedimentos técnicos
Do ponto de vista dos procedimentos técnicos tratou-se de um levantamento,
envolvendo a interrogação direta das pessoas cujo comportamento desejamos conhecer.

3.4. Do ponto de vista dos instrumentos para coleta de dados
Foi utilizado nas entrevistas um formulário que segue o modelo Likert (anexo A)
composto por 25 (vinte e cinco) questões fechadas com opções de respostas, visando avaliar a
percepção dos pais sobre o conhecimento da anemia falciforme e os comportamentos
relacionados à doença, decorrentes do conhecimento.
Para avaliar o conhecimento dos pais sobre a doença e o tratamento foi elaborado um
formulário contendo dez frases sobre anemia falciforme para que eles respondessem se as
frases eram corretas ou não.

3.5. Do ponto de vista da análise dos dados

No tratamento estatístico dos formulários buscamos analisar a distribuição das
respostas, tendo em conta a escala utilizada (Likert).
Na análise e tratamento do material das entrevistas individuais, adotamos a proposta
de Minayo (1994), que leva em consideração o contexto sócio- histórico e o entrecruzamento
das entrevistas e formulários.
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3.6. Do ponto de vista dos aspectos legais da pesquisa

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da
Faculdade de Medicina de Campos dos Goytacazes, sob o parecer número 2.541.825. Os
indivíduos foram informados sobre os objetivos e a metodologia do estudo e assinaram o
termo de consentimento livre e esclarecido, conforme resolução nº 196, do Conselho Nacional
de Saúde.
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4.Resultados
4.1. Análise dos resultados e discussão

Iniciando pela busca de levantamento de dados epidemiológicos na rede pública de
saúde em Campos dos Goytacazes, visitamos o Programa de Atenção Integral a Saúde da
Criança - PAISCA. Este programa estabelece as prioridades para a saúde da população
infantil, promovendo uma interface com diversas políticas sociais e iniciativas, a fim de
melhorar a qualidade de vida e garantir os direitos da criança e sua família. (Fonte:
www.saude.campos.rj.gov.br).
O Programa não possui dados epidemiológicos sobre anemia falciforme ou traço
falcêmico no município. Foi fornecido dados da realização do teste do pezinho no ano de
2016 e de janeiro a novembro de 2017 (5667 e 4912, respectivamente). Funcionários (as) do
programa fazem plantões nas maternidades públicas do município, entre outras funções,
informando sobre a necessidade de fazer o teste do pezinho no período entre 3 a 5 dias de
nascido e locais onde os testes são realizados.
Em Campos dos Goytacazes existem três locais onde se realizam o teste: Centro de
Referência e Tratamento da criança e do adolescente – CRTCA, unidades 1 e 2 e no Centro de
Saúde de Guarus. Nestes locais são colhidos os testes do pezinho, que são enviados para o
laboratório da APAE, no Rio de Janeiro. A orientação fornecida às mães é ligar para a
unidade a partir de 45 dias para saber se o resultado chegou. O resultado leva de 45 a 60 dias
para voltar à unidade.
O recém-nascido com anemia falciforme nasce com alto nível de hemoglobina fetal
que o protegerá das manifestações da doença até o terceiro ou quarto mês de vida. No período
de sessenta dias de espera pelo resultado do teste do pezinho, dificilmente os pais irão
desconfiar que o bebê tem uma doença grave, como anemia falciforme.
Normalmente, quando uma alteração é detectada no exame, o laboratório envia um email para a unidade de saúde convocando o paciente a comparecer no Hemorio para
confirmação do teste. A assistente social faz o contato com o paciente e com o Tratamento
fora do domicílio – TFD, na secretaria de saúde do município, para agendar a viagem ao Rio
de Janeiro. Se alguma anormalidade no traço for detectada, o procedimento é o mesmo, para
que seja definido qual tipo de doença falciforme está apresentando o traço.
Caso o traço falcêmico seja confirmado no teste do pezinho, na primeira vez, não há
convocação para exames complementares. Desta forma, os familiares não são testados nem
encaminhados para nenhum serviço. As informações são fornecidas por profissionais do
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serviço social ou enfermagem, dos locais onde os testes de pezinho são realizados. Estes
pacientes não fazem parte do Programa e não recebem nenhum acompanhamento, sendo
apenas informados sobre a condição genética da criança.
Os pacientes que tiverem a anemia falciforme confirmada iniciam o tratamento no
Hemorio, sendo posteriormente encaminhados para o acompanhamento no ambulatório mais
próximode seu município.
O Programa Integrado de Assistência ao Portador de Doença Falciforme de Campos
dos Goytacazes possui uma equipe formada por três médicos e uma assistente social além de
duas funcionárias responsáveis pela parte administrativa.

4.2.Participantes da pesquisa

Do total de 57 crianças com a idade até 10 anos incompletos, conseguimos contato
telefônico com 25 pais. Os outros 32 pais não tinham o número de telefone atualizado no
cadastro ou não tinham telefone. Dos 25 pais que foram convidados para um encontro no
Programa de Atenção Integral ao Portador de Doença Falciforme, 14 compareceram. Nossa
amostra caracteriza 24,56% do total de pais das crianças cadastradas.

