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Tente Outra Vez 

 

Raul Seixas 

Veja 

Não diga que a canção está perdida 

Tenha fé em Deus, tenha fé na vida 

Tente outra vez 

 

Beba 

Pois a água viva ainda está na fonte 

Você tem dois pés para cruzar a ponte 

Nada acabou, não não não não 

 

Tente 

Levante sua mão sedenta e recomece a andar 

Não pense que a cabeça agüenta se você parar,  

não não não não 

Há uma voz que canta,  

uma voz que dança,  

uma voz que gira 

Bailando no ar 

 

Queira 

Basta ser sincero e desejar profundo 

Você será capaz de sacudir o mundo, vai 

Tente outra vez 

 

Tente 

E não diga que a vitória está perdida 

Se é de batalhas que se vive a vida 

Tente outra vez 

. 





 

RESUMO 

 

A Anemia Falciforme tem relevância clinica e epidemiológica por afetar uma expressiva 

parcela da população.  No Brasil é um importante problema de saúde pública. Este estudo teve 

como objetivo compreender a atenção à saúde do usuário portador de Anemia Falciforme na 

percepção dos profissionais da Estratégia Saúde da Família de Diamantina (MG). Trata-se de 

um estudo exploratório, com abordagem qualitativa, o cenário foi a Estratégia Saúde da 

Família da cidade de Diamantina, Minas Gerais (Brasil). Os participantes foram 15 

profissionais, médicos e enfermeiros, atuantes em serviços da Estratégia Saúde da Família da 

zona urbana do município. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas individuais, nas 

unidades de saúde, em local reservado e em horário previamente definido, entre maio e junho 

de 2017. Na organização e análise dos dados, optou-se pela análise de conteúdo, modalidade 

temática. Os resultados evidenciaram oito categorias: 1- "O (des)conhecimento dos 

profissionais"; 2- "Detecção precoce: Teste do Pezinho e eletroforese de hemoglobina"; 3- 

"Necessidade de capacitação profissional"; 4-  "Rede de Atenção e Assistência à Saúde do 

Usuário Portador de Anemia Falciforme"; 5- "Rede de cuidado"; 6- "Sistema de 

referênciamento e contrarreferência"; 7- "Agente Comunitário de Saúde na atenção a saúde do 

usuário com Anemia Falciforme"; 8- "Orientação e acompanhamento familiar". Revelou-se 

um conhecimento limitado, restrito a um breve conceito e a alguns aspectos clínicos. Por se 

constituir em uma patologia crônica, é fundamental que os profissionais de saúde estejam 

devidamente capacitados para prestar assistência adequada, com diagnóstico precoce e 

tratamento correto. Porém, os profissionais revelaram uma situação inversa no presente 

estudo, uma vez que não ocorre um acompanhamento sistemático dos usuários e não há 

integração no sistema de referência e contrarreferência. Tais profissionais atribuem a 

responsabilidade da atenção ao usuário somente ao serviço especializado. Revelou-se uma 

ênfase no trabalho do agente comunitário de saúde na atenção à saúde do usuário afetado pela 

anemia falciforme. Todavia, a assistência às pessoas com anemia falciforme deve privilegiar a 

ação multiprofissional e multidisciplinar, e não ser atribuída ou concentrada somente em um 

profissional. Face à essa realidade, faz-se necessário que os profissionais de saúde conheçam 

o assunto e sejam habilitados para proporcionarem assistência de qualidade, holística e 

equânime. As deficiências no conhecimento dos profissionais da Estratégia Saúde da Família 

sinalizam a necessidade de capacitação e educação permanente em saúde. É necessária uma 

rede de assistência bem organizada, estruturada, cujos serviços sejam qualificados. Conclui-se 

que o atual estudo demonstrou que a assistência aos usuários afetados pela anemia falciforme, 

no âmbito da Estratégia Saúde da Família, requer avanços para que seja de melhor qualidade. 

Isso porque os profissionais possuem conhecimento insuficiente sobre a doença e a assistência 

atribuem a responsabilidade pelo cuidado ao agente comunitário de saúde e ao Hemominas, e 

não há uma integração na rede de atenção à saúde, entre o serviço da Estratégia Saúde da 

Família e o Hemominas. 

 

 

Palavras Chave: Anemia Falciforme. Políticas Públicas. Qualidade de vida. 

 

 

 

 

 





 

ABSTRACT 

 

 

Sickle cell anemia is clinically and epidemiologically relevant because it affects a significant 

portion of the population. In Brazil it is an important public health problem. This study aimed 

to understand the health care of the user with Sickle Cell Anemia in the perception of the 

professionals of the Family Health Strategy of Diamantina (MG). It is an exploratory study, 

with a qualitative approach, the scenario was the Family Health Strategy of the city of 

Diamantina, Minas Gerais (Brazil). The participants were 15 professionals, doctors and 

nurses, who work in Family Health Strategy services in the urban area of the municipality. 

Individual semi-structured interviews were carried out in the health units, in a reserved place 

and at a predetermined time, between May and June 2017. In the organization and analysis of 

the data, we opted for content analysis, thematic modality. The results showed eight 

categories: 1- "The (dis) knowledge of the professionals"; 2- "Early detection: Pezinho test 

and hemoglobin electrophoresis"; 3- "Need for professional training"; 4- "Network of 

Attention and Health Care of the Patient with Sickle Cell Anemia"; 5- "Network of care"; 6- 

"System of reference and counter-reference"; 7- "Community Health Agent in the health care 

of the user with Sickle Cell Anemia"; 8- "Guidance and family accompaniment". A limited 

knowledge has been revealed, restricted to a brief concept and some clinical aspects. Because 

it is a chronic pathology, it is essential that health professionals are properly trained to provide 

adequate care, with early diagnosis and correct treatment. However, the professionals 

revealed an inverse situation in the present study, since there is no systematic monitoring of 

users and there is no integration in the reference and counter-referral system. Such 

professionals assign the responsibility of attention to the user only to the specialized service. 

An emphasis has been placed on the work of the community health agent in the care of the 

user affected by sickle cell anemia. However, care for people with sickle cell anemia should 

focus on multiprofessional and multidisciplinary action and should not be attributed or 

focused solely on a professional. Faced with this reality, it is necessary that healthcare 

professionals know the subject and are qualified to provide quality, holistic and equitable 

care. The deficiencies in the knowledge of the professionals of the Family Health Strategy 

indicate the need for training and permanent education in health. A well-organized, well-

structured service network is needed whose services are qualified. It is concluded that the 

present study demonstrated that the assistance to users affected by sickle cell anemia, within 

the scope of the Family Health Strategy, requires advances to be of better quality. This is 

because professionals have insufficient knowledge about the disease and care assign 

responsibility for care to the community health agent and Hemominas, and there is no 

integration in the health care network between the Family Health Strategy service and 

Hemominas. 

 

Keywords: Sickle Cell Anemia. Public Policies. Life Quality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Anemia Falciforme e uma doença hemolítica crônica hereditária mais comum no 

mundo e com alta prevalência Basil que afeta o individuo em todo seu ciclo de vida e não tem 

cura.  O paciente pode apresentar complicações clínicas, psicológicas, sociais e econômicas, 

que muitas vezes pode modificar o padrão familiar. A doença causa instabilidade com 

períodos de piora do quadro, muitas das vezes necessitando de cuidados especiais e 

frequentemente de hospitalizações. E um problema de saúde publica que envolve cuidado 

multidisciplinar em todos os níveis de atenção a saúde, para garantir assistência integral e 

adequada, atendendo o paciente em sua totalidade. Esses pacientes requerem cuidados 

imediatos e complexos e os profissionais muitas vezes tem dificuldade nesse contexto 

(BRASIL, 2015).  

A Estratégia Saúde da Família (ESF) tem papel fundamental nesse 

acompanhamento, por está mais próxima ao paciente, facilitando o acesso à saúde, aos 

programas desenvolvidos nas unidades como palestras, grupos operativos, cuidados de 

promoção, prevenção e reabilitação. O acompanhamento na atenção primária à saúde deve se 

iniciar nos primeiros meses de vida e se estender ao longo da vida, cabe aos profissionais 

prepararem a criança e sua família para o autocuidado, com ajuda dos serviços de saúde. A 

ESF deve ser o meio em que o paciente de entrada no serviço público de saúde ofertando 

assistência de qualidade e eficaz em todo o ciclo de vida, porém, muitas vezes não acontece 

desta forma (AGOSTINHO et al., 2010). 

A presente pesquisa foi idealizada a fim de investigar a atenção à saúde do usuário 

portador de Anemia Falciforme atendido na Estratégia Saúde da Família de Diamantina 

(MG), propor melhorias nos cuidados prestados a estes pacientes. Mediante a avaliação da 

percepção dos profissionais Enfermeiros e Medicos atuantes nestas equipes. Assim gerando 

maior conhecimento, para que se possa melhorar a qualidade da assistência a esses pacientes, 

como também subsidiar a discussão efetiva de melhorias nas ESFs.  

A dificuldade de acesso e o excesso de fragmentação no cuidado provocam a 

descontinuidade da assistência, a perda de vínculo com o profissional de saúde, possibilitando 

consequências desfavoráveis ao tratamento, bem como a baixa adesão das pessoas com 

doença falciforme. Portanto o presente estudo investigou a atenção à saúde do usuário 

portador de Anemia Falciforme na percepção dos profissionais da Estratégia Saúde da Família 

de Diamantina (MG), com intuito de entender este cenário e propor estratégias nas melhorias 
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do acesso desta população, bem como embasar novas ações direcionadas a este publico 

podendo assim ofertar serviços de maior qualidade e eficiência.  

O trabalho foi construído com uma breve revisão da literatura sobre aspectos 

conceituais e epidemiológicos; Impactos na vida do usuário e relação com capital social; 

papel dos serviços profissionais da Atenção primária a Saúde no cuidado aos usuários 

portadores de Anemia Falciforme. A seguir é apresentado o território diamantinense, as 

características gerais da população, índice de desenvolvimento humano e outras informações 

baseadas em dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e da Fundação 

João Pinheiro.  

Por fim, são apresentados os dados coletados através de entrevistas com 

profissionais Enfermeiros e Médicos da ESF, que mostram a percepção desses profissionais 

sobre os cuidados ao portador de Anemia falciforme, aspectos que podem contribuir para 

pratica profissional mais efetiva, humanizada, igualitária. 

Esse trabalho poderá ser utilizado como um instrumento para formulação de 

políticas de assistência à saúde mais abrangente e humanizada, demonstrando a importância 

das práticas de saúde no contexto do SUS, reforçando os princípios de universalidade e 

equidade e atendimento multiprofissional.  

Esta e uma pesquisa multidisciplinar na linha de Tecnologia e Viigilancia em 

Saúde do Mestrado profissional em Saúde, Sociedade e Ambiente da Universidade Federal 

dos vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Agenda de prioridade de pesquisa em saúde - 

5 DOENÇAS NÃO- TRANSMISSÍVEIS; 5.9 PRIORIDADES COMUNS AO CONJUNTO 

DAS DOENÇAS NÃO- TRANSMISSÍVEIS RELEVANTES PARA A SAÚDE PÚBLICA; 

5.9.13 Avaliação de políticas, programas e serviços. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral  

 

 Investigar a atenção à saúde do usuário portador de Anemia Falciforme na percepção 

dos profissionais da Estratégia Saúde da Família de Diamantina – MG. 

 

2.2 Específicos 

 

 Verificar o conhecimento e a atuação dos profissionais de nível superior em 

Enfermagem e Medicina sobre o cuidado do portador de Anemia Falciforme. 

 Detectarr os fluxos de atendimentos e acompanhamento das unidades de saúde de 

Diamantina (MG), destinadas aos portadores de Anemia Falciforme. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Aspectos Conceituais e Epidemiológicos 

 

A Anemia falciforme é uma doença hereditária, genética mais comum no mundo. 

Ocorre devido à mutação no gene que produz a hemoglobina A, originando a Hemoglobina S. 

Evidencia-se a existência de outras hemoglobinas mutantes, tais como C, D, E, etc. Estas 

formam par com a S, e fazem parte do grupo das DF. A de maior conhecimento é a SS, que 

inicialmente se denominou anemia falciforme (SS). Existem outas mais rara a S/Beta 

talassemia (S/B tal.), as doenças SC, SD, SE. Cada uma com sua peculiaridade, porém todas 

essas se assemelham nas manifestações clínicas e hematológicas. Portanto, as condutas são 

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

A anemia falciforme é uma doença genética e hereditária caracterizada por anemia 

hemolítica crônica e crises vaso-oclusivas (CVO) agudas, o que gera lesões nos tecidos e 

órgãos de maneira progressiva. As hemoglobinopatias, e especificamente a anemia falciforme, 

acarretam muitos riscos e prejuízos na vida dos portadores. Sendo assim, evidencia-se a 

necessidade de uma maior atenção do ponto de vista psicossocial e da assistência em saúde 

(BRASIL, 2002; SILVA et al., 2013). 

É necessário descrever que a pessoa portadora traço falciforme, também 

conhecido por traço de HbS ou heterozigoto para a HbS, não e portador da Anemia 

falciforme, não manifesta sintomas e e não necessita de tratamento. As pessoas portadoras da 

anemia falciforme, por outro lado, podem apresentar sintomas que variam de acordo a 

evolução da doença e graves complicações. A HbS tem característica química especial que, 

podem levar a polimerização em situações que oxigênio esteja diminuído ou ausente, 

alterando a morfologia do eritrócito o que faz com que este venha adquirir a forma de foice. 

Esses eritrócitos em forma de foice (falcizados) interferem na circulação sanguínea, 

provocando vaso-oclusão e infarto na área afetada. Causando isquemia, dor, necrose e 

disfunções, danos permanentes aos tecidos e órgãos e hemólise crônica (BRASIL, 2012).  

Cabe reiterar que o estado heterozigoto (AS), denominado traço falciforme, de 

acordo com consensos internacionais, não acarreta qualquer sintomatologia clínica, e sua 

importância é para a orientação genética ao portador e à sua família (BRASIL, 2009). 

A doença falciforme é de origem Africana subsaariana, e também da Índia, da 

Arábia Saudita e de países mediterrâneos. Atualmente, esta espalhada pelo mundo. Aspectos 



15 

 

epidemiológicos mostram que a malária foi importante para que ocorresse a mutação da 

hemoglobina gerando a doença. A densidade populacional se manteve baixa enquanto o ser 

humano tinha hábitos nômades e a malária não era transmitida continuamente. Posteriomente 

a partir dos primeiros assentamentos agrícolas e da adaptação do mosquito vetor aos novos 

ambientes, a malária se espalhou, dando base a teoria da interferência na mutação ocorrida 

que gerou o gene da HbS (BRASIL, 2015). 

Quanto aos seus aspectos epidemiológicos, a Anemia falciforme é a enfermidade 

genética mais comum no mundo (AYGUN; ODAME, 2012). Estima-se que 7% da população 

mundial seja afetado pelos transtornos das hemoglobinas, Na maior parte pelas talassemias e 

pela doença falciforme (CANÇADO; JESUS, 2007). 

As estatísticas evidenciam nascimento anual no mundo 330 mil crianças com 

algum tipo de hemoglobinopatia, sendo 275 mil bebês com doença falciforme (AYGUN; 

ODAME, 2012). Na América do Sul, a estimativa anual e que nascem 2.902 crianças com 

essa doença (MODELL; DARLISON, 2008).  

 

A HbS é muito frequente nas populações do continente africano, principalmente nas 

regiões equatoriais, subsaarianas, localizadas ao norte do deserto de Kalahari, que 

serviu como barreira natural para a expansão do Plasmodium falciparum (mosquito 

transmissor da malária). A frequência dessa hemoglobina mutante chega a 25% da 

população de algumas regiões, como ao redor dos rios Gâmbia e Senegal e na África 

ocidental do litoral atlântico, assim como na região ocidental centro-africana, nas 

regiões cortadas pelos dois rios, Benin e Níger, além do entorno do rio Congo, na 

África Central. Estima-se que na África nasçam cerca de 500 mil crianças por ano 

com doença falciforme (BRASIL, 2015). 

 

Estudo com afro americano, nos Estados Unidos, evidenciou a diminuição das 

taxas de mortalidade, ajustadas por idade, de forma constante de 1.314,8 óbitos por 100.000 

habitantes em 1980, para 1.016,5 por 100.000 habitantes em 2005, com ênfase na diminuição 

da mortalidade infantil. Apesar da diminuição da taxa, evidencia-se que não houve a redução 

da mortalidade para adultos com anemia falciforme. Isso mostra que intervenções de 

prestação de assistência integral não estariam satisfatoriamente disponíveis para esse grupo 

(LANZKRON; CARROLL; HAYWOOD, 2013). 

Importante destacar que a incidência de pessoas com traço falciforme, no Brasil, é 

de 1:35 dos nascidos vivos. Como se sabe, a Hb S teve origem no continente africano. Sua 

introdução no Brasil ocorreu, notadamente, no período de imigração forçada de povos 

africanos. Atualmente, estima-se que nasçam, a cada ano, 3.000 crianças com doença 

falciforme e 200.000 com traço falciforme (BRASIL, 2012). No país é estimado 7.200.000 

pessoas com traço falciforme, o que corresponde a uma prevalência, na população geral, de 2 



16 

 

 

e 8%, podendo variar de acordo a proporção relativa de afrodescendentes em cada região 

(CANÇADO; JESUS, 2007; GOMES, 2015). 

Na realidade brasileira, a anemia falciforme é considerada como a doença 

genética e hereditária mais prevalente, em especial entre os afrodescendentes, haja vista sua 

característica de herança genética africana. Os maiores índices concentram-se na Bahia, onde 

em cada 650 nascidos vivos, um possui algum tipo de doença falciforme. O gene S se 

distribui de forma heterogênea, estimando-se para cada mil nascidos vivos uma criança com 

anemia falciforme. As regiões do Brasil com maior prevalência são Norte e Nordeste, por 

terem grande influência da raça negra em sua população. Mais especificamente no Nordeste, a 

prevalência do referido gene é de 3%, alcança 5,5% no estado da Bahia (SILVA et al., 2013). 

Em Minas gerais a incidência da doença falciforme é de 1:1. 400 recém-nascidos 

triados, utilizando como referência o Programa de Triagem Neonatal. Programa pioneiro na 

implantação estadual da triagem neonatal para hemoglobinopatias, no Brasil, desde março de 

1998 (JANUÁRIO, 2002). 

Poucas são as informações sobre a mortalidade e letalidade da doença falciforme. 

Necessita-se maior estruturação da rede para que captar de maneira efetiva esses dados, que 

podem subsidiar novas politicas voltadas a este publico. Fatos qu ocorrrem são a inexistência 

de informação nos atestados de óbito, a ausência de cadastros informatizados nos centros de 

referência e hemocentros e a existência de população sem diagnóstico. Tambem se torna 

necessário a adequação de tal doença ao Código Internacional de Doenças (CID), 

desatualizado, em face dos grandes avanços no conhecimento a respeito do assunto (BRASIL, 

2015). 

 

3.2 Impactos na Vida do Usuário e Relação com o Capital Social 

 

Além das manifestações clínicas, como em outras doenças, os sinais e sintomas da 

doença falciforme e, em especial da anemia falciforme, causam repercussão em vários 

aspectos da vida das pessoas, como na interação social, nas relações conjugais e familiares, na 

educação e no emprego. Embora essas manifestações sejam intensas, podem ser prevenidas e 

tratadas, a fim de garantir às pessoas longevidade com qualidade. O transplante de medula 

óssea tem sido praticado em centros de pesquisa, e definido por protocolos para esse fim, o 

que faz com que haja pessoas indicadas, mas outras não, para tal procedimento. Contudo, as 

pesquisas têm avançado nessa área e contribuído para a existência de uma pequena população 
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nacional e mundial curada (JORDAN; SWERDLOW; COATES, 2013; VIGILANTE; 

DIGEORGE, 2014; BRASIL, 2015). 

Nessa perspectiva, a relação dos aspectos psicossociais com a qualidade de vida 

das pessoas afetadas pela anemia falciforme, pode colaborar para o desenvolvimento de ações 

que minimizem os impactos negativos em seus relacionamentos na família, na escola, no 

trabalho e na comunidade. Esses indivíduos encontram dificuldades, as quais envolvem vários 

aspectos importantes que interferem no convívio em comunidade. Isso porque se trata de uma 

doença ainda invisível pela maior parte da população, por não ter esclarecimentos que 

possibilitem a desconstrução de estigmas em relação à doença e, principalmente por virem 

acompanhada do preconceito e discriminação racial, elementos que implicam negativamente 

nas condições de viver, adoecer e morrer das pessoas portadoras (SMITH et al., 2006; SILVA 

et al., 2013; ROCHA, 2014; CARVALHO et al., 2014; AMARAL et al., 2015). 

A anemia falciforme causa sérios acometimentos físicos e seus portadores 

enfrentam dificuldades para conviver com a doença em seus aspectos orgânicos, como 

também em suas alterações de caráter psicológico e social. O desconhecimento do real 

conceito e principais características da doença reforça estereotipias e contribui para limitar a 

inserção e permanência de portadores de anemia falciforme nos grupos sociais, como no 

ambiente escolar, que é de fundamental importância para formação da personalidade e 

manutenção das relações sociais dessas pessoas (SMITH et al., 2006; SILVA et al., 2013). 

O racismo institucional sofrido, não raramente, pelos indivíduos com anemia 

falciforme ocorre por uma série de fatores, os quais abrangem aspectos socioeconômicos, 

raciais e relacionados com a condição crônica da patologia. A maioria dessas pessoas, além de 

pertencer à classe economicamente desfavorável, constantemente é submetida aos efeitos da 

discriminação institucional, o que dificulta o acesso aos serviços de saúde e a qualidade no 

atendimento integral e equânime a essas pessoas (SILVA et al., 2013; CARVALHO et al., 

2014). 

O Brasil tem grande número de pessoas afrodescendente, sendo assim a doença 

falciforme constitui um grupo de doenças e agravos relevantes. Por este motivo, o Ministério 

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

Negra, e está no regulamento do SUS, nos termos da Portaria nº 2.048, de 3 de setembro de 

2009, artigos 187 e 188. Os dois instrumentos definem as Diretrizes da Política Nacional de 

Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme (BRASIL, 2012). 

Os portadores encontram obstáculos de natureza psicológica e social que, 

somados com a condição crônica da patologia, alteram sua qualidade de vida. Evidencia-se 
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que fatores sociais e econômicos interferem na qualidade de vida das pessoas com anemia 

falciforme, sendo o desemprego um dos fatores mais impactante em suas vidas e que contribui 

negativamente para a insatisfação em relação à qualidade de vida desses sujeitos (SILVA et 

al., 2013; CARVALHO et al., 2014). 

Outros entraves, também significativos e que diminuem a qualidade de vida das 

pessoas portadoras de anemia falciforme, envolvem: alterações em momentos de lazer 

provocadas pela progressão da doença, o que faz experimentar sentimentos de impotência e 

desconforto em suas relações sociais; dificuldades no acesso ao tratamento, com viagens 

longas e serviços de saúde muitas vezes insatisfatórios; infecções constantes que as obrigam a 

se expor a vários procedimentos cirúrgicos ao longo de suas vidas, além das úlceras de 

membros inferiores (SILVA et al., 2013). 

Nesse sentido, os aspectos psicossociais de toda doença crônica, inclusive da 

anemia falciforme, merecem atenção redobrada, no intuito de evitar transtornos adicionais na 

qualidade de vida e nas relações sociais, além dos que são esperados com a evolução das 

manifestações físicas e clínicas da enfermidade. A pessoa com anemia falciforme deve ter 

mais atenção por parte do sistema de saúde e de promoção social, o que, certamente, refletirá 

na melhoria da sua qualidade e expectativa de vida (SILVA et al., 2013; CARVALHO et al., 

2014; AMARAL et al., 2015).  

Assim, ao se considerar o campo das relações sociais das pessoas que possuem 

anemia falciforme, o capital social se configura como uma relevante relação como os desfe-

chos em saúde. Han (2012) em seu estudo permite um entendimento mais aprofundando das 

relações da saúde da população com as particularidades do indivíduo, sua capacidade de 

enfrentar os desafios ambientais e a dinâmica social da comunidade na qual ele está inserido. 

As investigações sobre as relações entre o capital social e a saúde iniciaram-se ao final do 

século XX, quando Kawachi et al. (1997) estudaram o papel do capital social na mortalidade. 

Desde então, investigações têm oferecido evidências da conexão do capital social com as 

condições de saúde da população (FURUTA et al., 2012; TOMITA; BURNS, 2013; 

GONTIJO et al., 2016). 

A primeira análise sistemática contemporânea do capital social foi produzida por 

Pierre Bourdieu (1980), que definiu o conceito como o agregado dos recursos efetivos ou 

potenciais vinculados à posse de uma rede durável de relações mais ou menos 

institucionalizadas de conhecimento ou reconhecimento mútuo.  
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Capital social diz respeito a um conjunto de elementos da organização social, tais 

como confiança mútua, normas de reciprocidade e solidariedade (elementos cognitivos), 

como também o engajamento cívico e redes de associações (elementos estruturais) que 

facilitam a coordenação e cooperação de ações coletivas para o alcance de benefícios mútuos. 

Dessa forma, capital social se refere à coesão social que resulta de uma comunidade 

participativa (GROOTAERT, 1998; SOUZA; GRUNDY, 2004). 

Ainda, concerne à estrutura das redes sociais e aos recursos nelas inseridos. 

Aspectos como a confiança social, a reciprocidade e as normas que constituem as redes de 

relações são centrais na formulação de seu constructo (BOURDIEU, 1986; LIN, 2001).  

Nesse contexto, o capital social é reconhecido como um elemento significativo 

para o desempenho político e o funcionamento da democracia, para a prevenção do crime e da 

delinquência e, mais recentemente, para a manutenção e o aprimoramento do estado de saúde. 

A coesão social, a existência de confiança mútua e respeito entre diferentes setores da 

sociedade determinam impacto positivo na saúde. Níveis crescentes de participação reduzem 

a exclusão social, além de aumentar e aprimorar o padrão de vida comunitária. Sendo assim, 

capital social promove uma reação individual e coletiva em direção a uma sociedade mais 

saudável (BAUM; ZIERSCH, 2003; SOUZA; GRUNDY, 2004; FRANCO DE SÁ et al., 

2016).  

Conforme Souto et al. (2016), a associação entre baixos níveis de capital social e 

diversos desfechos de saúde, a exemplo de transtornos mentais comuns, depressão, condições 

de saúde autorreferidas e comportamento suicida, já é conhecida. Também há associações 

com comportamentos de saúde, tais como sedentarismo e tabagismo. Por outro lado, níveis 

elevados de capital social foram relacionados à diminuição da obesidade e ao controle do 

diabetes. 

As redes sociais não são um dado natural, tendo de ser construídas por meio de 

estratégias de investimento orientadas para a institucionalização das relações do grupo, 

utilizáveis como fonte digna de confiança para acender a outros benefícios. A definição de 

Bourdieu torna claro que o capital social é decomponível em dois elementos: em primeiro 

lugar, a própria relação social que permite aos indivíduos reclamar o acesso a recursos na 

posse dos membros do grupo e, em segundo lugar, a quantidade e a qualidade desses recursos 

(PORTES, 2000). 

Todavia, a utilização do conceito de capital social exige cautela, a fim de que o 

seu uso não seja um pretexto para esconder ideologias indesejadas ou perpetuar o “status quo” 

de indivíduos ou grupos com interesses políticos ou econômicos específicos. Cuidado também 
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deve ser tomado para evitar que o Estado, à guisa de investir em capital social deixe sob a 

responsabilidade dos cidadãos, ações a ele concernentes, ou, ainda, culpar comunidades de 

não serem saudáveis por não serem coesas. Por outro lado, o investimento em capital social 

pode trazer significativas contribuições ao aumentar o poder comunitário e, dessa maneira, 

facilitar ações coordenadas que irão repercutir em benefícios para a saúde da população. É 

possível que o investimento em capital social seja uma alternativa de preencher a lacuna 

existente entre a retórica das conferências de saúde e a implementação de ações de promoção 

de saúde, que exigem a ação do sistema de saúde e a participação de sistemas afins (SOUZA; 

GRUNDY, 2004; SOUTO et al., 2016; FRANCO DE SÁ et al., 2016). 

Segundo Portes (2000), entre as exportações da teoria sociológica para a 

linguagem quotidiana, o conceito de capital social foi, nos últimos anos, uma das mais 

utilizadas. Disseminado por diversas publicações orientadas para a definição de políticas e por 

revistas de grande circulação, o capital social evoluiu para algo como uma panaceia para todas 

as enfermidades que afetam a sociedade, nos Estados Unidos e em outros países. Tal como 

outros conceitos sociológicos que percorreram um caminho semelhante, o sentido original do 

termo e o seu valor heurístico têm vindo a ser severamente postos à prova por essas 

aplicações cada vez mais diversificadas. É pertinente alertar que, como no caso desses 

conceitos anteriores, aproxima-se do ponto em que o capital social acabará por ser aplicado a 

tantos eventos e em contextos tão diferentes que perderá qualquer significado específico. 

 

3.3 Papel dos Serviços e Profissionais da Atenção Primária à Saúde no Cuidado aos 

Usuários Portadores de Anemia Falciforme 

  

O sistema de saúde deve trabalhar de forma organizada, sistemática e humana a 

fim de garantir assistência de qualidade a população, bem como minimizar as desigualdades 

na distribuição de recursos, trabalha de maneira igualitária dando mais a quem necessita, 

sendo equânime nas ações. Observam-se muitos avanços tecnológicos no controle e 

tratamento da anemia falciforme. Além da possibilidade de melhorar a qualidade de vida da 

população, melhorou a longevidade das pessoas com tal enfermidade (BRASIL, 2012; 

BRASIL, 2015). 

O SUS, por meio da hemorrede e dos hospitais de referência, tem garantido esses 

avanços aos usuários portadores de anemia falciforme. No entanto, é possível melhorar a 

equidade na distribuição desses benefícios e a qualidade da assistência, com o envolvimento 
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da Atenção Primária à Saúde (APS) e da Estratégia de Saúde da Família (ESF), integradas 

efetivamente com os demais serviços da rede de atenção à saúde (BRASIL, 2015). 

A APS define-se como um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 

coletivo, que envolve a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde, com a 

finalidade de desenvolver uma atenção integral que proporcione resultados direto na saúde e 

autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. É 

desenvolvida através do conhecimento teórico-prático de cuidado e gestão, por meio de 

trabalho em equipe, voltado à população de território adscrito, assumindo responsabilidade 

sanitária, levando em consideração as características da população assistida (BRASIL, 2012).  

A APS é a porta de entrada do indivíduo, deve manter o vínculo pessoal do 

usuário ao longo do tempo com o serviço de saúde, estruturado em um conjunto de atributos 

(AGOSTINHO et al., 2010). Esses atributos são definidos por Starfield (2002) em quatro 

essenciais e três atributos derivados, a saber:  

 Acesso de primeiro contato: proporciona acessibilidade e uso do serviço a 

cada novo problema pelo qual as pessoas buscam o serviço; 

 Longitudinalidade: Fonte continuada de atenção pressupõe o uso contínuo 

ao longo do tempo e o desenvolvimento do vínculo entre usuários e os 

profissionais de saúde; 

 Integralidade: Ações que o serviço de saúde deve oferecer para que os 

usuários recebam atenção integral, do ponto de vista biopsicossocial do 

processo saúde-doença; 

 Coordenação: É a organização do cuidado ao cliente com continuidade da 

assistência, devendo ser capaz de integrar todo o cuidado que o paciente 

receba através da coordenação entre os serviços; 

 Orientação familiar: Diz respeito à atenção holística que considera o 

contexto familiar e seu potencial de cuidado; 

 Orientação comunitária: Resulta em um reconhecimento dos principais 

problemas e agravos da comunidade, bem como o planejamento e 

avaliação conjunta do serviço; 

 Competência cultural: Levam em consideração as características culturais 

de uma população, envolve conhecimento e atenção às necessidades de 

uma comunidade facilitando a relação com a mesma. 
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Os serviços de saúde de APS também são mais adequados, porque se organizam a 

partir das necessidades de saúde da população. E se mostram mais efetivos, porque são a 

única forma de enfrentar consequentemente a situação epidemiológica de hegemonia das 

condições crônicas e por impactar significativamente nos níveis de saúde da população. São 

mais eficientes, pois apresentam menores custos e reduzem procedimentos mais caros; mais 

equitativos, porque discriminam positivamente grupos e regiões mais pobres e diminuem o 

gasto das pessoas e famílias. Ainda, possuem maior qualidade, visto que enfatizam a 

promoção da saúde e a prevenção de doenças, além de ofertarem tecnologias mais seguras 

para as pessoas usuárias e para os profissionais de saúde (MENDES, 2011; ORGANIZAÇÃO 

PANAMERICANA DE SAÚDE, 2011). 

Segundo a Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), avaliações realizadas 

em diferentes regiões do Brasil indicam de forma clara que os resultados da ESF são muito 

benéficos e melhores que aos do modelo tradicional de APS como centros de saúde, mesmo 

atendendo, em geral, a uma população de maior vulnerabilidade social (OPAS, 2011). 

Para Mendes (2011), o conjunto de evidências científicas nacionais e 

internacionais, nessa perspectiva, já está repleto de estudos que analisam e avaliam o impacto 

da APS/ESF, utilizando diversas metodologias. Os resultados positivos mostrados fornecem 

sólida fundamentação, consolidando o consenso de que a APS é a forma mais adequada de 

organização da porta principal de entrada a sistemas de saúde. Dessa maneira, o padrão 

através da ESF normatizado pelo Ministério da Saúde é o mais adequado à consolidação do 

SUS no Brasil. 

A APS pode ser organizada por diversos modelos, de acordo com o município e o 

território de atuação. No entanto, ela é preferencialmente organizada pelo modelo chamado de 

ESF. A principal característica diferencial desse modelo é a conformação de equipes 

multiprofissionais compostas por um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e 

seis agentes comunitários de saúde. Elas são responsáveis pela atenção à saúde de uma 

determinada população adscrita a um território, sendo, em média, três mil usuários por equipe. 

Esse modelo está embasado em princípios de universalidade, de acessibilidade, de vínculo, de 

continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, 

da equidade e da participação social (BRASIL, 2013). 

Segundo Leite et al. (2016), houve melhoria do serviço de saúde após o advento 

da ESF, pois esta garante maior oferta e qualidade das ações integrais de saúde, tem se 

configurado como a principal porta de entrada do sistema de saúde e valoriza a humanização 
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da assistência em novas relações com a equipe multiprofissional. Nesse processo de 

reorientação, destaca-se o ACS, elemento nuclear das ações em saúde da família e ator 

fundamental na reestruturação da APS brasileira. A implantação da ESF como uma 

modalidade de assistência permitiu o advento de um novo panorama na APS, centrado na 

família e na comunidade em que a equipe multiprofissional está inserida. Espera-se que, 

assim, possa se garantir efetividade na assistência e, consequentemente, maior satisfação dos 

usuários. 

Com a descentralização das equipes favorecendo a proximidade com a população 

aumentou-se o vinculo profissional e paciente, promovendo abordagem mais direta e 

integralizada repercutindo na na redução da morbiletalidade e no aumento da expectativa de 

vida para as pessoas com anemia falciforme. Essas mudanças podem ser mais efetivas quando 

se capacita os profissionais envolvidos na assistência aos portadores de anemia falciforme 

melhorando a qualidade da assistência ofertada a estes pacientes. E ainda têm a vantagem de 

trazer para esse tipo de serviço uma parte da população que não frequentava essas unidades e 

não era contemplada na ESF (BRASIL, 2015). 

Entretanto, quanto à rede de atenção à saúde dos usuários portadores de anemia 

falciforme, é pertinente ponderar que o SUS ainda é marcado por sistemas fragmentados de 

atenção à saúde, nos quais prevalece à visão de uma estrutura hierárquica definida por níveis 

de complexidades crescentes e com relações de ordem e graus de importância entre os 

diferentes níveis, o que caracteriza uma hierarquia. O sistema público brasileiro de atenção à 

saúde organiza-se, segundo suas normativas, em atenções básica, de média e alta 

complexidade. Tal visão apresenta sérios problemas teóricos e operacionais, pois que se 

fundamenta num conceito de complexidade equivocado ao estabelecer que a APS e a ESF 

sejam menos complexas do que a atenção nos níveis secundário e terciário. Dessa forma, o 

conceito distorcido de complexidade traz a banalização da APS e a sobrevalorização, seja 

material, seja simbólica, das práticas que exigem maior densidade tecnológica nos níveis 

secundário e terciário de atenção à saúde (MENDES, 2011; MENDES, 2012; MENDES, 

2013). 

A triagem neonatal propicia detecção precoce da doença falciforme, 

possibilitando o acompanhamento da criança portadora pelos serviços de saúde desde o 

nascimento extendendo ao longo da vida (GOMES, 2015). O diagnóstico precoce, na primeira 

semana de vida, realizado pelos Serviços de Referência em Triagem Neonatal Nas unidades 

da Federação, é essencial para a identificação, a quantificação e o acompanhamento dos 

casos. O diagnóstico está definido no regulamento do SUS, por meio da Portaria do Programa 
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Nacional de Triagem Neonatal MS/GM nº 2.048, de 3 de setembro de 2009, nos artigos 322, 

323 e 324. O exame é público e gratuito nas unidades de saúde mais próximas da moradia da 

criança recém-nascida. E deve ser realizado na primeira semana de vida com a metodologia 

de eletroforese em HPLC ou focalização isoelétrica. Na unidade de APS, a eletroforese de 

hemoglobina comum é utilizada no diagnóstico, a partir dos quatro meses de vida (BRASIL, 

2012). 