4.3.Análise dos dados da entrevista semiestruturada

Tabela 1. Idade dos responsáveis entrevistados.
Idade
Quantidade
Até 20 anos
De 21 a 30 anos
De 31 a 40 anos
De 41 a 50 anos
Acima de 51 anos
Fonte: Dados da pesquisa.

02
08
04
00
00

Tabela 2. Sexo dos responsáveis entrevistados.
Sexo
Quantidade
Feminino
12
Masculino
02
Fonte: Dados da pesquisa.

Porcentagem
14,28%
57,14%
28,58%
-

Porcentagem
85,71%
28,58%
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Tabela 3. Estado civil dos responsáveis entrevistados.
Estado civil
Quantidade
Solteira (o)
Casada(o)/ união estável
Viúva (o)
Separada (o)
Divorciada (o)
Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela 4. Composição familiar.
Com quem mora
Companheiro e filhos
Filhos e parentes
Companheiros, filhos e parentes
Fonte: Dados da pesquisa.

Porcentagem

02
12
00
00
00

14,28%
85,71%
-

Quantidade
08
02
04

Porcentagem
57,14%
14,28%
28,58%

Tabela 5. Renda familiar mensal (em salários - mínimos).
Renda familiar mensal
Quantidade
Até 1 (954,00)
02
Mais do que 1 até 2 (954,00 a 1.908,00)
10
Mais do que 2 até 3 (1.908,00 até 2.862,00)
02
Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela 6. Nível de escolaridade dos entrevistados.
Grau máximo de escolaridade
Quantidade
Ensino fundamental incompleto
06
Ensino fundamental completo
03
Ensino médio completo
04
Ensino superior completo
01
Fonte: Dados da pesquisa.

Porcentagem
14,28%
71,42%
14,28%

Porcentagem
42,85%
21,42%
28,58%
7,14%

Tabela 7. Relação parental com a criança portadora de anemia falciforme.
Relação parental
Quantidade
Porcentagem
Mãe
12
85,71%
Pai
02
14,28%
Fonte: Dados da pesquisa.

As primeiras perguntas da entrevista semi- estruturada buscaram identificar dados
pessoais do responsável e dados sócio familiares. Através destas perguntas pudemos
identificar as principais características das pessoas entrevistadas: a maioria são mulheres
(85,71%), jovens entre 21 a 30 anos (57,14%), casadas ou com união estável (85,71%), que
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moram com o companheiro e os filhos (57,14%), tem renda familiar entre um a dois salários
mínimos - mais do que 954,00 até 1.908,00 (71,42%). Prevaleceu o nível de escolaridade
baixo, com 42,85% sem completar o ensino fundamental. 85,71% dos entrevistados eram as
mães e o restante os pais. Quando ambos compareceram juntos para a entrevista, escolheram
entre si um dos dois para a entrevista e prevaleceu a escolha da mãe. Apenas dois pais
aceitaram participar da entrevista, constituindo 14,28% dos entrevistados.

Tabela 8. Faixa etária da criança.
Idade da criança
De zero a seis meses
De 7 meses a 2 anos
De 3 a 5 anos
De 6 a 8 anos
De 9 a 10 anos incompletos
Fonte: Dados da pesquisa.

Quantidade
04
06
02
02

Porcentagem
28,58%
42,85%
14,28%
14,28%

A maioria das crianças dos quais os pais compareceram eram maiores de um ano,
porque é mais comum que os bebês sejam liberados do Hemorio para serem acompanhados
nos ambulatórios municipais após um ano de idade, dependendo do seu estado de saúde.

Tabela 9. Idade da criança ao receber o diagnóstico.
Idade da criança
Quantidade
Até seis meses
14
De 7 meses a 2 anos
De 3 a 5 anos
Após 6 anos
Não soube informar
Fonte: Dados da pesquisa.

Porcentagem
100%
-

Todas as crianças pesquisadas receberam o diagnóstico da anemia falciforme através
da confirmação do teste do pezinho e foram testadas e diagnosticadas antes dos seis meses de
idade. Este dado pode ter sido influenciado por um fato, de que os pais entrevistados
apresentam conduta de responsabilidade no tratamento dos filhos, visto que se preocuparam
em comparecer a um encontro com profissionais de saúde sabendo que não se tratava de
consulta ou realização de exames. É comum que os pacientes valorizem o acompanhamento
médico em detrimento ao acompanhamento com outros profissionais da saúde.
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Tabela 10. Condição dos pais quanto à doença ou traço falcêmico.
Pai
Quantidade
Portador de anemia falciforme
Portador do traço falcêmico
10
Não sabe/preferiu não opinar
04
Mãe
Quantidade
Portador de anemia falciforme
Portador do traço falcêmico
10
Não sabe/preferiu não opinar
04
Fonte: Dados da pesquisa.