Segundo Brasil (2015), compete às unidades de APS as seguintes providências de 

assistência às pessoas com doença falciforme: 

 Realizar avaliação clínica a partir do documento de parâmetros para 

organização de linhas de cuidado dos fatores de risco e doenças crônicas;  

 Solicitar pelo Programa Estadual de Triagem Neonatal (PETN) a triagem 

de todos os recém-natos 48 horas após a primeira alimentação até o quinto 

dia útil de vida, incluindo aqueles que precisam ficar internados (o que 

deverá ser solicitado à Unidade Básica de Saúde (UBS) da área pela 

maternidade);  

 Providenciar eletroforese de hemoglobina dos demais cujo exame clínico 

sinalize para a suspeita da DF e dos adultos em idade reprodutiva que 

assim o desejarem para diagnóstico de TF. O exame para todos acima dos 

quatro meses de vida poderá ser realizado por quaisquer das metodologias 

disponíveis para esse fim na Tabela SUS;  

 Ter cadastro próprio das pessoas diagnosticadas com DF e TF, e 

encaminhar aquelas com a doença ao centro de referência da região para 

cadastramento e Atenção Especializada;  

 Integrar as pessoas diagnosticadas com DF em todas as ações disponíveis 

na ATB pertinentes às suas faixas etárias, visando à promoção de saúde, 

na unidade mais próxima da residência, incluindo acompanhamento 

multiprofissional de acordo com diretrizes clínicas estabelecidas nos 

manuais, nas rotinas e nos Protocolos Clínicos de Diretrizes Terapêuticas 

(PCDT) da DF, do MS;  

 Encaminhar as pessoas com TF para orientação e informação genética, a 

cargo de equipe, grupo ou profissional devidamente qualificado para esse 

fim, na APS;  
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 Estabelecer relação direta com a Atenção Especializada de referência 

sempre que avaliar como necessário;  

 Programar a realização de consultas e de exames disponíveis na APS das 

pessoas com DF, de acordo com a avaliação dos riscos inerentes à doença, 

considerando a necessidade individual e a orientação do especialista;  

 Disponibilizar os medicamentos para os cuidados das pessoas com DF, de 

acordo com a Relação Nacional de Medicamentos (Rename), tais como os 

de uso contínuo – ácido fólico, penicilina oral ou injetável ou eritromicina 

em caso de reação alérgica à penicilina e, quando indicados, os 

analgésicos, anti‑inflamatórios e demais antibióticos –, bem como as 

imunizações básicas e especiais;  

 Dar atenção especial às possíveis complicações decorrentes da DF, 

encaminhando as pessoas nessa situação à Atenção Especializada, sempre 

que avaliar como necessário;  

 Promover o autocuidado na prevenção das úlceras e feridas de perna e 

encaminhar para tratamento das feridas abertas, nas unidades de referência 

locais para essa atenção;  

 Promover o autocuidado, ampliando a autonomia das pessoas com DF, e 

avaliar sua vulnerabilidade e sua capacidade para o autocuidado;  

 Encaminhar as pessoas com complicações agudas decorrentes de crises 

inerentes à DF aos serviços de referência, caso haja indicação;  

 Identificar os casos suspeitos de indicação para procedimento cirúrgico de 

urgência ou emergência em função de complicações decorrentes da DF e 

encaminhá-los ao serviço de referência; 

 Promover a qualificação e educação continuada dos profissionais da APS 

para a atenção em DF;  

 Manter ativos na ESF os cadastros de todas as pessoas atendidas nas 

unidades e realizar busca ativa dos ausentes de forma a manter sempre um 

vínculo regular e permanente com as famílias. 

A APS bem feita tem o potencial de desenvolver várias ações aplicáveis ao 

seguimento da pessoa com anemia falciforme. E recomendado o aconselhamento genético, 

fazer com que o paciente participe dos programas das unidades básicas de saúde, realizar 

visitas domiciliares de acordo com as especificidades de cada comunidade, monitorar e 

acompanhar as vacinas do paciente, propr a profilaxia medicamentosa de antibióticos, ácido 
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fólico e hidroxiureia, realizar consultas de puericultura, atividades educativas que abordem 

sinais de alerta, palpação do baço, informação aos pais e sobre a doença e cuidado com o 

ambiente, abordagem do planejamento familiar, entre outros fatores importantes (MINAS 

GERAIS, 2005; GOMES et al., 2011b). 

Muitos estudos apontam para a redução da mortalidade pela doença falciforme 

graças ao diagnóstico precoce e aos avanços na assistência à saúde (GILL et al., 1995; 

YANNI et al., 2009; QUINN et al., 2010; LANZKRON et al., 2013). Entretanto, pesquisa 

recente de Sabarense (2014), realizada no estado de Minas Gerais, mostrou que a triagem para 

doença falciforme por si só não foi suficiente para propiciar redução significativa da 

mortalidade no Programa de Triagem Neonatal, quando se comparam os primeiros seis anos 

(1998-2004) do programa com os seis últimos (2006-2012).  

A assistência aos portadores de anemia falciforme deve ter como base 

multiprofissional. Nos conceitos históricos a assistência acontecia apenas na média e alta 

complexidade (hemocentros, hospitais de referência e emergências). O que fez com que estes 

pacientes não tivessem assistência na ESF. Contudo a descentralização para as unidades mais 

acessíveis e de menor complexidade tornou-se uma necessidade, para garantir a integralidade 

do cuidado. Sob essa ótica, torna-se necessária a criação da rede integrada de serviços de 

saúde às pessoas com anemia falciforme (BRASIL, 2015). 

A ausência da doença falciforme na APS advém da invisibilidade que a referida 

enfermidade teve ao longo dos anos no sistema de saúde. Isso, embora tenha melhorado, ainda 

persiste em certo grau e exige medidas de correção. As pessoas que conseguem ser 

diagnosticadas são encaminhadas aos centros de atenção hematológica e passam a ser 

acompanhadas pelo restante de suas vidas por um hematologista, sendo excluídas dos 

programas de promoção da saúde e prevenção de doenças. O acesso ao tratamento com o 

especialista pode ser difícil, provocando a descontinuidade do cuidado, perda de vínculo com 

o profissional da saúde da família, com consequências desfavoráveis ao tratamento, e baixa 

satisfação das pessoas acometidas por doenças crônicas (BRASIL, 2015; GOMES et al., 

2014). 

Assim, a APS configura-se com fundamental importância em todo o ciclo de vida 

do paciente procurando atender em sua integralidade por equipe multiprofissional, sabendo 

que os serviços de atenção primária, secundária e terciária s ão complementares. Evidencia-se 

a necessidade de reorganização, estruturação e qualificação da rede de assistência. O 

diagnóstico precoce no Programa de Triagem Neonatal, uma rede organizada tendo a APS 
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como suporte e a garantia do sistema de referência e contrarreferência, pode promover grande 

impacto na morbimortalidade, modificando de forma positiva os aspectos que envolvem a 

doença falciforme, melhorando a qualidade de vida dos pacientes e consequentemente 

aumentando a sua expectativa de vida. A letalidade em doença falciforme é de 80% de 

crianças com menos de 5 anos de idade que não recebem os cuidados de saúde necessários. A 

vida média das pessoas afetadas já alcança a faixa dos 48 anos. A implantação de um 

Programa de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme, em todos os estados, com 

acesso aos mais recentes avanços mundiais nos estudos da doença, pode ampliar, com 

qualidade, a vida média dessas pessoas (BRASIL, 2012). 

Uma vez diagnosticado como portador de anemia falciforme, o indivíduo 

demanda acompanhamento multiprofissional por toda sua vida, já que se trata de uma doença 

crônica e incurável. O tratamento deve ser feito de maneira adequada e de acordo com as 

particularidades de cada indivíduo, pois a patologia tem variedades quanto à sintomatologia e 

gravidade (SILVA et al., 2013; JORDAN; SWERDLOW; COATES, 2013; VIGILANTE; 

DIGEORGE, 2014). 

Segundo Amaral et al. (2015), devido à cronicidade da doença falciforme, torna-

se essencial a realização de um acompanhamento compartilhado com os serviços de APS, por 

meio de um efetivo sistema de referência e contra referência, com estabelecimento de um 

plano de cuidados, a fim de promover a integração entre os serviços e a integralidade do 

cuidado. Kikuchi (2007) considera de que é essencial o acompanhamento da pessoa com 

doença falciforme na APS. Além disso, reitera que o objetivo principal da assistência à saúde 

desse grupo é evitar a hospitalização, preferindo acompanhamento profissional dos 

enfermeiros e médicos de família no cotidiano do cuidado à saúde desses pacientes.  

Nessa perspectiva, ressalta-se o papel da APS no acompanhamento da pessoa com 

doença falciforme ao longo da vida. Varias estratégia pode ser utilizadas, com: ações 

educativas sistematizadas para crianças e suas famílias sobre a doença, triagem neonatal, 

sinais e sintomas que demandam atenção médica, hábitos saudáveis e vacinações especiais, 

entre outras (MINAS GERAIS, 2005). Para as pessoas portadoras e os pais de crianças com a 

doença, o conhecimento relacionado à prevenção de complicações para manutenção da saúde 

é fundamental. As estratégias educativas devem ser voltadas para prevenir desidratação; evitar 

a exposição ao frio intenso ou calor; prevenir infecções; manter nutrição adequada, fornecer 

acompanhamento médico precoce para sintomas; implantar ações de avaliação da dor e o seu 

manejo. Adicionalmente, é importante fornecer aconselhamento e informação genética 
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relacionada à doença, sobre os riscos de saúde e opções para o planejamento familiar 

(YUSUF et al., 2011). 

O estabelecimento de medidas preventivas e profiláticas podetrazer melhoras 

significativas no conhecimento da família sobre a doença e as suas peculiaridades e, assim, 

formentar a adesão ao tratamento, que e de suma importância no adequado acompanhamento 

dos pacientes (SOUZA et al., 2008). 

Nesse contexto, é importante refletir que, tradicionalmente, os cuidados da saúde 

têm sido entendidos pelos usuários e profissionais do sistema de saúde de forma limitada. As 

definições se restringem a ações desenvolvidas nos serviços de saúde a partir do tecnicismo 

profissional. No entanto, os cuidados da saúde são construídos em pelo menos dois cenários 

diferentes, mas inter-relacionados: a rede oficial de serviços e a rede informal, representada 

pela família. A rede oficial incorpora o saber biomédico e encerra amplo reconhecimento 

como produtora de cuidados. Já a rede informal não tem tanto prestígio, embora origine 

cuidados essenciais à saúde. Tais cuidados perpassam pelas interações afetivas necessárias ao 

pleno desenvolvimento da saúde mental e da personalidade madura de seus membros, pela 

aprendizagem da higiene e da cultura alimentar e atingem o nível da adesão aos tratamentos 

prescritos pelos serviços. A emergência da família como foco de atenção se fortalece com a 

APS e a ESF, preconizando a perspectiva da APS descentralizada e local, em substituição ao 

modelo hospitalocêntrico (GUTIERREZ; MINAYO, 2010). 

Assim, quanto às atividades de educação em saúde prestadas à família e ao 

usuário portador de anemia falciforme, Alves e Aerts (2011) afirmam que a educação em 

saúde é uma prática social, deve ser centrada na problematização do cotidiano, na valorização 

da experiência de indivíduos e grupos sociais e na leitura das diferentes realidades. Vista 

como prática social, a educação em saúde passa a ser repensada como um processo capaz de 

desenvolver a reflexão e a consciência crítica das pessoas sobre as causas de seus problemas 

de saúde, priorizando o desencadeamento de um processo baseado no diálogo, de modo que 

se passe a trabalhar com as pessoas e não somente para as pessoas.  

Souza et al. (2010) complementam que o papel do profissional da ESF, como 

educador, consiste em ajudar grupos específicos a ampliarem seu pensamento crítico, com o 

objetivo de que aumentem suas capacidades pessoais e possam enfrentar situações de saúde 

de forma mais autônoma. Diálogo, consciência e emancipação são palavras-chave nesse 

processo, tanto para os enfermeiros quanto para os clientes. A educação em saúde torna-se 

uma estratégia para o profissional garantir a manutenção da saúde individual e coletiva, desde 
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que permita o exercício pleno da cidadania, de modo a efetivar mudanças pessoais e sociais e 

formar sujeitos éticos, capazes de tornar a sociedade mais justa, humana e solidária. 

Há publicações que apontam pontos importantes relacionados à atuação da APS 

no acompanhamento da pessoa com anemia falciforme (KIKUCHI, 2007; MINAS GERAIS, 

2005). Todavia, estudos realizados na região Norte de Minas Gerais mostram que os cuidados 

em saúde prestados à pessoa com doença falciforme se encontravam muito abaixo do que se 

entende como desejável (GOMES et al., 2011a). Pode ser evidenciado, baixo conhecimento 

dos profissionais sobre a doença e sobre aspectos específicos que envolvem o 

acompanhamento da pessoa com doença falciforme na APS. Os resultados evidenciaram que 

os profissionais médicos e enfermeiros apresentaram índice de acerto menor que 75% das 

questões propostas (GOMES et al., 2011b). Os profissionais técnicos de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde (ACS) tiveram acerto menor que 65% (GOMES et al., 2013). 

Outros trabalhos também mostraram que a pessoa com DF tem dificuldades de 

acesso aos serviços de saúde, inclusive na APS (FERNANDES et al., 2010; AL JUBURI et 

al., 2012; GOMES et al., 2014). Outros pontos abordados foram a a importância de se 

estabelecer vinculo dos profissionais da APS com a pessoa com DF (WEIS et al., 2013), a 

importância de capacitação dos profissionais de saúde sobre a doença e a necessidade de 

interesse das autoridades governamentais para alocação de recursos e de decisões políticas 

envolvendo pessoas com DF (SMITH et al., 2006). 

Face à essa realidade, faz-se necessário que os profissionais de saúde conheçam o 

assunto e sejam habilitados para proporcionarem uma assistência de qualidade, holística e 

equânime. Estudos evidenciam deficiências no conhecimento dos profissionais da ESF, 

ressaltando a necessidade de capacitação e educação permanente em saúde (GOMES et al., 

2013; GOMES, 2015; GOMES et al., 2015; GOMES et al., 2016). Para Rocha (2014), é 

necessário que a equipe multiprofissional de saúde da família entenda o contexto de vida das 

pessoas acometidas e suas famílias para fornecer auxílio no enfrentamento dos problemas 

cotidianos. 

A educação permanente em saúde mostra-se relevante e necessária nesse contexto. 

Agrega uma definição pedagógica para o processo educativo que coloca o cotidiano do 

trabalho em saúde em análise, tornando-se permeabilizada pelas relações concretas que 

operam realidades e possibilitam a construção de espaços coletivos para a reflexão e avaliação 

de sentido dos atos produzidos no cotidiano. A educação permanente em saúde insere-se em 

uma necessária constituição de relações e processos que vão do interior das equipes em 

atuação conjunta às práticas organizacionais (CECCIM, 2005).  
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A oferta de educação permanente aos profissionais de saúde se constitui em uma 

ferramenta potente de gestão do trabalho, o que contribui não apenas para a valorização e 

satisfação do trabalhador, como também para uma melhor qualificação do processo de 

trabalho (SEIDL et al., 2014). É nesse contexto em que se insere a Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde, proposta de prática pedagógica que coloca o cotidiano do 

trabalho em saúde como central aos processos educativos, ao mesmo tempo em que o coloca 

sob problematização, em autoanálise e autogestão (YAMAMOTO; MACHADO; SILVA 

JUNIOR, 2015; BRASIL, 2004). Ademais, a educação permanente se ancora na interface 

aprendizagem e trabalho, por meio do desenvolvimento profissional e institucional, da 

educação para o conhecimento e educação para o trabalho, construção do saber e invenção de 

práticas no trabalho (AURÉLIO PINTO et al., 2014). 

Em pesquisa realizada por Gomes (2015) no Norte de Minas Gerais, 

anteriormente à capacitação executada em tal pesquisa, Mostrou que a assistência à saúde 

prestada à pessoa com DF era fragmentada na percepção dos ACS: os profissionais 

desconheciam as particularidades do acompanhamento às pessoas portadoras; estas tinham 

acesso limitado à unidade básica de saúde e não reconheciam a APS como lugar para atender 

a sua saúde de forma ampla e integral. E, após a intervenção educativa de cunho teórico-

prático, evidenciou-se efetividade, pois houve aumento do conhecimento dos ACS e técnicos 

de enfermagem sobre o acompanhamento da pessoa com DF na APS. A elevação do 

conhecimento ocorreu entre os profissionais que participaram do programa educativo em 

todos os três municípios (GOMES, 2015). 

Sendo assim, segundo Gomes et al. (2015) e Gomes (2015), a realização de 

intervenções educacionais pode ser de grande valia na instrumentalização dos profissionais de 

saúde da APS para a assistência e o cuidado à pessoa com anemia falciforme. A intervenção 

educativa realizada com planejamento e metodologia sistematizada, abordagem 

problematizadora e dialógica, em formato de oficinas, por utilizar-se de diversos recursos 

pedagógicos que proporcionam a interação dos participantes, possibilita o despertar do 

interesse para o cuidado e acompanhamento da pessoa com doença falciforme pelos 

profissionais capacitados. O treinamento propicia mudanças nas atitudes dos profissionais 

para melhoria da assistência em saúde (GOMES et al., 2016). 

É imprescindível, também, a capacitação dos profissionais de saúde nos outros 

níveis de atenção, tais como atenção secundária e terciária, para que, a cada consulta ou 
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internação, possam orientar o paciente sobre a importância de ser acompanhado também na 

APS, facilitando o estabelecimento do vínculo desse usuário à APS (GOMES, 2015).   

A educação permanente de profissionais de saúde sobre anemia falciforme, sua 

gestão e complicações é necessária e deve ser constante. Como são poucos os relatos 

científicos sobre anemia falciforme na APS, recomenda-se a realização de outras pesquisas, 

principalmente aquelas que mostrem o conhecimento dos profissionais da rede primária sobre 

a atenção à saúde dos pacientes. Sugere-se que profissionais de nível superior da APS, como 

médicos e enfermeiros, sejam constantemente integrados em intervenções educativas 

(GOMES et al., 2013; GOMES et al., 2014; GOMES, 2015).  

 

3.4 Caracterização de Diamantina – MG 

 

A cidade de Diamantina localiza-se na região do Alto Vale do Rio Jequitinhonha, 

aproximadamente 290 km da Capital do Estado de Minas Gerais. Possuía 45.880 mil 

habitantes em 2010, incluindo a população da sede e dos distritos e demais localidades rurais, 

de acordo com o censo do IBGE. Estimativa do mesmo órgão, população estimada do 

município em 2016 era de 48.095 mil pessoas. 

O município conta atualmente com os seguintes distritos, além da sede e de 

inúmeras outras localidades: Conselheiro Mata, Desembargador Otoni, Extração, Guinda, 

Inhaí, Mendanha, Planalto de Minas, São João da Chapada, Senador Mourão e Sopa. 

Segundo a Fundação João Pinheiro (2017) e o IBGE (2017) o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDHM) de Diamantina é 0,716, em 2010, o que situa esse 

município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A 

dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,839, 

seguida de Renda, com índice de 0,693, e de Educação, com índice de 0,632. 

Entre os anos de 1991 a 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de 

Diamantina passou de 0,453, em 1991, para 0,716, em 2010. Isso implica em uma taxa de 

crescimento de 58,06%. Entre 2000 e 2010, a população de Diamantina cresceu a uma taxa 

média anual de 0,36%. Nesse mesmo período a taxa de urbanização do município passou de 

85,35% para 87,32% (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2017; IBGE, 2017). 

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de idade) 

no município passou de 29,2 óbitos por mil nascidos vivos, em 2000, para 14,8 óbitos por mil 

nascidos vivos, em 2010. A esperança de vida ao nascer (indicador utilizado para compor a 
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dimensão Longevidade do IDHM) cresceu 5,5 anos na última década, passando de 69,8 anos, 

em 2000, para 75,3 anos, em 2010 (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2017). 

A proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola 87,90%, crianças de 11 a 13 anos 

frequentando os anos finais do ensino fundamental 86,68%; jovens de 15 a 17 anos com 

ensino fundamental completo 61,37% e de 18 a 20 anos com ensino médio completo 44,77% 

em 2010 (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2017). 

De acordo a Fundação João Pinheiro (2017) a renda per capita média de 

Diamantina e R$ 597,41, em 2010.  A taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou 

seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa) e de 67,12% em 2010. 

A taxa de desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente ativa que estava 

desocupada) passou de 11,23% em 2000 para 7,74% em 2010. Em 2010, das pessoas 

ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 13,78% trabalhavam no setor 

agropecuário, 1,61% na indústria extrativa, 3,62% na indústria de transformação, 12,79% no 

setor de construção, 0,37% nos setores de utilidade pública, 14,39% no comércio e 50,32% no 

setor de serviços. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Desenho de Estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa.  Segundo 

Oliveira (2002), a pesquisa qualitativa é aquela que não emprega dados estatísticos como 

centro do processo de análise de um problema, e não tem a pretensão de numerar ou medir 

unidades ou categorias homogêneas. Dados qualitativos fornecem uma compreensão mais 

detalhada do fenômeno estudado. 

O método qualitativo é aplicado ao estudo das relações humanas, da história, das 

representações, crenças, percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os 

humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e o 

pensam. Esse tipo de método que tem fundamento teórico, além de permitir desvelar 

processos sociais ainda pouco conhecidos referentes a grupos particulares, propicia a 

construção de novas abordagens, revisão e criação de novos conceitos e categorias durante a 

investigação. Caracteriza-se pela empiria e pela sistematização progressiva de conhecimento 

até a compreensão da lógica interna do grupo ou do processo em estudo. Por isso, é também 

utilizado para a elaboração de novas hipóteses, construção de indicadores qualitativos, 

variáveis e tipologias (MINAYO, 2008).  

 

4.2 Participantes 

 

Participaram deste estudo, profissionais graduados em Enfermagem e Médicina 

inseridos na Estratégia Saúde da Família (ESF) do Município de Diamantina (MG). No 

município atuam 12 Enfermeiros e 12 Médicos na ESF, totalizando 24 profissionais. Foram 

entrevistados 08 Enfermeiros e 07 Médicos, nesse número de participantes foi atingido o 

critério de saturação dos dados.   

Nesse estudo utilizamos o conceito de saturação a partir de Thiry-Chergues 

(2009), que assim conceitua: 

 

Os fenômenos e as categorias representam unidades de informação compostas de 

eventos, dados, elementos e instâncias. A seleção intencional estabelecida por 

saturação é considerada representativa quando a entrevista ou a observação não 



34 

 

 

acrescenta nada ao que já se conhece sobre o fenômeno ou categoria investigado 

(saturação teórica), suas propriedades e suas relações com outras categorias. (p. 03) 

 

4.2.1 Critérios de Inclusão 

 

 Ser Enfermeiro de uma ESF do Município de Diamantina (MG) e concordância 

em participar da pesquisa. 

 Ser Médico de uma ESF do Município de Diamantina (MG) e concordância em 

participar da pesquisa. 

 

4.2.2 Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídos os profissionais que se encontravam em readaptação, os 

profissionais que se encontavam afastados e os que não foram encontrados apos três tentativas 

de realizar a entrevista.  

 

4.3 Instrumento e Procedimentos 

 

A metodologia de coleta de dados envolveu a realização de entrevistas com base 

em um roteiro semiestruturadas e aplicação de um questionário para caracterização dos 

participantes do estudo. As entrevistas, bem como a aplicação dos questionários, foram 

agendadas previamente com cada entrevistado e realizadas em uma sala reservada na ESF, 

previamente disponibilizada pela chefia da ESF, tiveram média de 7 minutos e 10 segundos 

de duração. A entrevista bem como a palicação do questionário foi realizada de forma 

individual com cada profissional, a sala foi organizada de forma que o entrevistador e o 

entrevistado ficaram frente a frente. Para o registro das respostas, foi utilizado um gravador de 

voz digital Recorder Storage de 8gb. As entrevistas foram encerradas quando se constatou a 

saturação dos dados. 

A entrevista, independente da sua classificação, oferece várias vantagens e limites. 

Em relação às vantagens, pode ser usada com todos os segmentos da população. Há maior 

flexibilidade e oportunidade para avaliação de atitudes e comportamentos, podendo o 



35 

 

entrevistado ser mais bem observado. Possibilita também a coleta de dados importantes que 

não se encontram em fontes documentais. A respeito das limitações, estas ocorrem quando há 

dificuldade de expressão, de comunicação ou incorporação clara dos significados, levando a 

uma falsa interpretação. Há possibilidade de o entrevistador sofrer influência do questionado 

(MARCONI; LAKATOS, 2007).  

Nesse sentido, a fim de minimizar as mencionadas limitações, foi necessário testar 

os instrumentos para identificação das reações do entrevistado, o grau de dificuldade, o 

embaraço quanto a algumas questões e a verificação de perguntas desnecessárias 

(MEDEIROS, 2009). Ademais, toma-se uma subamostra e se identifica a necessidade de 

introdução de perguntas e a hipótese poderá ser testada quanto à sua viabilidade (BARROS; 

LEHFELD, 2009). Dessa forma, foi realizado um pré-teste para verificar se o instrumento 

atendia aos objetivos do estudo. O pré-teste foi efetuado no mês de maio de 2017 com um 

profissional Enfermeiro e um Médico que atuavam em uma unidade básica de saúde de 

Diamantina (MG). Posteriormente, foram realizadas adequações na entrevista, diminuindo de 

17 para 12 questoes abertas. Diante das dificuldades apontadas, os pesquisadores efetuaram as 

modificações necessárias, visando melhorar a obtenção e consistência das respostas. Estes 

profissionais fizeram parte do estudo piloto e foram excluídos da amostra da pesquisa. 

Para a coleta de dados, foi realizado agendamento prévio com os participantes da 

pesquisa. Utilizou-se como instrumento um questionário (APENDICE A) e um roteiro de 

entrevista semiestruturado (APENDICE B) elaborados pelos próprios pesquisadores. A 

entrevista continha 12 questões abertas, relacionadas à assistência prestada aos portadores de 

Anemia Falciforme, enquanto o questionário apresentava 08 questões para caracterização dos 

profissionais. A coleta de dados ocorreu no período de Maio a Junho de 2017. 

Nessa etapa, foi utilizado o critério da saturação, ou seja, interrupção a partir do 

momento em que as informações prospectadas com as entrevistas não trouxeram informações 

novas.  Sendo assim, as entrevistas foram encerradas considerando o referido critério de 

saturação, atingido quando entrevistados 08 Enfermeiros e 07 Médicos, perfazendo um total 

de 15 participantes. Esta pesquisa teve recusa de 01 profissional Enfermeiro e 01 Médico.  

 

4.4 Análise de Dados 

 

As entrevistas realizadas foram transcritas e em seguida organizadas e analisadas 

de acordo com o referencial da Análise de Conteúdo de Bardin (2011), optou-se pela 
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modalidade temática. A análise de conteúdo trabalha a fala de um indivíduo e suas 

significações, utilizando procedimentos de sistematização e expressão do conteúdo de 

mensagens, com o intuito de revelar o que está escondido, latente, ou subentendido na 

mensagem, por meio da inferência. O procedimento aplicado permite que o pesquisador 

apreenda a visão social de mundo por parte dos sujeitos, autores do material textual em 

análise. A análise foi realizada em três fases: a pré-análise, a exploração do material e o 

tratamento dos resultados obtidos e interpretação (BARDIN, 2011). 

Na fase de pré-análise ocorreu leitura flutuante de todo o texto para a 

familiarização com o corpus de análise e posterior organização deste.  O próximo passo foi a 

codificação do corpus, na fase de exploração do material. A codificação é uma forma de 

tratar, organizar e controlar os dados e acrescentar interpretação. Com a codificação, todos os 

dados originais são preservados. As unidades de registro foram codificadas em unidades de 

contexto, que podem ser um conceito ou uma frase, formulado o mais próximo ao material, 

mas evitando utilizar palavras do texto para ir além das descrições, criando temas mais gerais 

e analíticos (BARDIN, 2011; GIBBS, 2009). 

Na fase de tratamento dos resultados as unidades de contexto, dentro de cada polo 

de análise, foram classificadas em categorias. A categorização consiste em classificar os 

elementos por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento segundo as características 

comuns desses elementos, com os critérios previamente definidos (BARDIN, 2011). 

Confeccionada Tabela com as categorias e falas dos participantes do estudo APÊNDICE C.  

Após o tratamento dos resultados procedeu-se à interpretação, atrelada à pergunta 

de pesquisa e tendo como base o arcabouço teórico proveniente da revisão de literatura. Esta 

fase consiste na explicação e significação das categorias, ilustrando com os relatos dos 

pacientes e realizando inferências sobre as causas e consequências dos achados, sempre 

comparando com o que foi encontrado por outros autores (BARDIN, 2011).  

 

4. 5 Considerações Éticas 

 

Quanto a ética em pesquisa, todas as etapas do estudo foram conduzidas em 

conformidade com as normas da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional em Pesquisa 

(CONEP) do Ministério da Saúde. A pesquisa foi iniciada somente após a aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
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(UFVJM), mediante o Parecer Consubstanciado número 1.973.422/2017 (ANEXO A) e a 

concordância da Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina (MG).  

A aprovação da Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina (MG) foi obtida 

mediante assinatura da carta de co-participante (ANEXO B) pelo  Secretário Municipal de 

Saúde de Diamantina (MG). Nessa etapa, foi apresentada a proposta de pesquisa e foram 

prestados os esclarecimentos sobre o projeto. Os profissionais participantes da pesquisa 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO C). 

Os riscos associados a esta pesquisa podem ser classificados como mínimos. Mas, 

ainda assim, consideram-se como riscos: a questão da necessidade de disponibilizar um tempo 

dentro do seu horário de trabalho para a participação no estudo; possível desconforto do 

profissional em ser entrevistado com o uso de um gravador; provável preocupação quanto à 

manutenção do sigilo.  

Contudo a entrevista não identificou os profissionais pelo nome, mas sim com um 

código atribuído no momento da organização e análise dos dados, de forma que se resguardou 

o sigilo. Para isso os Médicos foram codificados pela sigla MED (MED 1 a MED 7) e os 

Enfermeiros pela sigla ENF (ENF 1 a ENF 8). Assim, foi esclarecido previamente aos 

participantes da pesquisa que todas as informações coletadas seriam utilizadas somente para 

fins científicos, sendo sempre preservado o anonimato e o sigilo. Os profissionais leram e 

assinaram o TCLE (ANEXO C). Ademais, as entrevistas e aplicação dos questionários foram 

realizadas em um local reservado, o que também ajudou na minimização dos riscos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Característica dos participantes  

 

No quadro 1 são apresentadas o perifil dos profissionais participantes do estudo, 

08 Enfermeiros e 07 Médicos, perfazendo um total de 15 participantes.  Entre os sujeitos da 

pesquisa 33,33% (n = 5) eram homens e 66,66% (n = 10) eram mulheres. Houve predomínio 

das mulheres na categoria profissional enfermeiros (7 mulheres e 1 homem) e de homens na 

categorial profissional de Médicos (4 homens e 3 mulheres) conforme o quadro único. Entre 

os participantes do estudo, o sexo feminino representa 66,66% (n = 10). A média de idade do 

grupo foi de 32,4 anos. 

Quanto à formação acadêmica, observou-se que 60% (n = 9) dos profissionais 

concluíram apenas o curso de graduação, 26,66% (n = 4) cursaram pós-graduação lato sensu, 

6,67% (n = 1) realizaram mestrado e 6,67% (n = 1) realizou Residência.   

O tempo médio na ESF foi de 25 meses. Neste estudo, 75% dos enfermeiros estão 

atuando na atenção primária há mais de dois anos e 28,57% dos médicos atuam a mais de dois 

anos. Segundo Silva (2011), a grande rotatividade e a pouca disponibilidade de profissionais 

para as demandas da ESF, com destaque para o médico, constituem duas dificuldades 

importantes. A pesquisa nacional sobre precarização e qualidade do emprego na ESF, 

realizada pelo Núcleo de Pesquisa em Saúde Coletiva (NESCON/FM/UFMG) em 2009, 

demonstrou que 53,6% dos médicos de saúde da família estava há menos de dois anos no 

posto de trabalho (GIRARDI, 2009).  

No quadro nota-se que 60% dos profissionais (n = 9) relatam ter pacientes com 

Anemia Falciforme na ESF e desses profissionais apenas 33,3% (n = 3) relatam que tiveram 

curso de capacitação sobre Anemia Falciforme. 

A Anemia Falciforme por muito tempo ficou entendida como uma especialidade da 

área medica a Hematologia sendo distante dos serviços básicos de saúde. Contudo hoje se 

observa a inversão destes atendimentos sendo o pilar principal de cuidado a atenção primaria 

por se tratar do ponto de saúde mais próximo da população, pelo vinculo profissional e 

paciente, por poder ofertar assistência continua, monitorar o paciente, realizar tratamento 

supervisionado e ofertar atendimento multiprofissional (CORDEIRO et al 2014) . 
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O profissional deve atentar sempre a busca de conhecimento e capacitação 

profissional, para qualificar mais a assistência prestada aos pacientes portadores de Anemia 

Falciforme e seus familiares (BARROSO et al., 2013). 

 

QUADRO 1. Perfil dos profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF), participantes do 

estudo. Diamantina (MG), 2017 (N=15) 
 

 
Código Idade Sexo Titulação Tempo 

de 

formado 

Tempo 

de 

serviço 

em ESF 

Pacientes 

com AF* 

Realizou 

curso de 

capacitação 

sobre AF* 

ENF 1 31 F - 8 anos 1 ano Sim Sim  

ENF 2 43 M - 5 anos 3 anos Sim Não 

ENF 3 27 F - 5 anos 2 anos Não Não 

ENF 4 31 F Especialista 7 anos 2 anos e 

4 meses 

Não Sim 

ENF 5 26 F Especialista 4 anos 3 anos Sim Sim 

ENF 6 29 F Mestrado  6 anos e 

6 meses 

11 meses Sim Não 

ENF 7 28 F - 6 anos 3 anos Sim Não 

ENF 8 36 F Especialista 12 anos 2 anos Não Não 

MED 1 33 M - 7 anos 3 anos Sim Não 

MED 2 35 M - 6 anos 6 meses Não Sim 

MED 3 37 F Residência  5 anos 4 anos 6 

meses 

Não Sim 

MED 4 37 F - 3 anos 1 ano 6 

meses 

Sim Não 

MED 5 23 M - 9 meses 8 meses Sim Não 

MED 6 31 F Especialista 7 anos 3 anos e 

5 meses 

Não Não 

MED 7 40 M - 1 ano 5 

meses 

1 ano 2 

meses 

Sim Sim 

Fonte: Dados da pesquisa 2017.  

*Anemia Falciform AF 

 

5.2 Categorias 

 

A análise temática de conteúdo revelou oito categorias temáticas: 1- "O 

(des)conhecimento dos profissionais"; 2- "Detecção precoce: Teste do Pezinho e eletroforese 

de hemoglobina"; 3- "Necessidade de capacitação profissional"; 4- "Rede de Atenção e 

Assistência à Saúde do Usuário Portador de Anemia Falciforme"; 5- "Rede de cuidado"; 6- 

"Sistema de referênciamento e contrarreferência"; 7- "Agente Comunitário de Saúde (ACS) 

na atenção a saúde do usuário com Anemia Falciforme"; 8- "Orientação e acompanhamento 

familiar". Cada categoria e descrita em seguida e comparada com a literatura.  
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5.2.1 O (des)conhecimento dos profissionais 

 

A Anemia Falciforme e uma doença hereditária, genética que acontece devido 

mutação do gene da hemoglobina mediante a substituição da Adenina (A), por Tiamina (T) no 

sexto códon do gene beta. A GAG passa para GTC provocando a substituição do acido 

glutâmico pela valina na cadeia beta. Ao substituir o aminoácido esse mutação gera a 

Hemoglobina S e altera da forma redonda para forma de foice ou lua crescente. Decorre de 

uma mutação no gene que produz a hemoglobina A, originando outra, mutante, denominada 

hemoglobina S, de herança recessiva (BRASIL, 2015).   

Nesta categoria foi possível verificar o conhecimento dos profissionais de saúde 

da família sobre a anemia falciforme, no que concerne aos aspectos conceituais e ao 

diagnóstico da doença. Revelou-se um conhecimento limitado, restrito a um breve conceito e 

a alguns aspectos clínicos, conforme evidencia o conjunto discursivo:  

 

Anemia falciforme é uma doença que afeta as hemácias, a formação da 

hemoglobina, má formação da hemoglobina. Dependendo do nível a hemácia tem 

uma forma de foice, uma má formação que prejudica o transporte da hemácia nos 

capilares e o transporte de oxigênio, causando os problemas e a fragilidade da 

célula tanto que a obstrução pode causar um problema na questão do esplênica. 