Porcentagem
71,42%
28,58%
Porcentagem
71,42%
28,58%

Entre os pais que não sabem ou preferem não opinar, temos um caso onde o pai não
quis fazer o exame, um caso onde o pai é desconhecido e dois que não sabiam responder.
Entre as mães três não sabiam ou preferiram não responder e uma mãe ainda aguardava o
resultado do exame, que estava demorando para chegar.
Tabela 11. Antes do nascimento da criança os pais tinham conhecimento sobre a possibilidade dela
nascer com anemia falciforme.
Quantidade
Porcentagem
Muito conhecimento
Grande parte do conhecimento
Pouco conhecimento
Nenhum conhecimento
14
100%
Não sabe/prefere não opinar
Fonte: Dados da pesquisa.

Todos os pais entrevistados demonstraram total desconhecimento da possibilidade de
ter um filho com anemia falciforme. Não conheciam sua condição de portador do traço
falciforme ou do parceiro ou parceira. A inclusão da doença falciforme no Programa Nacional
de Triagem Neonatal iniciou em 2001, portanto as primeiras crianças triadas estão hoje com
uma média de idade de 17 anos. Esta idade não foi encontrada entre nossos pais entrevistados.
Pesquisas futuras poderão avaliar se estas crianças identificadas com traço falciforme a partir
de 2001 estarão conscientes da sua condição genética ao terem seus filhos.

Tabela 12. Profissionais envolvidos na entrega do resultado do teste do pezinho.
Profissional
Quantidade
Porcentagem
Médico
Enfermeiro
02
14,28%
Profissional do laboratório
Assistente Social e Psicólogo
12
85,71%
Não sabe/prefere não opinar
-

Fonte: Dados da pesquisa
Entre os profissionais de saúde identificados na entrega do resultado do exame de
anemia falciforme onze eram assistentes sociais e apenas uma era psicóloga. A psicóloga
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referida entregou o resultado à mãe na maternidade, porque neste caso a criança nasceu com
problemas cardíacos e ficou internado até os três meses de idade. Normalmente os
profissionais responsáveis pela entrega do resultado do teste do pezinho são do serviço social
e enfermagem, em Campos dos Goytacazes.

Tabela 13. No momento da entrega considera ter tido informações suficientes sobre a doença.
Informações
Quantidade
Porcentagem
Muitas informações
04
28,58%
Grande parte das informações
04
28,58%
Poucas informações
04
28,58%
Nenhuma informação
01
7,14%
Não sabe/prefere não opinar
01
7,14%
Fonte: Dados da pesquisa.

De uma maneira geral, mais da metade dos entrevistados consideram ter tido muitas
informações ou grande parte das informações necessárias no momento da entrega do
resultado. De acordo com Unifal (2010), grande parte das informações recebidas no momento
do recebimento do diagnóstico não são assimiladas naquele momento. É importante que a
equipe se coloque disponível para mais esclarecimentos posteriormente, quando os pais se
sentirem mais confortáveis emocionalmente. As informações no momento do diagnóstico
devem ser claras e concisas, privilegiando o fato de a doença falciforme ser grave, com
necessidade de acompanhamento médico imediata.
Quando o teste do pezinho detecta qualquer alteração para anemia falciforme o
paciente é convocado para comparecer ao laboratório responsável. Na entrega do resultado os
profissionais já têm a data marcada e realizam o agendamento da viagem ao Rio de Janeiro
com os pais. Esta família é acompanhada pelo serviço social, até que se confirme ou não a
doença. Se for confirmada, a família passa a ser acompanhada pelo Hemorio, no Rio de
Janeiro, até que o paciente tenha condições de ser acompanhado pelo ambulatório de Campos
dos Goytacazes (Programa Integrado de Assistência ao Portador de Doença Falciforme).

Tabela 14. Tempo entre a entrega do diagnóstico e procura pelo tratamento.
Tempo
Quantidade
Porcentagem
Mesma semana
03
21,42%
Mesmo mês
09
64,28%
Após um mês
01
7,14%
Após um ano
Não sabe/prefere não opinar
01
7,14%
Fonte: dados da pesquisa.

Entender o fluxograma do atendimento às crianças diagnosticadas com anemia
falciforme constituiu um dos objetivos desta pesquisa e na busca destes dados obtivemos
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informações de que os pais recebem o resultado do exame e são convocados para um segundo
exame confirmatório, já agendando a viagem neste momento. Desta forma não há
encaminhamentos, há uma convocação de caráter obrigatório, que é acompanhada pelo
serviço social e pode chegar a questões de ordem jurídica se a família se negar a continuar a
investigação. Umaúnica criança recebeu o diagnóstico após um mês, devido à internação por
três meses após o nascimento, o que a impediu de ir até o Hemorio para a confirmação do
teste e tornou o processo mais lento.

Tabela 15. Conhecimento sobre a doença antes do diagnóstico.
Tempo
Quantidade
Muito conhecimento
01
Tinha conhecimento
Pouco conhecimento
04
Nenhum conhecimento
09
Não sabe/prefere não opinar
Fonte: Dados da pesquisa.