Estou precisando revisar. (MED 1) 

 

Doença de caráter genético, que é muito comum na população principalmente 

negra. (MED 5) 

 

Dependendo da situação ela pode ter algumas consequências, como vaso oclusão 

que pode levar a dores, desconfortos osteomusculares. Anemia pelo fato dela causar 

um tipo de hemólise, causando complicações mais serias, que às vezes pode levar 

ate o óbito. (ENF 2) 

 

O traço de anemia falciforme, não necessariamente a pessoa tem a anemia 

falciforme, ela tem o traço. Cabe aos profissionais de saúde orientar a respeito 

desse traço. Porque ele não vai desenvolver a doença, mas os filhos dele 

dependendo da situação podem vir a desenvolver a anemia falciforme. (ENF 2) 

 

 

Tais achados estão em consonância com estudos realizados no Norte do Estado de 

Minas Gerais (GOMES et al., 2011a; GOMES et al., 2011b; GOMES et al., 2013). Esses 

estudos evidenciam que os cuidados em saúde prestados à pessoa com doença falciforme se 

encontravam muito aquém do desejável (GOMES et al., 2011a). Constatou-se, também, baixo 

conhecimento dos profissionais sobre a doença e sobre aspectos específicos do 

acompanhamento da pessoa com doença falciforme na Atenção Primária a Saúde (APS). Os 

resultados mostram que os médicos e enfermeiros apresentam índice de acerto inferior a 75% 
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das questões propostas (GOMES et al., 2011b). Os técnicos de enfermagem e Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS), por sua vez, obtiveram rendimento inferior a 65% (GOMES et 

al., 2013). 

Face à essa realidade, faz-se necessário que os profissionais de saúde conheçam o 

assunto e sejam habilitados para proporcionarem assistência de qualidade, holística e 

equânime. As deficiências no conhecimento dos profissionais da ESF sinalizam a necessidade 

de capacitação e educação permanente em saúde (GOMES et al., 2013; GOMES, 2015; 

GOMES et al., 2015; GOMES et al., 2016). Para Rocha (2014), é necessário que a equipe 

multiprofissional da ESF entenda a doença, assim como o contexto de vida das pessoas 

acometidas e suas famílias, para fornecimento de cuidado adequado e auxiliar no 

enfrentamento dos problemas cotidianos advindos da anemia falciforme. 

Deve-se aprimorar o serviço e qualificar mais os profissionais envolvidos. 

Contudo a falta de capacitação em qualquer que seja a área de atuação torna o serviço 

desenvolvido muitas das vezes imcompleto, fazendo com que os profissionais acabem tendo 

dificuldade em executar o serviço de forma organizada, consequentemente com menor 

qualidade e eficiência, acarretando assistência deficitária, muita das vezes respondendo a 

demanda do paciente com dificuldade sem atendimento integral. Assim e mostrado a 

importância de aprimorar e adquirir novos conhecimentos que culminem em um cuidado mais 

qualificado aos familiares e as pessoas portadoras da anemia falciforme. (BARROSO, 2013).  

Os profissionais relatam as complicações mais frequentes, embasam em sua 

pratica profissional que pode ser averiguado nas falas a seguir: 

 

[...] dependendo da situação ela pode ter algumas consequência, Como; e Vaso 

oclusão que pode levar a dores, desconforto osteomusculares, Anemia pelo fato dela 

causar um tipo de hemólise ne causando complicações mais serias, que as vezes 

pode levar ate o óbito.(ENF 2) 

 

[...] Sequestro esplênico, susceptível a algumas infecções, quadros graves de dores 

intensas, precisando de analgésicos mais potentes e de hidratação. (MED 1) 

 

[...] sequestro esplênico [...] o paciente ele se torna mais susceptível a infecções, a 

gente tem que fazer o suporte justamente por causa da hipoperfusão, principalmente 

nesse período tem as doenças infecciosa de via aérea superior, de via aérea baixa 

que já limita um pouco a questão de trocas gasosas e a Anemia Falciforme 

complica um pouco mais, associado às dores, principalmente dores ósseas, dores 

crônicas, nesse período de maior frio o paciente fica mais sujeito. (MED 2) 

 

As complicações mais frequentes variam de acordo com a idade, a gente espera em 

cada idade um tipo de manifestação, pode ter uma síndrome torácica aguda, aquela 

síndrome mão, pé, os dedos ficam frios e tudo, priaprismo, pode ter problema no 

baço e explenia. (MED 5) 
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Dor nas extremidades, mais nos pés, alterações respiratórias, paciente que chega e 

às vezes a gente suspeita daquela síndrome torácica aguda, paciente saturando as 

vezes um pouco mais baixo, dispneico e ai e uma urgência medica, então assim no 

contexto da unidade básica de saúde a gente acaba transferindo esses pacientes 

para um contexto de melhor suporte, crise de dor e uma dor de grande intensidade 

no tórax ou as vezes um priaprismo. (MED 6) 

 

Dor, a crise álgica que desenvolve mesmo por causa desse fluxo de sangue, obstrui 

os vasos menores, fazendo com que tenha uma hipóxia na região posterior, então na 

verdade começa a desenvolver uma crise álgica mais forte. Têm umas alterações 

pulmonares a criança, principalmente a criança pode desenvolver, ter algum atraso 

de crescimento, uma chance maior também de infecção pode estar desenvolvendo. 

(MED 7) 
 

As vaso-oclusões de pequenos vasos são as principais causas dos quadros clínicos 

da Anemia Falciforme, este processo pode desencadear úlceras de membros inferiores, crises 

álgicas, priaprismo, retinopatia, insuficiência renal aguda, crises hemolíticas, sequestro 

esplênico, acidente vascular cerebral, Pneumonias, infecções renais e osteomielites também 

ocorrem com muita frequência, tanto em crianças quanto em adultos com doença falciforme, 

ou seja, pode afetar todo o organismo do ser humano. Essas manifestações não ocorrem 

durante os seis meses de vida, as crianças ficam sem sintomas devido ao alto nível de 

hemoglobina fetal (HOLSBACH et al, 2010). 

Enfrentar a doença não é uma tarefa fácil, pois esta pode interferir nos aspectos 

socioeconômicos da familiar e por fazer com que o seu portador tenha varias restrições de 

ordem alimentar, social, de estilo de vida que muitas das vezes e de difícil controle.  Portanto 

esta se configura com aspecto de múltiplos fatores. Muitas pessoas se apoiam para encarar 

essa realidade dos aspectos da religiosidade na espiritualidade como forma de melhorar o 

enfrentamento desta doença (CORDEIRO et al 2014) . 

A Anemia Falciforme se configura como uma doença inflamatória crônica a qual 

afeta o seu portador com episódios agudos podendo leva-lo a morte. Suas manifestações 

afetam a qualidade de vida além de repercussões psicológicas como a baixa autoestima e faz 

com que o portador tenha dificuldades no trabalho, estudo e lazer impactando diretamente na 

vida social do individuo (MARTINS et al, 2010). 

A pessoa com Anemia Falciforme deve ser cuidada por uma equipe 

multidisciplinar para que possa ter assistência adequada e ser atendido em sua totalidade, 

como também dever ser estabelecido o envolvimento dos diversos níveis de atenção para que 

se possa reduzir a mortalidade desta doença (GOMES et al, 2014). 
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5.2.2 Detecção precoce: Teste do Pezinho e eletroforese de hemoglobina 

 

O diagnóstico laboratorial da DF é realizado pela detecção da Hemoglobina S e da 

sua associação com outras frações. A técnica mais eficaz é a eletroforese de hemoglobina. 

Outra forma de diagnóstico é mediante a triagem neonatal realizada na primeira semana de 

vida da criança em sangue total colhido do calcanhar, realizado por eletroforese de 

hemoglobina. Finalmente, para um diagnóstico laboratorial completo, é importante a 

realização do hemograma (BRASIL, 2012) 

Foi enfatizada a triagem neonatal e a detecção precoce da doença, o que era 

desejável, considerando que a triagem por meio do teste do pezinho é uma ação rotineira na 

ESF. Acrescente-se insegurança por parte de alguns profissionais, partindo do ponto de que se 

trata de conceitos e metodologias de diagnostico as explicações deveriam ser mais seguras.  

 

No meu ponto de vista é uma doença que acomete o recém-nascido, que a gente 

descobre no teste do pezinho. (ENF 1) 

 

Geralmente você já tem o teste do pezinho, que já pega bem e boa parte. Mas caso, 

você tenha desconfiança realmente a eletroforese da hemácia. Já desconfia de um 

hemograma que frequentemente com anemia, um hemograma mais alterado você já 

começa a desconfiar. (MED 1) 

 

O diagnostico é feito ao nascimento, na maioria das vezes através do teste do 

pezinho, faz parte dessa triagem do NUPAD, faz esse rastreamento. (MED 2) 

 

Tem hoje pelo teste do pezinho, pela triagem neonatal pelo NUPAD, é o primeiro 

exame mesmo para se detectar, todas as crianças recém-nascidas fazem o teste do 

pezinho. (MED 7) 

 

É uma doença que rastreia desde cedo, hoje em dia tem o teste do pezinho que é 

muito bom, facilita muito o rastreio dos pacientes. (MED 5) 

 

Seriam exames de sangue né. (ENF 3) 

 
Tem o hemograma que da pra gente verificar. (ENF 6) 

 

Na unidade a gente só faz a triagem neonatal mesmo. (ENF 7) 

 

Com a gestante eletroforese de hemoglobina. [...] O teste do pezinho nos casos das 

crianças. (ENF 8) 

 

[...] O primeiro contato são os neonatos, eles vem e fazem o teste do pezinho. [...] 

Eletroforese de hemoglobina, que e utilizado principalmente em suspeita, e no caso 

aqui pra gente e utilizado mais em gestantes. (ENF 2) 

 

Teste do pezinho e depois eletroforese de hemoglobina. (MED 3) 

 

O programa de triagem neonatal foi determinado em 2001, por meio da portaria nº 

822/01 do Ministério da Saúde. Institui o teste do pezinho o qual é um exame laboratorial 
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inserido na Triagem Neonatal, juntamente com os testes da orelhinha, dos olhinhos, da 

linguinha e do coraçãozinho e são importantes para diagnosticar precocemente alterações que 

possam prejudicar o desenvolvimento do recém-nascido, facilitando tratamento imediato em 

casos alterados a fim de se melhorar a qualidade de vida do paciente (FIGUEIREDO, 2010; 

LEAO; AGUIAR, 2008). 

A coleta do Teste do pezinho é um procedimento de competência do enfermeiro e 

estudos demonstram falha na atuação desses profissionais. Um estudo evidenciou 222.366 

amostras de sangue coletadas em papel filtro no estado do Paraná, 2.787 (1,25%) mostraram 

erros na coleta. Os principais motivos foram: 1198 exames por sangue insuficientes, 500 

exames por sangue envelhecido e 490 por sangue ressecado (SILVA; ZAGONEL; 

LACERDA, 2003; SILVA; ZAGONEL, 2003). Outro estudo, conduzido em um Hospital 

Universitário do Paraná, mostrou um número elevado de 2ª, 3ª e 4ª coletas de amostras do 

teste do pezinho, totalizando n=110 (11,3%). Esse número de recoleta sem motivo registrado 

evidenciou falhas durante o exame seja na coleta, armazenamento ou registro (PIMENTE et 

al, 2010). 

Evidencia-se a necessidade profissional de capacitação em relação às núncias que 

envolvem a realização do exame de triagem neonatal. Estudos evidenciam que Enfermeiras 

atuantes nas ESF apresentaram conhecimento sobre o exame, porém com algumas 

dificuldades, tais como: período correto de coleta, dificuldade em saber todas as doenças 

diagnosticadas com o teste do pezinho (STREFLING et al, 2014).  

Os profissionais necessitam de capacitação para melhor propagação e execução de 

ações educativas e preventivas em torno dessa temática. O estímulo à educação continuada 

deve ser incentivado para proporcionar melhoria na qualidade da assistência prestada. 

 

5.2.3 Necessidade de capacitação profissional 

 

Diante deste cenário os profissionais enfatizaram a necessidade de aprendizagem, 

ao sugerirem a realização de capacitação: 

 

Principalmente capacitação, capacitação que leva a conhecimento, aí a gente vai 

orientar melhor essas pessoas portadores desse tipo de doença. (ENF 2) 

 

Eu acho que capacitação profissional em primeiro lugar, porque todas essas 

doenças que são mais raras acaba que a gente tem um contato menor, então a gente 

tem menos conhecimento. [...] a gente espera aparecer uma coisa nova pra te 

obrigar o correr atrás de um de um conhecimento de uma informação.  (ENF 5) 
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Eu sugiro capacitação dos profissionais, médicos e enfermeiros, técnicos de 

enfermagem que fazem a coleta e agente comunitário de saúde [...]. (ENF 7) 

 

Teria que ter um aperfeiçoamento ou uma capacitação. (MED 3)  
 

Acho que falta muita coisa a melhorar nessa questão da anemia falciforme, a gente 

quase não discute sobre o assunto, não tem um fluxo de atendimento, não tem 

orientação, então talvez algumas capacitações pra poder fazer quem sabe um fluxo 

de atendimento pra atender o portador de anemia falciforme, poderia melhorar a 

assistência pra ele.  (ENF 6) 

 

Nos relatos evidencia-se que os profissionais que se interessam pelo tema, buscam 

por conta própria estudar e aperfeiçoar os cuidados dispensados aos portador de Anemia 

Falciforme, pelo fato de não ser um tema explorado em capacitações para atualização dos 

profissionais.   

 

[...] Ainda não houve nenhuma capacitação de anemia falciforme. [...] É um tema 

que não é tão abordado, é negligenciado na verdade. [...] capacitações das 

unidades, das equipes de saúde pra um melhor atendimento. (MED 2) 

 

Eu falo porque o NUPAD em Belo Horizonte tem vários cursos de capacitação. Se 

esses cursos tivessem mais disponíveis para mais pessoas, principalmente no 

interior, fica uma maneira mais fácil de prestar um serviço num nível mais digno 

para todo mundo. [...] Na verdade, em questões de informações, muitas vezes se 

você não correr atrás em questão de capacitação mesmo, não correr atrás de 

qualificação, fica mais prejudicado o atendimento. (MED 7) 

 

Então se chegar um paciente aqui eu vou ter que estudar por conta minha mesmo, 

talvez como não tenha uma abordagem correta, vou deixar a desejar. (ENF 3) 

 

A capacitação profissional e uma ferramenta que deve ser utilizada a fim de 

qualificar os profissionais para cuidado integral do paciente, organização dos processos de 

trabalho, humanização, trabalho em equipe. Para tanto a necessidade de estruturação e 

modificações nas capacitações, pois muitas vezes os cursos, treinamentos e outras 

modalidades de educação acontecem desarticulados do contexto dos serviços e nem sempre 

respondem às necessidades dos gestores e trabalhadores, fazendo com que não tenha total 

efetividade (SILVA, 2007). 

Pesquisa realizada no norte de Minas Gerais corrobora com resultado deste 

trabalho, ao demonstrar o impacto positivo da intervenção educativa. Anteriormente à 

capacitação executada em tal pesquisa, verificou-se que a assistência à saúde prestada à 

pessoa com doença falciforme era comprometida: os profissionais desconheciam as 

peculiaridades do acompanhamento às pessoas portadoras; estas tinham acesso limitado à 

unidade básica de saúde (UBS) e não reconheciam a APS como um ponto de rede de atenção 
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à saúde para cuidar de vários aspectos de sua saúde. E, após a intervenção educativa de cunho 

teórico-prático, constatou-se que esta foi efetiva, pois houve aumento do conhecimento dos 

profissionais sobre o acompanhamento da pessoa com doença falciforme na APS, 

consequentemente melhorou a qualidade da assistência prestada aos portadores de Anemia 

Falciforme (GOMES, 2015). 

Ressalta-se que o cuidado de qualidade às pessoas acometidas por essa condição 

depende, também, do conhecimento dos profissionais, para que estes saibam reconhecer e 

buscar recursos que facilitem o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento (WEIS et al., 

2013). Sendo assim, segundo Gomes et al. (2015) e Gomes (2015), a realização de 

intervenções educacionais instrumentaliza os profissionais de saúde da APS para a assistência 

e o cuidado à pessoa com anemia falciforme.  

Desse modo, recomenda-se a realização de intervenções educativas com 

planejamento e metodologia sistematizada, abordagem problematizadora e dialógica, que 

utilizem diversos recursos pedagógicos que proporcionem a interação dos participantes, a fim 

de despertar o interesse para o cuidado e o acompanhamento da pessoa com anemia 

falciforme pelos profissionais capacitados. É válido salientar que o treinamento propicia 

mudanças nas atitudes dos profissionais, na perspectiva de melhoria da assistência em saúde 

(BARROSO et al., 2013; GOMES et al., 2016). 

 

5.2.4 Rede de Atenção e Assistência à Saúde do Usuário Portador de Anemia Falciforme 

 

Nesta categoria, emergiram as fragilidades que permeiam o cuidado aos usuários 

acometidos por anemia falciforme. Tratam-se de fatores dificuldadores que envolvem a 

assistência dos profissionais da ESF, e principalmente, a rede de atenção à saúde, a qual se 

mostrou fragmentada no cenário desta investigação. Também foi possível constatar que as 

atividades de orientação e educação em saúde não integram satisfatoriamente a assistência 

prestada pelas ESFs. 

Para assistência de qualidade ao portador de anemia falciforme, é necessária uma 

rede assistêncial estruturada e bem organizada, cujos serviços sejam qualificados. Porém, os 

profissionais entrevistados revelaram uma situação inversa, uma vez que não ocorre um 

acompanhamento sistemático dos usuários e não há integração no sistema de referência e 

contrarreferência.  
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Os relatos a seguir demonstram a necessidade da estruturação de um fluxo de 

atendimento, bem como implementação e aprimoramento do acompanhamento do usuário: 

 

[...] acompanhamento a gente não tem. [...] não tem esse fluxo definido, aliás assim, 

até primeiro pela questão estrutural do sistema de atendimento médico [...] agora 

um fluxo bem definido realmente nos somos um pouco soltos nesse aspecto. (MED 

1) 

 

A aqui não tem um intervalo certo, o intervalo mesmo é a demanda espontânea, às 

vezes alguma complicação que o paciente tem, pelo fato deste paciente justamente 

ter um acompanhamento em setores mais especializados. (ENF 2) 

 

A gente não tem um fluxo de atendimento, até porque são casos muito pontuais. 

Então isso nunca chegou a ser discutido. (ENF 4) 

 

[...] se for um paciente adulto aí não tem esse fluxo definido nunca foi passado pra 

gente. [...] A gente encaminha pro CISAJE a criança. (ENF 5) 

  

 

[...] Por ser zona rural e de difícil acesso. [...] A gente vai nesses locais de 15 em 15 

dias, então esse contato fica mais difícil. (ENF 2) 

 

A unidade de saúde básica no caso a nossa ela funciona tanto com as consultas 

agendadas como e as consultas de urgência, o paciente que chega e com algum 

problema mais urgente que apresente algum quadro sugestivo de uma piora do seu 

quadro mesmo e necessite de uma avaliação esse paciente passa por uma triagem e 

a partir dessa triagem ele vai ser agendado ou atendido ou no mesmo dia ou se for 

o caso de ser agendado pra outros dias se tiver essa possibilidade, tem o 

agendamento das consultas diárias que são reservadas, esse paciente entrando em 

contato com o posto ele vai ser agendado, tem essas duas modalidades. (MED 2)  

 

Nota-se a transferência de cuidado por parte dos profissionais da ESF relatando 

que este paciente faz o tratamento basicamente nos Hemocentros, o que e inverso aos 

princípios do SUS. A ESF deve assumir este paciente no serviço de forma a integralo nas 

praticas da unidade de saúde, bem como acompanhar e monitorar em seu ciclo de vida. 

 

Ele faz o tratamento basicamente todo no serviço secundário [...] então ele já 

procura o hematologista. [...] A gente não tem tanto contato assim no cuidado dele 

mesmo não. (ENF 5) 

 

A gente não tem mais tanto contato, o cuidado do dia a dia da unidade básica com 

paciente da Anemia Falciforme e pela renovação de acido fólico, alguns fazem o 

acompanhamento mais no Hemominas, então já em um paciente com uso da 

hidroxiureia, não tem tanto contato com eles, às vezes o contato inicial da unidade 

básica e do diagnostico. (MED 6) 

 

Observa-se que alguns profissionais relatam pontos positivos que devem ser mais 

explorados, para que se possa organizar melhor a rede, esse pontos devem ser difundidos, com 

a finalidade de maior direcionamento das ações voltadas a atender as necessidades do 

paciente. Os resultados mostram que se deve trabalhar na educação em saúde para que os 
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pacientes possam se mais orientados e desvelar costumes e crenças errôneas a respeito da 

Anemia Falciforme.  

 

[...] Eles procuram mais ao serviço de saúde, são pacientes que já fazem 

acompanhamento, principalmente dependendo da evolução da doença. (ENF 2) 

 

[...] fazer mais palestras educativas. Não e um assunto que a gente escuta falar 

muito, acho pouco divulgado. (ENF 3)  

 

Na verdade falta um pouco de orientação também a respeito da anemia falciforme, 

a população ainda tem muitas duvidas sobre a anemia falciforme e tem muitas 

duvidas sobre anemia em geral, ele acredita que às vezes a anemia que ele está 

desenvolvendo e uma anemia falciforme e fica preocupado, então acho que vale a 

pena ter essa orientação mesmo da população. (MED 2)  

 

 A ESF se organiza de maneira a atender a suas necessidades, estabelecendo fluxo 

de demanda das pessoas conforme o mais adequado para o desempenho do trabalho dos 

profissionais. Observa-se que o fluxo de atendimento perpassa desde o acolhimento, a escuta 

e o atendimento profissional ao paciente, devendo todos os membros da equipe trabalhar de 

forma organizada e humanizada.  

Utiliza-se do fluxo de atendimento para organizar o serviço de forma a acolher as 

demandas dos pacientes em sua integralidade pela equipe multiprofissional. Além disso, 

deverá proporcionar ao serviço maior qualidade da assistência, maior resolutividade, cuidado 

mais elaborado e integralizado, facilitando o processo de trabalho bem como a sua avaliação. 

O fluxo pode propiciar a educação em saúde, refletindo com os usuários sobre sua 

responsabilidade nos cuidados em saúde (FELISBERT, 2005). 

O paciente procura no serviço de saúde a resolução do seu problema, o que muitas 

das vezes não se caracteriza pela cura do seu quadro clínico, mas pode acontecer pelo alívio 

ou a minimização do sofrimento, a promoção e a manutenção da saúde. A resolução depende 

de um serviço organizado, humanizado e estruturado, com fluxos definidos o que faz com que 

a resolutividade da equipe seja maior. Assim a resolutividade pode ser entendida como 

resposta satisfatória as necessidades do individuo e pode ser avaliada em dois aspectos: no 

próprio serviço, na capacidade de atender à sua demanda e no encaminhamento dos casos que 

precisam de atendimentos mais especializados dentro do sistema de saúde, que se estendem 

desde a consulta inicial, os exames e o tratamento do usuário no serviço de APS até a solução 

de seu problema em outros níveis de atenção (TURRINI et al., 2008). 

A APS orienta-se por atributos essenciais: atenção ao primeiro contato; 

acessibilidade, utilizar os serviços quando precisar, a cada novo problema ou novo episódio. 
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Longitudinalidade, atender o paciente em todo o ciclo da vida, fonte regular de atenção ao 

longo do tempo. Integralidade, atender o paciente em todos os aspectos por equipe 

multiprofissional, garantia de acesso aos diversos níveis de atenção (primária, secundária e 

terciária) e Coordenação, entendida como articulação entre os diversos serviços e ações de 

saúde, de forma que estejam sincronizados e voltados ao alcance de um objetivo comum 

(OLIVEIRA; PEREIRA, 2013).  

Algumas publicações avaliaram a qualidade da atenção, qualidade do cuidado e 

demonstram que, embora apontada como estratégia de reestruturação do sistema de atenção à 

saúde, a atuação das ESF permanecem com base no modelo de atendimento biomédico, 

fragmentada, oriundo da demanda espontânea. A ESF necessita de reorganizar os processos 

de trabalho, atendendo a necessidade da população ofertando cuidado de qualidade, eficiente 

e integral (COSTA et al., 2009; ESCOREL et al., 2007).  

 

5.2.5 Rede de cuidado 

 

Os profissionais atribuem a responsabilidade da atenção ao usuário somente ao 

serviço especializado – representado no cenário da atual investigação pela Fundação Centro 

de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais (Hemominas). Fluxo que necessita de 

melhorias estruturais para atender melhor o paciente na rede de cuidados. A dificuldade em 

entender o papel da APS frente ao portador de Anemia Falciforme. 

 

[...] o que a gente mais faz é encaminhar para o Hematologista. (MED 4) 

 

Pra falar a verdade a gente não tem uma abordagem específica, a maioria desses 

pacientes que já tem esse diagnóstico. Pelo que me parece tem um acompanhamento 

no Hemominas. [...] eles teoricamente já estão assumidos lá. Então a gente acaba 

às vezes é transcrevendo pedido de exame. [...] O paciente não tem um foco 

específico no posto. (MED 1) 

 

Geralmente esses pacientes já são acompanhados no centro de referência, eles 

passam pelo médico hematologista com quem já fazem acompanhamento. Aqui 

[unidade de saúde da família] a gente trata dos eventos agudos. (MED 5) 

 

[...] Quando se já tem esse diagnóstico, o paciente já é acompanhado, ele já tem o 

acompanhamento do Hemominas, são pacientes que assim, vem ocasionalmente, 

então esse atendimento dele aqui, a gente meio que é ocasional. (MED 1) 

 

Fazem acompanhamento principalmente no Hemominas. [...] o Hemominas quando 

pede um exame, esses exames tem que passar pra atenção básica para serem 

autorizados à medida que eles passam aqui na atenção básica tem esse contato e 

mais fácil. (ENF 2) 
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A anemia falciforme a gente tem um contato superficial com o paciente, geralmente 

são pacientes que já tem o acompanhamento no Hemocentro e com especialistas. 

[...] A gente tem um bom funcionamento do setor de urgência, apesar de estar um 

pouco sobrecarregado, mas em geral o paciente com anemia falciforme diante de 

um quadro agudo ele sempre procura mais as unidades de urgência, e a gente tem 

tantos pediatrias, na clinica de adultos tem uma porta de entrada boa e nas 

unidades de saúde básica esses pacientes as vezes ficam um pouco realmente 

negligenciados ate por serem pacientes do hemocentro eles deixam de lado um 

pouco o acompanhamento nas unidades básicas, o que deveria ser ao contrario, 

deveria estar  mais presente, mas eu acho que a própria a próprias unidades 

deveriam ter alguns programas de pra inserir mais esses pacientes. (MED 2) 

 

O que se percebe é que no nível da APS os profissionais desconhecem, ou mesmo 

ignoram, a enfermidade como integrante da sua linha de cuidados, conforme observado na 

literatura (BARROSO et al., 2013; WEIS et al., 2013; GOMES et al., 2014; GOMES et al., 

2015; NÓBREGA et al., 2017). Nessa realidade, observa-se que a ESF não tem demonstrado 

iniciativa em suas ações. Isso porque, ao enfatizarem o atendimento por um serviço de 

referência, os profissionais se desresponsabilizam por um cuidado contínuo e sistematizado, 

articulado aos demais níveis assistenciais (NÓBREGA et al., 2017). 

Segundo Weis et al. (2013), os serviços e profissionais de saúde ainda têm 

participado de maneira pouco implicada nesse cuidado, principalmente considerando a 

necessidade de um acompanhamento contínuo e permanente como o requerido por essa 

condição. Tal fragilidade também pode acarretar em sobrecarga e desgaste para o usuário e a 

sua família. Então, percebe-se que, ainda que existam políticas e programas estabelecidos para 

organizar as práticas de gestão e de atenção às pessoas com anemia falciforme, por si só, estes 

não garantem uma assistência eficaz e integral segundo o que é preconizado. Os profissionais 

também devem se comprometer e se responsabilizar, a fim de que tais políticas e programas 

consolidem práticas concretas que possam, de fato, garantir o direito à saúde das pessoas que 

vivem com a patologia e suas famílias. 

Os achados do atual estudo podem ser elucidados pelo fato de que, 

historicamente, a assistência ao usuário portador de anemia falciforme deu-se apenas na 

média e alta complexidade, através de hemocentros, hospitais de referência e serviços de 

emergências. Isso acarretou em exclusão de tais pessoas da assistência na ESF e, portanto, dos 

programas de saúde da criança, do adolescente, da mulher, do homem, da saúde bucal, da 

vigilância nutricional, entre outros. E ainda, repercute em não privilegiar o autocuidado e a 

atenção integral a tais usuários (BRASIL, 2015). 

A Hierarquização da atenção para as ESFs, mais acessíveis e de menor densidade 

tecnológica, passou a ser uma necessidade da pessoa com anemia falciforme, no intuito de 
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garantir a integralidade do cuidado, numa clara demonstração de que as diretrizes 

organizacionais do SUS devem se reforçar umas às outras. Sob essa ótica, torna-se imperiosa 

a necessidade de implementação de uma rede integrada de serviços de saúde para a assistência 

às pessoas com anemia falciforme (BRASIL, 2015). 

A ausência da anemia falciforme na APS advém da invisibilidade que a referida 

enfermidade teve ao longo dos anos no sistema de saúde. Isso, embora tenha melhorado, ainda 

persiste em certo grau e exige medidas de correção. As pessoas que conseguem ser 

diagnosticadas são encaminhadas aos centros de atenção hematológica e passam a ser 

acompanhadas pelo restante de suas vidas por um hematologista. Contudo, acabam sendo 

excluídas dos programas de promoção da saúde e prevenção de doenças que devem estar 

presentes nos serviços de APS. O acesso ao tratamento com o especialista pode ser difícil, 

provocando a descontinuidade do cuidado, além da perda de vínculo com o profissional de 

saúde da família. Assim, ocorrem consequências desfavoráveis ao tratamento, assim como 

baixa satisfação das pessoas acometidas (GOMES et al., 2014; GOMES et al., 2015; 

BRASIL, 2015). 

Nesse sentido, a situação que emerge dos relatos dos profissionais também 

diverge dos princípios da ESF. Teixeira et al. (2013) enfatizam que a ESF apresenta suas 

bases centradas na aproximação da equipe de saúde à comunidade por ela atendida e, entre os 

seus principais objetivos, destacam-se as ações de proteção e promoção da saúde, além da 

cura e reabilitação. Desse modo, a proposta da ESF é centrada no binômio usuário-família e 

no cuidado à família a partir de seu domicílio, fazendo com que os princípios da 

universalidade, equidade e integralidade do SUS sejam alcançados com melhor êxito. A 

forma de organização e prestação do cuidado permite um maior poder de compreensão das 

afecções mais frequentes, identificação de fatores de risco para a prevenção do 

desenvolvimento futuro de doenças. 

Assim, tal conformação se ancora em um novo modelo assistencial, tendo seus 

pilares na promoção da saúde, na vigilância em saúde e na melhoria da qualidade de vida da 

comunidade. Nesse cenário, um dos pilares da atual ESF é o estabelecimento de vínculos e a 

criação de laços de compromisso e corresponsabilidade entre profissionais de saúde e a 

população (TEIXEIRA et al., 2013; LIMA et al., 2014). 

A atenção básica deve atender o individuo no diagnóstico precoce, cuidados de 

acompanhamento de rotina, cuidados preventivos como a educação em saúde e autocuidado. 

Ações sistematizadas de educação em saúde para crianças e suas famílias, sobre Anemia 

Falciforme, diagnostico precoce pela triagem neonatal, sinais e sintomas de alerta que 
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precisam de atendimento médico, alimentação saudável, imunização especial, profilaxia, 

acompanhamento nutricional e do crescimento e desenvolvimento, consultas com diversos 

profissionais, entre outros aspectos, para que se possa melhorar o conhecimento sobre a 

doença e suas nuances, facilitando adesão ao tratamento por ser de grande importância no 

controle da doença. Estas ações podem ser desenvolvidas individual ou coletivamente por 

profissionais capacitados em lugares oportunos (ARAUJO, 2007). 

 

5.2.6 Sistema de referênciamento e contrarreferência 

 

Observam-se dificuldades no sistema de referência e contrarreferência, ocorre de 

forma fragmentada e ncessecita de adequações para desempenhar de forma correta o seu 

objetivo, para que os profissionais possam interligar a rede, acompanhar e monitorar em todos 

os pontos de atenção os cuidados prestados aos pacientes portadores de Anemia Falciforme, 

como se percebe nos relatos: 

 

O monitoramento é feito através da contrarreferência, entre Atenção Primária e os 

setores especializados, que geralmente é o Hemominas. Mas esse contato de 

contrarreferência, às vezes o paciente falta. Eles [serviço especializado] contatam 

com a gente para gente fazer uma busca ativa, porque que esse paciente faltou ou se 

está seguindo o tratamento recomendado. (ENF 2) 

 

[...] Então o acompanhamento dele é em outro ponto, é um paciente que vem de vez 

em quando aqui [...] Eu não me lembro de uma contra referencia do Hemominas. 

De outros colegas, a gente pena com a contra referencia, pena, muito com essa 

contra referencia, se a gente não pedir pro paciente pedir um relatório, ninguém 

manda pra gente, a doutor tenho anemia falciforme, às vezes não traz a receita, 

então a gente não sabe do acompanhamento, então a gente fia muito perdido. (MED 

1) 

 

E existir um fluxo definido existe, mas ele não funciona. Nunca a gente tem uma 

contrarreferência do tratamento daquele paciente (MED 2) 

 

O problema é a contrarreferência [...] não vem um relatório dizendo como foi o 

atendimento. A gente sabe como foi a internação [no hospital] e o tratamento 

através do relato familiar, e muitas vezes a pessoa não é orientada sobre o quadro 

médico. (MED 6) 

 

Aqui teve uma reunião sobre referência e contrareferência, está um pouquinho para 

ser ajeitada ainda. (MED 7) 

 

[...] no Hemominas poucas vezes a gente recebe uma contrarreferência de um 

paciente [...] bem falho esse sistema de contrarreferência nossa aqui [...]. A gente 

não consegue essa comunicação muito efetiva não. (ENF 5) 

 

Aqui o fluxo de assistência ao pré-natal e muito organizado, a gente assume todas 

as gestantes de baixo risco. Gestantes de alto risco, inclusive a Anemia falciforme e 

uma das características são encaminhadas ao centro de especialidades do 



53 

 
município que atende juntamente com o CISAJE (Consórcio Intermunicipal de 

Saúde do Alto Jequitinhonha), lá faz o acompanhamento com obstetra e aqui a 

gente faz paralelo só dando suporte, ai fica a cargo deles a conduta. (ENF 4) 

 

Eu acho assim que todo conhecimento e sempre bem vindo, mas aquilo que a gente 

procura saber e ser capacitado e você não tem uma atuação às informações acabam 

se perdendo, então eu acho mais importante do que ter essas capacitações 

periódicas e [...] ter uma referencia, uma equipe que possa mostrar o fluxo de 

atendimento, dispensação medicamentosa, não periódica, mas de acordo com a 

necessidade. (ENF 4) 

 

Similarmente aos resultados revelados nesta pesquisa, outras investigações 

também evidenciam uma fragmentação na rede de atenção à saúde (COSTA et al., 2013; 

AMARAL et al., 2015; NÓBREGA et al., 2017; MOLL et al., 2017). Segundo Amaral et al. 

(2015), devido à cronicidade da anemia falciforme, torna-se essencial um acompanhamento 

compartilhado com os serviços de APS, por meio de um efetivo sistema de referência e 

contrarreferência, com estabelecimento de um plano de cuidados, a fim de promover a 

integração entre os serviços e a integralidade do cuidado, assim acarretando em maior 

qualidade, longitudinalidade e integralidade da assistência prestada ao portado de Anemia 

Falciforme. 

Verificou-se, na ótica dos profissionais de saúde, que existem falhas de 

comunicação entre os diferentes níveis de atenção no SUS, o que delineia um modelo 

fragmentado de saúde. A contrarreferência é deficitária, já que a maioria dos profissionais 

afirma que ela não acontece. Essa fragmentação diverge das propostas do sistema de saúde se 

estruturar em rede, que deveria vincular e acompanhar o fluxo dos usuários nos diferentes 

níveis de atenção. Tais problemas relativos à referência e à contrarreferência também 

sinalizam que há dificuldades nas questões de acessibilidade, universalidade e integralidade 

da assistência. Assim, a falta de articulação entre os serviços da rede do SUS prejudica a 

efetivação da proposta de um sistema unificado de saúde (COSTA et al., 2013). 

O atendimento pontual e desarticulado entre os serviços, com fragilidade no fluxo 

de informações, indica a necessidade de investimentos contínuos no sistema de comunicação 

da rede de atenção à saúde, bem como na articulação dos serviços no cuidado à população 

afetada pela anemia falciforme, no intuito de suprir as fragilidades e implantar melhores 

estratégias para a efetivação da rede. Essa população apresenta necessidades singulares em 

cada fase da doença, demandando dos serviços e dos profissionais sensibilidade para acolhê-la 

por meio do cuidado apoiado, ampliado, contínuo, proativo e resolutivo, constituindo-se esse 

cuidado um elemento essencial da atenção à essa população (NÓBREGA et al., 2017). 
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O entendimento dos profissionais de saúde sobre o acompanhamento dos usuários 

e a integração dos serviços de APS com os serviços de referência para anemia falciforme 

revela a oferta de um atendimento pontual e pobre em suas ações. Essa organização 

fragmentada e desconexa para gerir a atenção à saúde é incapaz de suprir as necessidades de 

cuidado ao usuário com doença crônica e sua família. Esse usuário requer atenção contínua, 

permeada por responsabilização, acolhimento e comprometimento dos profissionais. Além 

disso, necessitam de uma rede de atenção que supra as necessidades em saúde nas diferentes 

fases da doença. Sendo assim, a desarticulação entre a APS e os demais níveis de atenção à 

saúde predispõe a prejuízos na integralidade e na continuidade do cuidado, principalmente, 

pela ausência de contrarreferência para a APS (MOLL et al., 2017; NÓBREGA et al., 2017). 