Porcentagem
7,14%
28,58%
64,28%
-

Os dados da tabela 15 comprovam o desconhecimento da doença entre a população no
Brasil. A entrevistada que tinha muito conhecimento sobre a doença foi a única entrevistada
que possuía nível superior e coincidentemente fez a sua monografia sobre o tema. Mas não
tinha nenhum conhecimento de sua condição de portadora do traço falcêmico. Entre os
entrevistados que consideraram ter pouco conhecimento, relataram já ter ouvido falar sobbre a
doença ou conhecia alguém com a doença.

Tabela 16. Considera ter informações suficientes e adequadas sobre a doença.
Informações
Quantidade
Porcentagem
Tem muitas informações
05
35,71%
Tem informações
06
42,86%
Poucas informações
03
21,43%
Nenhuma informação
Não sabe/prefere não opinar
Fonte: Dados da pesquisa.

A maioria dos entrevistados acha que possui pouca informação sobre a doença e
relataram desejo de saber mais sobre anemia falciforme, como mostra a próxima tabela,
número 17.

Tabela 17. Interesse por informações sobre a doença no momento.
Interesse
Quantidade

Porcentagem
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Muito interesse
Tenho interesse
Pouco interesse
Nenhum interesse
Não sabe/prefere não opinar
Fonte: Dados da pesquisa.

14
-

100%
-

Todos os entrevistados reconheceram a importância de ter mais conhecimento sobre a
doença.

Tabela 18. Frequência do acesso dos pais aos meios de informação.
Meio
Nunca
Raramente
Às vezes
Quase
diariamente

Diariamente

Jornais

(11) – 78,57%

-

(2) - 14,28%

-

(1) - 7,14%

Revistas

(11)- 78,57%

-

(2) - 14,28%

-

(1) - 7,14%

Folhetos
informativos

(5) – 35,71%

(2) – 14,28%

(4) - 28,58%

(2) - 14,28%

(1)- 7,14%

Livros

(9)- 64,28%

(5) - 35,71%
(1) - 7,14%

TV
Radio

(6) - 42,86%

Internet

(1) – 7,14%

(13) 92,86%

(4) - 28,58%

(4)- 28,58%
(1)- 7,14%

(1)- 7,14%

(10)- 71,43%

Fonte: Dados da pesquisa.

O meio de informação mais acessível aos pais de crianças com anemia falciforme de
Campos é a televisão, com predominância de 92,86% assistindo diariamente. Em seguida
observamos o uso da internet com 71,43% acessando diariamente. Jornais, revistas, livros e
rádio aparecem com a maioria dos pais nunca utilizando ou utilizando raramente. Metade dos
pais lêem os informativos e relataram gostar de recebê-los. Relataram que não lêem mais
devido ao pouco recebimento destes.

Tabela 19. Frequência do acesso dos pais aos meios de informação sobre a anemia falciforme.
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Meio

Nunca

Raramente

Às vezes

Quase
diariamente

Diariamente

Jornais

(13) – 92,86%

(1) – 7,14%

-

-

-

Revistas

(14) – 100%

-

-

-

-

Folhetos
informativos

(9) – 64,28%

(3) – 21,43%

(1) – 7,14%

(1) – 7,14%

-

Livros

(14) – 100%

-

-

-

-

TV

(11) – 78,57%

(3) – 21,43%

-

-

-

Radio

(14) – 100%

-

-

-

-

Internet

(2) – 14,28%

-

(4) – 28,58%

(4) – 28,58%

(4) – 28,58%

Fonte: Dados da pesquisa.

A tabela 19 mostra o quanto a anemia falciforme é desconhecida pelas pessoas em
geral e o quanto é marginalizada pelas mídias, no Brasil. Informações sobre a doença ainda
fazem parte de um círculo restrito de pesquisadores e cientistas. Uma mãe,durante a
entrevista, fez uma reflexão de que temos nos dias atuais meses dedicados a várias doenças,
mas nunca viu nenhum tipo de campanha de esclarecimentos sobre a anemia falciforme na
televisão ou mesmo em unidades de saúde. Na internet é possível encontrar vários
movimentos, ONGs e campanhas inclusive com atrizes famosas, mas nenhuma com ampla
divulgação.Dados da pesquisa confirmaram que apenas na internet é possível ter informações
diariamente sobre a doença. Em nenhum outro meio de comunicação temos este acesso.

Tabela 20. Conhecimento sobre aconselhamento genético.
Conhecimento
Quantidade
Conheço muito
01
Conheço
Pouco
Nenhum conhecimento
13
Não sabe/prefere não opinar
Fonte: Dados da pesquisa.