Nesse contexto, deve-se destacar que a organização dos serviços em rede que visa 

a prestar cuidado integral, humanizado e contínuo à população. Para tanto, a APS ocupa 

posição estratégica no centro da rede de saúde: deve estar interligada aos demais pontos de 

atenção à saúde, de maneira horizontal e interdependente, o que a possibilita coordenar o 

fluxo e o contrafluxo do atendimento da população adscrita (MENDES, 2011). Logo, é 

necessário que os profissionais atuantes na APS, que exercem papel no acompanhamento da 

comunidade e no acolhimento dos usuários, compreendam a rede de atenção à saúde e os seus 

elementos. Assim, poderão ser implementadas estratégias de comunicação e articulação entre 

os serviços, com vistas à consolidação, na prática dos serviços, dos princípios do SUS 

(MOLL et al., 2017). 

Historicamente, no Brasil, a atenção à saúde direciona-se para os problemas 

agudos, persistindo esse modo de organizar o trabalho na atualidade (NÓBREGA et al., 

2017). Dessa maneira, quanto à rede de atenção à saúde dos usuários portadores de anemia 

falciforme, é pertinente ponderar que o SUS ainda é marcado por sistemas fragmentados de 

atenção à saúde, nos quais prevalece a visão de uma estrutura hierárquica definida por níveis 

de complexidades crescentes e com relações de ordem e graus de importância entre os 

diferentes níveis, o que caracteriza uma hierarquia. O sistema público brasileiro de atenção à 

saúde organiza-se, segundo suas normativas, em atenções básica, de média e alta 

complexidade. Tal visão apresenta sérios problemas teóricos e operacionais, pois que se 

fundamenta num conceito de complexidade equivocado ao estabelecer que a APS e a ESF 

sejam menos complexas do que a atenção nos níveis secundário e terciário, conforme explica 

Mendes (2010). O conceito distorcido de complexidade traz a banalização da APS e a 

sobrevalorização, seja material, seja simbólica, das práticas que exigem maior densidade 
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tecnológica nos níveis secundário e terciário de atenção à saúde (MENDES, 2010; LEITE et 

al., 2014). 

 

5.2.7 Agente Comunitário de Saúde (ACS) na atenção a saúde do usuário com Anemia 

Falciforme 

 

Neste estudo, revelou-se ênfase no trabalho do ACS na atenção à saúde do usuário 

afetado pela anemia falciforme. 

 

É um acompanhamento muito do agente de saúde. Geralmente assim, ele, o paciente 

já vem, geralmente o que já tava sendo acompanhado pelo Hemominas se não me 

engano, já vem até com a receita. O agente de saúde é informado sobre isso, e 

quando precisa dos exames a gente transcreve os pedidos pelo posto de saúde. 

(MED 1) 

 

[...] o agente de saúde tem o conhecimento da família, então acaba sabendo 

orientar [...] então a gente tem mais contato através do agente de saúde, tem sido 

essa ponte importantíssima com a gente. (MED 1) 

 

[...] o agente de saúde que faz a visita em casa, e com base nisso da para ter a 

noção de como está a saúde dessa criança. (MED 7) 

 

São atributos do ACS: mapeamento de sua área de abrangência; cadastro e 

atualização das famílias cadastrar as famílias; identificação de indivíduos e famílias em 

situações de risco; orientação sobre os serviços de saúde ofertados; realizar, na visita 

domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade; informa-

se sobre sua população e manter equipe atualizada; desenvolver ações de educação e 

vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças; promover 

educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e 

melhoria do meio ambiente, entre outras (BRASIL, 2001). 

Isso pode ser compreendido pelo fato de que o ACS atua como facilitador do 

acesso, como mediador entre as relações estabelecidas na oferta e na demanda das ações e dos 

serviços de saúde (ARAÚJO; MENDONÇA; SOUSA, 2015). O ACS se configura como um 

elemento nuclear das ações em saúde da família no Brasil: deve ser reconhecido como um 

profissional indispensável à reorientação e consolidação da APS, conforme evidencia a 

literatura (SANTOS et al., 2011; LEITE et al., 2014; ARAÚJO; MENDONÇA; SOUSA, 

2015; ALCÂNTARA; ASSUNÇÃO, 2016). 

Assim, a presença do ACS na ESF faz a diferença para a sua extensão, uma vez 

que estabelece a ponte entre os serviços e as famílias. E, o fato de o ACS circular com mais 
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propriedade nos territórios de atuação das equipes de saúde família é um aspecto que facilita a 

coordenação e o desenvolvimento na busca da integralidade (ARAÚJO; MENDONÇA; 

SOUSA, 2015) no cuidado ao usuário portador de anemia falciforme. 

O papel do ACS no contexto da APS e dos serviços da ESF assume notável 

relevância. Isso porque a dinâmica laboral desse profissional é fundamental para o 

acompanhamento dos usuários, atuando como elo entre as equipes de saúde e a população. O 

campo de atuação do ACS focaliza um hiato entre o saber científico e o construído pela 

experiência, reduzindo as fronteiras entre o usuário e a equipe de saúde da família (ARAÚJO; 

MENDONÇA; SOUSA, 2015; ALCÂNTARA; ASSUNÇÃO, 2016).  

Todavia, pode haver uma exigência para o ACS, à medida em que a comunidade o 

inscreve em uma relação predominantemente pessoal, e a equipe espera dele uma prática mais 

técnica e pedagógica (ARAÚJO; MENDONÇA; SOUSA, 2015; ALCÂNTARA; 

ASSUNÇÃO, 2016). Nesse contexto, a identidade do ACS se circunscreve como híbrida e 

polifônica (SANTOS et al., 2011).  

Contudo, ressalta-se que a assistência às pessoas com anemia falciforme, como ocorre 

com toda doença crônica, deve privilegiar a ação multiprofissional e multidisciplinar, e não 

ser atribuída ou concentrada somente em um profissional da ESF. 

 

5.2.8 Orientação e acompanhamento familiar  

 

A ESF deve abordar sistematicamente atividades de orientação e educação em 

saúde junto à tríade usuário-família-comunidade, no intuito de promover o conhecimento 

sobre a anemia falciforme, o autocuidado e o empoderamento. Porém, isso não foi encontrado 

nesta investigação, uma vez que as orientações são prestadas somente em um primeiro 

momento, quando da realização do teste do pezinho e/ou do diagnóstico da patologia. 

 

[...] a gente aborda mais no grupo de planejamento familiar e que entra no pré-

natal. (ENF 1) 

 

A gente orienta na época do teste do pezinho os pais sobre a questão de se tiver um 

filho, para as mães irem conversando com os filhos que se tiver um filho com a 

pessoa com traço pode ter um filho com anemia falciforme. (ENF 8)  

 

Não tem uma frequência correta, os assuntos abordados são principalmente no 

primeiro momento. Quando vem o resultado do teste do pezinho, a gente chama a 

mãe ou outros familiares para orientar essas pessoas sobre o traço, sobre a questão 

de já ter a anemia falciforme, quais a consequências, a qualidade de vida desses 

portadores de anemia falciforme ou do traço. (ENF2) 
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A gente orienta sim a família principalmente no primeiro momento, quando a 

criança faz o teste do pezinho e se der traço ou anemia falciforme, são feitas essas 

orientações, as consequências que podem ter [...]. A gente orienta como vai ser o 

tratamento, onde vai ser o tratamento [...]. E como vai ser a qualidade de vida 

dessas pessoas [...], se por exemplos elas terem contato com outras pessoas e 

vierem a ter filhos, a gente orienta também que pode ter esse risco de desenvolver a 

doença. (ENF 2) 

 

Então se a mãe já ta sabendo sobre a chance de essa criança ter uma complicação, 

então se ela é bem orientada fica mais fácil para procurar a gente ou procurar o 

hospital. (MED 7) 

 

Importante o profissional da saúde sempre orientar e realizar prevenção em saúde.  

Como se portar, a agasalhar em tempos mais frios, sempre tomar certos cuidados 

em ambientes mais fechados, sempre um ambiente mais aberto pra circular mais o 

ar, principalmente em tempos mais frios pra evitar doenças infecto contagiosas. 

Orientar na questão do planejamento familiar, ate mesmo pra pessoa ter noção que 

possa ter a possibilidade de ter um filho que tenha a anemia falciforme, orientar 

sobre os fatores de risco, fatores de alerta sobre gravidades, que são momentos em 

que o paciente tem que procurar atendimento pra ter uma orientação e diagnostico 

correto. (MED 2) 

 

Eu acho que seria interessante grupos de apoio, nos centros de saúde, fazer mais 

palestras educativas. (ENF 3) 

 

Em relação ao acompanhamento do tratamento medicamentoso observa-se o que 

não ocorre de maneira efetiva, este deveria ser momento de contato profissional e 

estabelescimento de vinculo, porem não e o que se percebe nas falas a segui: 

 

Essa parte fica mais com o médico. (ENF 1) 

 

Muita das receitas que passam lá a gente renova elas, então pra fazer essa 

renovação já vem e passa na consulta, traz a receita antiga, tem assim um 

pouquinho de comunicação, assim acaba que a gente da um pouco de continuidade 

no tratamento. (ENF 5) 

 

A oferta de educação em saúde nas unidades de saúde da família é relevante e 

necessária, pois contribui para melhora do acesso à informação em saúde e o autocuidado na 

população portadora de anemia falciforme. As intervenções educativas devem ser efetivas, a 

fim de propiciar melhorias significativas no conhecimento da população sobre traço e doença, 

suas manifestações, aconselhamento genético e autocuidado em saúde. Portanto, evidencia-se 

a importância de estratégias educativas integrarem as ações da ESF, visando à construção do 

conhecimento dos clientes o cuidado e a manutenção da saúde (MENESES et al., 2015). 

Nesse contexto, se as práticas educativas dos profissionais se mostrarem mais 

resolutivas frente às necessidades de saúde das pessoas, a família terá mais apoio no cuidado 

de seu membro adoecido. A vida de uma família que vivencia a condição crônica por anemia 

falciforme pode ser bastante inconstante, devido a: possibilidades de agravamento da doença, 
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incertezas, necessidades de cuidado constantemente modificadas, dificuldades para instituir 

certa normalidade no cotidiano, demanda pela atenção integral e resolutiva dos profissionais e 

serviços de saúde pública (WEIS et al., 2013; GESTEIRA; BOUSSO; RODARTE, 2016). 

Por isso, os profissionais da ESF devem estar envolvidos, conhecer as formas de 

gerenciamento do cuidado no domicílio e as principais redes de apoio que subsidiam o 

cotidiano desses sujeitos, a fim de traçar ações que possam auxiliá-los no cuidado diário com 

a pessoa falcêmica (GESTEIRA; BOUSSO; RODARTE, 2016). 

As estratégias a serem desenvolvidas incluem ações educativas sistematizadas 

para as crianças e suas famílias sobre doença, triagem neonatal, sinais e sintomas que 

demandam cuidado, hábitos saudáveis e vacinações especiais (MINAS GERAIS, 2005). 

Segundo Yusuf et al. (2011), para as pessoas portadoras e os pais-responsáveis de crianças 

com a doença, o conhecimento relacionado à prevenção de complicações para a manutenção 

da saúde é fundamental. As estratégias educativas devem ser voltadas para prevenção da 

desidratação; evitar a exposição ao frio intenso ou calor; prevenção de infecções; manutenção 

de nutrição adequada, fornecimento de acompanhamento médico precoce para sintomas; 

implantação de ações de avaliação da dor e o seu manejo. Adicionalmente, o fornecimento de 

aconselhamento e informação genética relacionada à doença, sobre os riscos de saúde e 

opções para o planejamento familiar. 

Assim, a educação em saúde efetiva-se na informalidade da relação profissional-

usuário, nas conversas e orientações do cotidiano, e permeia o acompanhamento longitudinal 

do usuário (PINAFO; NUNES; GONZÁLEZ, 2012). Deve estar transversalizada no eixo da 

prática profissional e ser um veículo para estimulo da participação e as mudanças 

comportamentais. Nesse âmbito, a participação comunitária e a educação em saúde 

constituem atividades intrínsecas ao processo de trabalho dos profissionais da ESF, os quais 

devem atuar na promoção da saúde e do autocuidado do usuário, da família e comunidade 

(MACHADO; VIEIRA; SILVA, 2010). 

 

5.2.9 Limitações do estudo 

 

Limitações foram encontradas no estudo sendo elas: não ter entrevistado ACS por 

ser peça fundamental do trabalho; falta de motivação do entrevistado para responder as 
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perguntas; pesquisa realizada no horario de trabalho e ambiente de trabalho e alguns 

participantes podem ter ser constrangido devido às falas serem gravadas.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A presente pesquisa foi realizada na cidade de Diamantina – MG, com 

profissionais Médicos e Enfermeiros atuantes na ESF. Foram entrevistados 15 profissionais, 

sendo oito Enfermeiros e sete Médicos. Foi possível compreender a atenção à saúde do 

usuário portador de Anemia Falciforme na percepção desses profissionais.  

O atual estudo revelou que a assistência aos usuários afetados pela anemia 

falciforme, no âmbito da ESF, requer avanços para que seja de melhor qualidade. Isso porque 

os profissionais possuem conhecimento insuficiente sobre a doença e a assistência, atribuem a 

responsabilidade pelo cuidado ao ACS, ao Hemominas, aos serviços de atenção secundária e 

terciária, e não há uma integração entre os serviços da rede de atenção à saúde. 

Esta pesquisa demonstrou conhecimento limitado dos participantes, restrito a um 

breve conceito e a alguns aspectos clínicos da patologia. Ainda, foi enfatizada a triagem 

neonatal e a detecção precoce da doença, fato esperado, considerando que a triagem por meio 

do teste do pezinho deve ser uma ação rotineira na ESF. E não ocorre capacitação periódica 

dos profissionais, acarretando em defasagem de conhecimento sobre o assunto.  

Os resultados também desvelaram que os profissionais em geral apresentam 

dificuldade em conhecer os usuários afetados pela Anemia Falciforme em seu território, 

acompanhar esse público e lidar com as complicações advindas da doença. Observou-se que 

não ocorre o acompanhamento sistemático dos usuários e não há integração no sistema de 

referência e contrarreferência. E os profissionais atribuem a responsabilidade da atenção 

somente ao serviço especializado – Hemominas.  

Ainda, revelou-se uma ênfase no trabalho do ACS na atenção à saúde do usuário 

afetado pela anemia falciforme e a necessidade de prestar orientações e atividades de 

educação em saúde para os usuários com a patologia, as suas famílias e a comunidade.  

Face à essa realidade, faz-se necessário que os profissionais de saúde conheçam o 

assunto e sejam habilitados para proporcionarem uma assistência apropriada, com diagnóstico 

precoce e tratamento correto. As deficiências no conhecimento dos profissionais da ESF 

sinalizam a necessidade de capacitação e educação permanente em saúde. Ademais, para a 

adequada assistência ao usuário portador de Anemia Falciforme, é necessária uma rede de 

assistência bem organizada, estruturada, cujos serviços sejam qualificados, inclusive os da 

ESF. Na rede de atenção à saúde, torna-se necessário estruturar o fluxo de acompanhamento, 
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referência e contrarreferência desses pacientes, no intuito de melhor organizar a assistência e 

aprimorar a qualidade do cuidado. Também é preciso ponderar que, embora seja 

inquestionável a importância do ACS no cuidado prestado aos usuários, a assistência às 

pessoas com Anemia Falciforme deve privilegiar a ação multiprofissional e multidisciplinar, e 

não ser atribuída ou concentrada somente em um profissional da ESF. 

Devem-se aperfeiçoar os fluxos de atendimento e os mecanimos de referência e 

contrarreferência, para acompanhar o usuário com maior efetividade. Assim, haverá maior 

articulação entre os serviços e, dessa forma, os profissionais da ESF, da atenção secundária e 

terciária poderão ter maior controle do plano terapêutico proposto ao paciente. Por 

conseguinte, será possível qualificar a assistência aos pacientes portadores de Anemia 

Falciforme, com vistas à atenção integral.  

Recomenda-se a realização de atividades de educação permanente para os 

profissionais da APS, utilizando-se metodologias ativas e problematizadoras, com abordagem 

dos cuidados e das orientações aos pacientes com anemia falciforme e às suas famílias. 

Também sugere-se que sejam feitos novos estudos que promovam intervenções educativas 

para os profissionais da ESF, a fim de propiciar o conhecimento sobre o tema e qualificar a 

assistência.  

Por fim, espera-se que o conhecimento gerado por esta pesquisa forneça subsídios 

para o aprimoramento da prática profissional, para a organização da assistência e a qualidade 

do cuidado aos portadores de Anemia Falciforme. Este estudo também poderá ancorar a 

gestão municipal na estruturação da atenção a esse problema, principalmente reconhecendo o 

papel da APS e da ESF.  
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Anexo B – Termo de anuência da Secretaria de Saúde do Município 

Diamantina  
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ANEXO C 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa intitulada: “Atenção a saúde do 

usuário portador de Anemia Falciforme na percepção dos profissionais da Estratégia Saúde da 

Família de Diamantina – MG”, em virtude de ser profissional da unidade de saúde da família, 

para fornecer informações sobre atendimento ao paciente portador de Anemia Falciforme, 

coordenada pela Professora Silvia Swain Canôas e contará ainda com o Mestrando André 

Luiz Ramos Leal.  

 

A sua participação não é obrigatória, sendo que, a qualquer momento da pesquisa, 

você poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para 

sua relação com o pesquisador, com a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri - UFVJM ou com Secretara Municipal de Saúde de Diamantina. 

 

Os objetivos desta pesquisa são: Analisar a assistência prestada aos portadores de 

Anemia Falciforme atendidos das Estratégias Saúde da Família de Diamantina – MG; 

Verificar a eficácia dos serviços públicos de saúde da cidade de Diamantina – MG frente os 

portadores de Anemia Falciforme; identificar os fluxos de atendimentos nas politicas publica 

das ESF na cidade de Diamantina – MG, destinadas aos portadores de Anemia Falciforme; 

verificar os conhecimentos dos profissionais de nível superior sobre os aspectos que 

envolvem o cuidar do portador de Anemia Falciforme. Caso você decida aceitar o convite, 

será submetido (a) ao(s) seguinte (s) procedimentos: prestar informações sobre o 

conhecimento e atendimento aos portadores de Anemia Falciforme. O tempo previsto para a 

sua participação é de aproximadamente 30 minutos. 