Porcentagem
7,14%
92,86%
-

O aconselhamento genético é considerado de uma importância fundamental, visto que
a anemia falciforme é uma doença genética, onde a hereditariedade é a questão primordial
dessa patologia. Para Guimarães e Coelho (2010) os indivíduos têm o direito de serem
conscientizados do problema sem serem privados do direito de decisão reprodutiva. É um
processo muito complexo, envolvendo questões sociais, psicológicas, familiares, jurídicos, da
bioética, entre outros. Os dados da pesquisa sugerem que os pais entrevistados não tiveram
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acesso ao aconselhamento genético ou não foram abordados da maneira correta, não
valorizando tal fato. Na tabela 10 vimos que a maioria dos pais (71,42%) sabem de sua
condição genética e são portadores do traço falcêmico, mas relataram não ter recebido
orientações relacionadas ao aconselhamento genético.
Tabela 21. Conhecimento sobre a doença e o traço falcêmico.
Conhecimento
Quantidade
Conheço muito
08
Conheço
Pouco
04
Nenhum conhecimento
02
Não sabe/prefere não opinar
Fonte: Dados da pesquisa.

Porcentagem
57,14%
28,58%
14,28%
-

A maioria dos entrevistados acreditam que conhecem muito a diferença entre ter a
doença e ter o traço falciforme. Mas no formulário onde avaliamos o conhecimento (análise
mais adiante), 28,58% dos entrevistados responderam que o traço falciforme é uma doença
grave. Esta informação correta é de extrema importância para evitar o desgaste emocional e
tantos outros fatores que afligem uma pessoa que acredita ter uma doença grave e não a tem.
Devido ao desconhecimento sobre o traço falcêmico várias pessoas foram impedidas
de participar de atividades esportivas profissionais e militares. Em 2004 uma atleta foi cortada
da seleção brasileira de voleibol depois de um exame que revelou que ela apresentava traço
falciforme (Brasil, 2013a).

Tabela 22. Identificação de sinais e sintomas que demandam atenção médica emergencial.
Consegue identificar
Quantidade
Porcentagem
Sempre
02
14,28%
Na maioria das vezes
10
71,43%
Na minoria das vezes
02
14,28%
Nunca
Não sabe/prefere não opinar
Fonte: Dados da pesquisa.

As crianças com anemia falciforme são 400 vezes mais propensas à episódios de
infecção, que é a principal causa da mortalidade infantil na doença falciforme (Brasil, 2008).
Conhecer os sinais e sintomas que demandam o atendimento médico emergencial pode fazer
muita diferença para estas crianças. De acordo com as entrevistas, na maioria das vezes os
pais conseguem identificar estes sinais e sintomas.
Tabela 23. Conhecimento sobre cuidados específicos para controle de sintomas.
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Conhecimento
Conheço muito
Conheço
Pouco
Nenhum conhecimento
Não sabe/prefere não opinar
Fonte: Dados da pesquisa.

Quantidade
02
10
02
-

Porcentagem
14,28%
71,43%
14,28%
-

Informações sobre práticas de cuidados na rotina familiar podem diminuir as crises
falcêmicas. A prática do autocuidado nas diversas fases é um ingrediente essencial no cuidado
à saúde. Medidas simples como uma boa hidratação, ajudam a diminuir as crises de dor, que é
a causa mais freqüente de procura das pessoas com doença faalciforme nos serviços de
emergência (Brasil, 2008).

Tabela 24. Quantidade de idas às consultas de rotina durante o ano.
Consultas
Quantidade
Até 2 vezes ao ano
De 3 a 4 vezes ao ano
Mais de 5 vezes ao ano
13
Apenas no caso de emergência
Não sabe/prefere não opinar
01
Fonte: Dados da pesquisa.

Porcentagem
92,86%
7,14%

De acordo com Brasil (2012b), as crianças com mais de seis meses e menos de um ano
devem ir às consultas a cada 2 meses. Crianças com um ano até cinco anos devem ir ás
consultas a cada 3 meses e crianças com mais de cinco anos devem ir às consultas a cada 4
meses. Dados da pesquisa sugerem que as crianças estão tendo um bom acompanhamaento
médico, tendo mais de 5 consultas ao ano. As consultas incluem as realizadas no Programa de
Atenção Integral ao Portador de Doença Falciforme de Campos dos Goytacazes e as
realizadas no Hemorio, no Rio de Janeiro.

Tabela 25. Dificuldades encontradas no tratamento da anemia falciforme.
Dificuldades
Nunca
Raramente
Às vezes
Quase sempre
(14) – 100%
Marcação de
consulta
(08) – 57,14% (02) – 14,28%
Marcação de
exames
(10) – 71,43%
(01) – 7,14%
(01) – 7,14%
Transporte
(06) – 42,86% (02) – 14,28%
(02) – 14,28%
Financeira
(02) – 14,28% (02) – 14,28%
Disponibilidade
(04) – 28,58%
Medicação
Outras
Fonte: Dados da pesquisa.

Sempre
(04) – 28,58%
(02) – 14,28%
(04) – 28,58%
(10) – 71,43%
(10) – 71,43%
-

42

As maiores dificuldades relatadas foram relacionadas ao acesso às medicações e à
disponibilidade necessária para cuidar das crianças com anemia falciforme, devido às
constantes consultas e idas ao Rio de Janeiro e aos longos períodos de internação hospitalar,
que são comum. A marcação de consulta foi um item que todos relataram não ter dificuldade
nenhuma, caracterizando um ótimo serviço de acesso ao acompanhamento médico. A
marcação de exames caracterizou uma dificuldade para 57,14% dos entrevistados, o que
também é um fato importante.
A questão financeira não constituiu uma dificuldade para a maioria dos entrevistados,
o que nos alertou para a existência do benefício assistencial. Oito famílias (57,14%) recebem
o benefício de um salário mínimo, o que constitui uma tranqüilidade para os cadastrados.

4.4.Análise dos dados do Formulário sobre o conhecimento em relação à doença e
tratamento
Tabela 26. Análise do formulário sobre o conhecimento em relação à doença e tratamento.
Afirmações
Reesposas
corretas
A anemia falciforme é uma doença contagiosa
12
Compressas mornas nos locais de dor são indicadas para o seu alivio
10
Crianças com anemia falciforme tem um esquema de vacinação precoce, ou
14
seja, se vacinam mais novas que as outras
Uma criança com anemia falciforme pode ter seu crescimento mais lento em
12
relação às crianças que não tem a doença
Cáries nos dentes podem prejudicar os pacientes com anemia falciforme
12
Mudanças bruscas de temperaturas podem causar crises de dor
14
Traço falciforme é uma doença grave
10
Anemia falciforme é uma doença grave
12
Beber muita água pode diminuir a crise de dor
10
O tratamento da anemia falciforme é para a vida toda
14
Fonte: Dados da pesquisa.

Respostas
erradas
2
2

2
2
4
2
4

A tabela 26 nos mostra que a maioria das perguntas foram respondidas corretamente,
caracterizando que o nível de conhecimento dos pais sobre anemia falciforme é
razoavelmente bom. A pergunta que teve mais erro foi sobre um cuidado simples, uma
medida que pode colaborar muito na saúde dos pacientes com anemia falciforme, que é se
hidratar. A segunda pergunta com mais erros foi sobre o traço falciforme, caracterizando uma
dúvida muito comum relacionando o traço falciforme à doença. São conhecimentos de
extrema importância e relevância que devem ser valorizados no atendimento ambulatorial.
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4.5. Conclusão

O presente trabalho teve como objetivo analisar na percepção dos pais ou responsáveis
por crianças diagnosticadas com anemia falciforme, o conhecimento sobre a doença e o
tratamento, como variável para o enfrentamento dos sintomas da doença na rede pública de
saúde em Campos dos Goytacazes- RJ.
Constatou-se pela pesquisa, que os pais das crianças cadastradas no Programa
Integrado de Assistência ao portador de Doença Falciformereconhecem o conhecimento como
uma forma de enfrentamento da doença e possuem algumas informações importantes, mas
que desconhecem cuidados e características básicas sobre a doença, que podem contribuir
para a prática dos cuidados em saúde e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.
Um fato importante a ser considerado é o desconhecimento sobre o Aconselhamento
Genético pelos os pais, em Campos dos Goytacazes. O Rio de Janeiro é o segundo estado com
o maior número de pacientes com anemia falciforme no Brasil e o aconselhamento genético é
a única forma de se pensar, com muito cuidado e ética, em prevenção a longo prazo. Crianças
identificadas com o traço falciforme no teste do pezinho não recebem qualquer tipo de
acompanhamento. Mesmo hoje tendo um consenso estabelecido sobre a não necessidade de
tratamento para estes indivíduos, ações educativas ou acompanhamento por uma equipe
multiprofissional, oferecendo aconselhamento genético e apoio psicossocial, quando
necessário, seria de grande importância.
No que tange ao acesso às informações, o meio de comunicação mais usado pelos pais
entrevistados foi a televisão, onde dificilmente se encontra qualquer informação sobre a
doença. O meio mais utilizado pelos pais para obter informações sobre a doença foi a internet,
que nem sempre apresenta fontes confiáveis de conhecimento. Uma forma simples de adquirir
informações sobre a doença citado pelos pais foi o uso de folhetos informativos sobre a
doença, mas relataram que dificilmente os recebem nas unidades de saúde.
Sobre as maiores dificuldades encontradas no tratamento os pais relataram o acesso à
medicação fornecida pelo governo. Entre as famílias que recebem o benefício assistencial esta
dificuldade não foi citada porque relataram que compram os remédios. Entre as famílias que
não recebem o benefício foi observado que não sabiam da existência desta possibilidade.
Conhecer os seus direitos é importante não apenas para as questões relacionadas à saúde da
criança, mas para que estas pessoas exerçam sua cidadania com dignidade.
Outra dificuldade que foi apontada pela pesquisa é referente a disponibilidade
necessária para os cuidados da criança. Várias mães relataram que tiveram que deixar seus
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empregos quando a criança nasceu em função das constantes idas ao Hemocentro, no Rio de
Janeiro e também devido às internações hospitalares que são muito comuns. Um fato se
relaciona ao outro, visto que o benefício assistencial permite que a família receba um valor
em dinheiro e possam cuidar dos filhos com mais tranqüilidade. Esta questão também aponta
para as dificuldades emocionais decorrentes do fato de ter um filho com uma doença crônica
grave.
Em relação à adesão ao tratamento, no que tange as consultas, os pacientes de Campos
não encontram dificuldades na marcação e recebem um atendimento com maior freqüência do
que o mínimo preconizado pelo Ministério da Saúde. Chama atenção o fato de o Programa
não contar com outros profissionais da saúde como enfermeiros ou psicólogos, que poderiam
atuar nas práticas de educação em saúde e assistência integral ao paciente e seus familiares.
Desenvolver ações educativas com medidas preventivas e profiláticas podem melhorar
o nível de conhecimento sobre a doença e suas nuances, incrementando a adesão ao
tratamento e levando uma melhor qualidade de vida aos pacientes e familiares.
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APÊNDICE A

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA
Identificação (letras iniciais):_________________________________________
1 - Idade:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Até 20 anos
De 21 a 30 anos
De 31 a 40 anos
De 41 a 50 anos
Acima de 51 anos

2- Sexo:
(a) Feminino
(b) Masculino
3- Estado civil:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Solteira (o)
Casada (o)/ união estável
Viúva (o)
Separada (o)
Divorciada (o)

4 – Com quem você mora? (assinale quantas convier)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Cônjuge
Companheiro (a)
Filho
Parentes
Amigos
Outros
Sozinha

5- Renda familiar mensal (salários-mínimos):
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Até 1 (954,00)
Mais do que 1 até 2 (mais do que 954,00 até 1.908,00)
Mais do que 2 até 3 (mais do que 1.908,00 até 2.862,00)
Mais do que 3 até 5 (mais do que 2.862,00 até 4.770,00)
Mais do que 5 (mais do que 4.770,00)

6 – Grau máximo de escolaridade:

49

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

Ensino fundamental incompleto
Ensino fundamental completo
Ensino médio completo
Ensino médio incompleto
Ensino superior completo
Ensino superior incompleto
Pós- graduação (aperfeiçoamento)
Mestrado
doutorado

7 - Relação parental com a criança portadora de anemia falciforme:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Mãe
Pai
Avó/ avô
Outro parentesco
Responsável/ sem parentesco

8 - Idade da criança:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

De zero a 6 meses
De 7 meses a 2 anos
De 3 a 5 anos
De 6 a 8 anos
De 9 a 10 anos incompletos

9 - Idade da criança quando recebeu o diagnóstico:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Até 6 meses
De 7 meses a 2 anos
De 3 a 5 anos
Após 6 anos
Não sei/ prefiro não opinar

10 - Condição dos pais quanto à doença ou traço falcêmico:
Pai:
( ) portador de anemia falciforme
( ) portador do traço falcêmico
( ) não sabe informar
Mãe:
( ) portador de anemia falciforme
( ) portador do traço falcêmico
( ) não sabe informar
11 – Antes do nascimento da criança você tinha conhecimento sobre a possibilidade dela
nascer com anemia falciforme?
a)
b)
c)
d)
e)

Muito conhecimento
Grande parte de conhecimento
Pouco conhecimento
Nenhum conhecimento
Não sei/ prefiro não opinar
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12 – Que profissional te entregou o resultado?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Médico
Enfermeiro
Profissional do laboratório
Outro profissional da área da saúde
Não sei/ prefiro não opinar

13 –No momento da entrega você considera ter tido informações suficientes sobre a doença?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Muitas informações
Grande parte de informações
Poucas informações
Nenhuma informação
Não sei/ prefiro não opinar

14 – Qual foi o tempo entre a entrega do diagnóstico e a procura pelo tratamento:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Procurei na mesma semana
Procurei no mesmo mês
Procurei atendimento depois de um mês
Procurei atendimento depois de um ano
Não sei/ prefiro não opinar

15 – Antes de receber o diagnóstico da anemia falciforme você tinha conhecimento sobre a
doença?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Muito conhecimento
Tinha conhecimento
Pouco conhecimento
Nenhum conhecimento
Não sei/ prefiro não opinar

16 – Hoje você considera ter informações suficientes e adequadas sobre a doença e o
tratamento?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Tenho muitas informações
Tenho informações
Poucas informações
Nenhuma informação
Não sei/ prefiro não opinar

17 – Seu interesse por informações sobre a doença no momento:
(a)
(b)
(c)
(d)

Muito interesse
Tenho interesse
Pouco interesse
Nenhum interesse
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(e) Não sei/prefiro não opinar
18 – Com que frequência você tem acesso a estes meios de informação?
Meio

Nunca

Raramente

Às vezes

Quase
diariamente

Diariamente

Jornais
Revistas
Folhetos
informativos
Livros
TV
Radio
Internet

19 – Em algum destes meios de comunicação você já teve informações sobre a anemia
falciforme?
Meio

Nunca

Raramente

Às vezes

Jornais
Revistas
Folhetos
informativos
Livros
TV
Radio
Internet

20 - Você conhece o termo “aconselhamento genético”?
(a)
(b)
(c)
(d)

Conheço muito
Conheço
Pouco
Nenhum conhecimento

Quase
diariamente

Diariamente
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(e) Não sei/ prefiro não opinar
21 – Você conhece a diferença entre ter a doença e ter o traço falcêmico?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Conheço muito
Conheço
Pouco
Nenhum conhecimento
Não sei/ prefiro não opinar

22- Consegue identificar os sinais e sintomas que demandam atenção médica emergencial?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Sempre
Na maioria das vezes
Na metade das vezes
Na minoria das vezes
Nunca
Não sei/prefiro não opinar

23 - Tem conhecimento sobre as formas de cuidados específicos que são importantes para o
controle dos sintomas da doença?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Conheço muito
Conheço
Pouco
Nenhum conhecimento
Não sei/ prefiro não opinar

24- Quantas vezes ao ano a criança vai ao médico que o acompanha?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Até 2 vezes ao ano
De 3 a 4 vezes ao ano
Mais de 5 vezes ao ano
Apenas no caso de emergência
Não sei/ prefiro não opinar

25- Quais as dificuldades encontradas para o tratamento da anemia falciforme?
Dificuldades

Marcação de
consulta
Marcação de
exames
Transporte
Financeira

Nunca

Raramente

Às vezes

Quase
sempre

Sempre
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Disponibilidade
Medicação
Outras

Observações:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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APÊNDICE B

Formulário sobre o conhecimento em relação à doença e tratamento:
Pergunta
Certo
O tratamento da anemia
falciforme é para a vida toda
Beber muita água pode
diminuir as crises de dor
Anemia falciforme é uma
doença grave
Traço falciforme é uma
doença grave
Mudanças
bruscas
de
temperatura podem causar
crises de dor
Cáries nos dentes podem
prejudicar os pacientes com
anemia falciforme
Uma criança com anemia
falciforme pode ter seu
crescimento mais lento em
relação às crianças que não
tem a doença.
Crianças
com
anemia
falciforme têm um esquema
de vacinação precoce, ou
seja, se vacinam mais novas
que outras crianças.
Compressas mornas nos
locais de dor são indicadas
para o seu alívio
A anemia falciforme é uma
doença contagiosa.

Errado
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APÊNDICE C

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Você está sendo convidado para participar da pesquisa “UM ESTUDO SOBRE O
CONHECIMENTO E SUAS INTERFACES NO TRATAMENTO DA ANEMIA
FALCIFORME

NA

REDE

PÚBLICA

DO

MUNICÍPIO

DE

CAMPOS

DOS

GOYTACAZES-RJ”, que foi avaliada e aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres
Humanos, que tem como objetivo fazer a avaliação ética de qualquer projeto de pesquisa
envolvendo seres humanos, desde que este esteja conforme padrões metodológicos e
científicos reconhecidos.
Você foi selecionado por ser pai, mãe ou responsável por uma criança de até dez (10)
cadastrada no Programa Integrado de Assistência ao Portador de Doença Falciforme de
Campos dos Goytacazes e sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode
desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em
sua relação com o pesquisador ou com a instituição.
Os objetivos deste estudo são analisar o conhecimento sobre a doença e os seus
desdobramentos na procura pelo tratamento precoce e na adoção de cuidados em saúde, em
pais ou cuidadores, de crianças diagnosticadas com anemia falciforme na rede pública de
saúde em Campos dos Goytacazes/RJ.
Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder a algumas perguntas abertas,
através de uma entrevista semi estruturada e individual.
Não há riscos relacionados à sua participação. Os benefícios relacionados com a sua
participação são adquirir maior conhecimento sobre a doença, para um melhor tratamento das
pessoas portadoras de anemia falciforme. Quanto mais cedo o diagnóstico e a busca pelo
tratamento, melhor a qualidade de vida dessas pessoas. Um estudo que mostre as dificuldades
enfrentadas pelos familiares no processo de adesão ao tratamento pode apontar caminhos a
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serem percorridos na política pública do município, que podem fomentar intervenções
específicas para essa população e diminuir a mortalidade da doença.
As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o
sigilo sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua
identificação, utilizaremos nomes fictícios para proteger e assegurar a privacidades de todos
os dados obtidos.
Você receberá uma via deste termo onde consta o telefone e o endereço institucional
do pesquisador principal e do CEP, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua
participação, agora ou a qualquer momento.
Declaro que entendi os objetivos e benefícios de minha participação na pesquisa e
concordo em participar, além de estar recebendo uma via original deste documento assinada
pelo Pesquisador Responsável e por mim, tendo todas as folhas por nós rubricadas.

________________________________________
Sujeito da pesquisa

_______________________________________________
Ivana Ferreira de Andrade, UENF/ CCH,
andradeivana@yahoo.com.br; (22) 999592750

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP
Faculdade de Medicina de Campos
Avenida Dr. Alberto Torres, 217, centro, Campos dos
Goytacazes/RJ. Telefone: (22) 2101 2964
E-mail: cepfmc@fmc.br