 

Os riscos associados ao projeto podem ser classificados como mínimos. Mas, ainda 

assim, consideram-se como riscos: a questão da necessidade de disponibilizar um tempo 

dentro do seu horário de trabalho para a participação no estudo; possível desconforto do 

profissional em ser entrevistado com o uso de um gravador; provável preocupação quanto à 

manutenção do sigilo. A entrevista não irá identificar os profissionais pelo nome, mas sim 

com um código atribuído no momento da analise dos dados e divulgação, de forma a 

resguardar o sigilo. Assim, será esclarecido previamente aos participantes da pesquisa que 

todas as informações coletadas serão utilizadas somente para fins científicos, sendo sempre 

preservado o anonimato e o sigilo e será assinado pelo participante o Termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE). Ademais as entrevistas e aplicação dos questionários serão 

realizadas em um local adequado, o que também ajuda na minimização dos riscos. As 

entrevistas/questionário serão agendadas previamente e serão realizadas em ambiente calmo, 

em uma sala reservada, previamente disponibilizada pela chefia da unidade de saúde da 

família em horário marcado com o participante do estudo.  

 

Os benefícios são indiretos para os participantes da pesquisa. Contudo, espera-se que 

os benefícios relacionados com participação dos profissionais possam ser: obtenção de 
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informações sobre o atendimento ao paciente com Anemia Falciforme, contribuindo para o 

conhecimento sobre a qualidade da assistência. Espera-se com o projeto poder apresentar 

dados mais precisos sobre a prevalência do problema em questão, bem como avaliar a 

adequação do atendimento ao paciente com a doença, de forma a subsidiar a gestão municipal 

e os profissionais das equipes de saúde da família na organização da atenção a esse problema. 

 

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e 

similares, entretanto, os dados/informações obtidos por meio da sua participação serão 

confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação. A sua participação, bem como a 

de todas as partes envolvidas, será voluntária, não havendo remuneração para tal. Não estão 

previstos gastos relativos à sua participação, então não se justifica qualquer ressarcimento. 

Não está previsto indenização por sua participação, mas em qualquer momento se você sofrer 

algum dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização. 

 

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação 

agora ou em qualquer momento. 

 

Coordenadora do Projeto: Professora Dra. Sílvia Swain Canôas UFVJM – Campus JK, 

Rua do Cruzeiro, nº 001 – Jardim São Paulo, CEP: 39.801.000 – Teófilo Otoni - MG – 

Departamento de Ciências Econômicas – Telefone: 38 3529-2700, ramal 2617 – E-mail: 

silvia.canoas@ufvjm.edu.br  

 

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da 

mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a 

qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

  

Nome do sujeito da pesquisa: __________________________________________ 

 

 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _______________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba – 

Diamantina/MG CEP39100000 

Tel.: (38)3532-1240 – 

 Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior 

Secretaria: Ana Flávia de Abreu 

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:silvia.canoas@ufvjm.edu.br
mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
mailto:cep@ufvjm.edu.br
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APÊNDICE A- INSTRUMENTO UTILIZADO PARA COLETA DOS DADOS 

 

CARACTERISTICAS DOS PARTICIPANTES 

 

Idade:________ anos.    Sexo: M / F_______ 

 

Qualificação: (  ) Enfermeiro (  ) Medico  

 

(  ) Residência (  ) Especialização (  ) Mestrado (  ) Doutorado em:  

 

__________________________________________________________________ 

 

Tempo de formado: ________________________________________anos/ meses 

 

Tempo de serviço na Unidade de Saúde: __________________________________ 

 

Ha pacientes com Doença Falciforme na área de abrangência da Unidade de Saúde: 

(  ) Sim (  ) Não 

Já realizou algum curso ou capacitação com referente à Anemia Falciforme: (   )Sim (   )Não 
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APÊNDICE B- INSTRUMENTO UTILIZADO PARA COLETA DOS DADOS 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

1- Fale-me sobre a Anemia Falciforme? 

2- Quais as complicações mais frequentes? 

3- Quais os exames para diagnostico da anemia Falciforme? 

4- Qual o intervalo de atendimento do portador de Anemia Falciforme na unidade de 

saúde?  

5- Quais fatores dificultam o atendimento ao portador de anemia Falciforme? 

6- Quais fatores facilitam o atendimento ao portador de anemia Falciforme? 

7- Quais sugestões para melhorar a assistência ao portador de Anemia Falciforme? 

8- Quais orientações você presta aos casais que desejam ter filhos em que um, ou os dois 

tenham o traço ou são portadores de Anemia falciforme? 

9- Você presta orientações à família do portador de Anemia Falciforme? Quais as 

orientações? 

10- Como a equipe acompanha o tratamento medicamentoso do portado de Anemia 

Falciforme? 

11- Como a equipe monitora a referencia e contra referencia destes pacientes a outros 

setores (Hemocentros, atenção secundaria e terciaria)?  

12- Como é o fluxo de atendimento desses pacientes na unidade? 
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APÊNDICE C 

 

TABELA 1. Categorias e falas dos participantes do estudo. Diamantina (MG), 2017 (N=15) 

 

Categoria 1: O (des)conhecimento dos profissionais 

Considero como má formação das hemácias. (ENF 1) 

 

Dependendo da situação ela pode ter algumas consequências, como vaso oclusão que pode 

levar a dores, desconfortos osteomusculares. Anemia pelo fato dela causar um tipo de 

hemólise, causando complicações mais serias, que às vezes pode levar ate o óbito. (ENF 2) 

 

O traço de anemia falciforme, não necessariamente a pessoa tem a anemia falciforme, ela tem 

o traço. Cabe aos profissionais de saúde orientar a respeito desse traço. Porque ele não vai 

desenvolver a doença, mas os filhos dele dependendo da situação podem vir a desenvolver a 

anemia falciforme. (ENF 2) 

 

Anemia falciforme é uma doença que afeta as hemácias, a formação da hemoglobina, má 

formação da hemoglobina. Dependendo do nível a hemácia tem uma forma de foice, uma má 

formação que prejudica o transporte da hemácia nos capilares e o transporte de oxigênio, 

causando os problemas e a fragilidade da célula tanto que a obstrução pode causar um 

problema na questão do esplênica. Estou precisando revisar. (MED 1) 

 

Doença de caráter genético, que é muito comum na população principalmente negra. (MED 

5) 

 

As complicações mais frequentes as que eu observo no dia a dia do trabalho da ESF são de 

dor nas extremidades, mais nos pés, tem muitos pacientes com queixas de dor nos pés. E as 

alterações respiratórias, paciente que chega e ás vezes a gente suspeita da síndrome torácica 

aguda, paciente saturando ás vezes um pouco mais baixo, dispneico. (MED 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

Categoria 2: Detecção precoce: Teste do Pezinho e eletroforese de hemoglobina 

 

No meu ponto de vista é uma doença que acomete o recém-nascido, que a gente descobre no 

teste do pezinho. (ENF 1) 

 

[...] O primeiro contato são os neonatos, eles vem e fazem o teste do pezinho. [...] 

Eletroforese de hemoglobina, que e utilizado principalmente em suspeita, e no caso aqui pra 

gente e utilizado mais em gestantes. (ENF 2) 

 

Seriam exames de sangue né. (ENF 3) 

 

Tem o hemograma que da pra gente verificar. (ENF 6) 

 

Na unidade a gente só faz a triagem neonatal mesmo. (ENF 7) 

 

Com a gestante eletroforese de hemoglobina. [...] O teste do pezinho nos casos das crianças. 

(ENF 8) 

 

Geralmente você já tem o teste do pezinho, que já pega bem e boa parte. Mas caso, você 

tenha desconfiança realmente a eletroforese da hemácia. Já desconfia de um hemograma 

que frequentemente com anemia, um hemograma mais alterado você já começa a desconfiar. 

(MED 1) 

 

O diagnostico é feito ao nascimento, na maioria das vezes através do teste do pezinho, faz 

parte dessa triagem do NUPAD, faz esse rastreamento. (MED 2) 

 

Teste do pezinho e depois eletroforese de hemoglobina. (MED 3) 

 

É uma doença que rastreia desde cedo, hoje em dia tem o teste do pezinho que é muito bom, 

facilita muito o rastreio dos pacientes. (MED 5) 

 

Tem hoje pelo teste do pezinho, pela triagem neonatal pelo NUPAD, é o primeiro exame 

mesmo para se detectar, todas as crianças recém-nascidas fazem o teste do pezinho. (MED 

7) 
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Categoria 3: Necessidade de capacitação profissional 

 

Principalmente capacitação, capacitação que leva a conhecimento, aí a gente vai orientar 

melhor essas pessoas portadores desse tipo de doença. (ENF 2) 

 

Acho que falta muita coisa a melhorar nessa questão da anemia falciforme, a gente quase 

não discute sobre o assunto, não tem um fluxo de atendimento, não tem orientação, então 

talvez algumas capacitações pra poder fazer quem sabe um fluxo de atendimento pra atender 

o portador de anemia falciforme, poderia melhorar a assistência pra ele.  (ENF 6) 

 

 

Teria que ter um aperfeiçoamento ou uma capacitação. (MED 3)  

 

Eu acho que capacitação profissional em primeiro lugar, porque todas essas doenças que 

são mais raras acaba que a gente tem um contato menor, então a gente tem menos 

conhecimento. [...] a gente espera aparecer uma coisa nova pra te obrigar o correr atrás de 

um de um conhecimento de uma informação.  (ENF 5) 

 

Eu sugiro capacitação dos profissionais, médicos e enfermeiros, técnicos de enfermagem que 

fazem a coleta e agente comunitário de saúde [...]. (ENF 7) 

 

[...] Ainda não houve nenhuma capacitação de anemia falciforme. [...] É um tema que não é 

tão abordado, é negligenciado na verdade. [...] capacitações das unidades, das equipes de 

saúde pra um melhor atendimento. (MED 2)  

 

Eu falo porque o NUPAD em Belo Horizonte tem vários cursos de capacitação. Se esses 

cursos tivessem mais disponíveis para mais pessoas, principalmente no interior, fica uma 

maneira mais fácil de prestar um serviço num nível mais digno para todo mundo. [...] Na 

verdade, em questões de informações, muitas vezes se você não correr atrás em questão de 

capacitação mesmo, não correr atrás de qualificação, fica mais prejudicado o atendimento. 

(MED 7) 

 

Então se chegar um paciente aqui eu vou ter que estudar por conta minha mesmo, talvez 

como não tenha uma abordagem correta, vou deixar a desejar. (ENF 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

Categoria 4: Rede de Atenção e Assistência à Saúde do Usuário Portador de Anemia 

Falciforme 

[...] acompanhamento a gente não tem. [...] não tem esse fluxo definido, aliás assim, até 

primeiro pela questão estrutural do sistema de atendimento médico [...] agora um fluxo bem 

definido realmente nos somos um pouco soltos nesse aspecto. (MED 1) 

 

Na verdade falta um pouco de orientação também a respeito da anemia falciforme, a 

população ainda tem muitas duvidas sobre a anemia falciforme e tem muitas duvidas sobre 

anemia em geral, ele acredita que às vezes a anemia que ele está desenvolvendo e uma 

anemia falciforme e fica preocupado, então acho que vale a pena ter essa orientação mesmo 

da população. (MED 2)  

 

 

A aqui não tem um intervalo certo, o intervalo mesmo é a demanda espontânea, às vezes 

alguma complicação que o paciente tem, pelo fato deste paciente justamente ter um 

acompanhamento em setores mais especializados. (ENF 2) 

 

A gente não tem um fluxo de atendimento, até porque são casos muito pontuais. Então isso 

nunca chegou a ser discutido. (ENF 4) 

 

Ele faz o tratamento basicamente todo no serviço secundário [...] então ele já procura o 

hematologista. [...] A gente não tem tanto contato assim no cuidado dele mesmo não. (ENF 

5) 

 

[...] se for um paciente adulto aí não tem esse fluxo definido nunca foi passado pra gente. 

[...] A gente encaminha pro CISAJE a criança. (ENF 5) 

 

[...] Por ser zona rural e de difícil acesso. [...] A gente vai nesses locais de 15 em 15 dias, 

então esse contato fica mais difícil. (ENF 2) 

[...] Eles procuram mais ao serviço de saúde, são pacientes que já fazem acompanhamento, 

principalmente dependendo da evolução da doença. (ENF 2) 

 

[...] fazer mais palestras educativas. Não e um assunto que a gente escuta falar muito, acho 

pouco divulgado. (ENF 3)  

 

A unidade de saúde básica no caso a nossa ela funciona tanto com as consultas agendadas 

como e as consultas de urgência, o paciente que chega e com algum problema mais urgente 

que apresente algum quadro sugestivo de uma piora do seu quadro mesmo e necessite de 

uma avaliação esse paciente passa por uma triagem e a partir dessa triagem ele vai ser 

agendado ou atendido ou no mesmo dia ou se for o caso de ser agendado pra outros dias se 

ter essa possibilidade também e feito esse agendamento e tem o agendamento das consultas 

diárias ne que são reservadas, esse paciente ele entrando em contato com o posto ele vai ser 

agendado, tem essas duas modalidades. (MED 2)  

A gente não tem mais tanto contato, o cuidado do dia a dia da unidade básica com paciente 

da Anemia Falciforme e pela renovação de acido fólico, alguns fazem o acompanhamento 

mais no Hemominas, então já em um paciente com uso da hidroxiureia, não tem tanto 

contato com eles, as vezes o contato inicial da unidade básica e do diagnostico. (MED 6) 
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Categoria 5: Rede de Cuidados 

[...] o que a gente mais faz é encaminhar para o Hematologista. (MED 4) 

 

Pra falar a verdade a gente não tem uma abordagem específica, a maioria desses pacientes 

que já tem esse diagnóstico. Pelo que me parece tem um acompanhamento no Hemominas. 

[...] eles teoricamente já estão assumidos lá. Então a gente acaba às vezes é transcrevendo 

pedido de exame. [...] O paciente não tem um foco específico no posto. (MED 1) 

 

Geralmente esses pacientes já são acompanhados no centro de referência, eles passam pelo 

médico hematologista com quem já fazem acompanhamento. Aqui [unidade de saúde da 

família] a gente trata dos eventos agudos. (MED 5) 

 

[...] Quando se já tem esse diagnóstico, o paciente já é acompanhado, ele já tem o 

acompanhamento do Hemominas, são pacientes que assim, vem ocasionalmente, então esse 

atendimento dele aqui, a gente meio que é ocasional. (MED 1) 

 

Fazem acompanhamento principalmente no Hemominas. [...] o Hemominas quando pede um 

exame, esses exames tem que passar pra atenção básica para serem autorizados à medida 

que eles passam aqui na atenção básica tem esse contato e mais fácil. (ENF 2) 

 

A anemia falciforme a gente tem um contato superficial com o paciente, geralmente são 

pacientes que já tem o acompanhamento no Hemocentro e com especialistas. [...] A gente 

tem um bom funcionamento do setor de urgência, apesar de estar um pouco sobrecarregado, 

mas em geral o paciente com anemia falciforme diante de um quadro agudo ele sempre 

procura mais as unidades de urgência, e a gente tem tantos pediatrias, na clinica de adultos 

tem uma porta de entrada boa e nas unidades de saúde básica esses pacientes às vezes ficam 

um pouco realmente negligenciados ate por serem pacientes do hemocentro eles deixam de 

lado um pouco o acompanhamento nas unidades básicas, o que deveria ser ao contrario, 

deveria estar  mais presente, mas eu acho que a própria a próprias unidades deveriam ter 

alguns programas de pra inserir mais esses pacientes. (MED 2). 
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Categoria 6: Sistema de referênciamento e contrarreferência 

 

O monitoramento é feito através da contrarreferência, entre Atenção Primária e os setores 

especializados, que geralmente é o Hemominas. Mas esse contato de contrarreferência, às 

vezes para o paciente falta. Eles [serviço especializado] contatam com a gente para gente 

fazer uma busca ativa, porque que esse paciente faltou ou se está seguindo o tratamento 

recomendado. (ENF 2) 

 

 

[...] o agente de saúde avisa se tem anemia falciforme, então a gente tem essa dificuldade 

assim, porque primeiro geralmente já é assumido por outro serviço. Então o 

acompanhamento dele é em outro ponto, é um paciente que vem de vez em quando aqui [...] 

Eu não me lembro de uma contra referencia do Hemominas. De outros colegas, a gente pena 

com a contra referencia, pena, muito com essa contra referencia, se a gente não pedir pro 

paciente pedir um relatório, ninguém manda pra gente, a doutor tenho anemia falciforme, às 

vezes não traz a receita, então a gente não sabe do acompanhamento, então a gente fia 

muito perdido. (MED 1) 

 

E existir um fluxo definido existe, mas ele não funciona. Nunca a gente tem uma 

contrarreferência do tratamento daquele paciente (MED 2) 

 

O problema é a contrarreferência [...] não vem um relatório dizendo como foi o 

atendimento. A gente sabe como foi a internação [no hospital] e o tratamento através do 

relato familiar, e muitas vezes a pessoa não é orientada sobre o quadro médico. (MED 6) 

 

Aqui teve uma reunião sobre referência e contrareferência, está um pouquinho para ser 

ajeitada ainda. (MED 7) 

 

[...] no Hemominas poucas vezes a gente recebe uma contrarreferência de um paciente [...] 

bem falho esse sistema de contrarreferência nossa aqui [...]. A gente não consegue essa 

comunicação muito efetiva não. (ENF 5) 

Aqui o fluxo de assistência ao pré-natal e muito organizado, a gente assume todas as 

gestantes de baixo risco. Gestantes de alto risco, inclusive a Anemia falciforme e uma das 

características são encaminhadas ao centro de especialidades do município que atende 

juntamente com o CISAJE, lá faz o acompanhamento com obstetra e aqui a gente faz 

paralelo só dando suporte, ai fica a cargo deles a conduta. (ENF 4) 

 

Eu acho assim que todo conhecimento e sempre bem vindo, mas aquilo que a gente procura 

saber e ser capacitado e você não tem uma atuação as informações acabam se perdendo, 

então eu acho mais importante do que ter essas capacitações periódicas e [...] ter uma 

referencia, uma equipe que possa mostrar o fluxo de atendimento, dispensação 

medicamentosa, não periódica mas de acordo com a necessidade. (ENF 4) 
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Categoria 7: Agente Comunitário de Saúde (ACS) na atenção a saúde do usuário com 

Anemia Falciforme 

 

É um acompanhamento muito do agente de saúde. Geralmente assim, ele, o paciente já vem, 

geralmente o que já tava sendo acompanhado pelo Hemominas se não me engano, já vem 

até com a receita. O agente de saúde é informado sobre isso, e quando precisa dos exames a 

gente transcreve os pedidos pelo posto de saúde. (MED 1) 

 

[...] o agente de saúde tem o conhecimento da família, então acaba sabendo orientar [...] 

então a gente tem mais contato através do agente de saúde, tem sido essa ponte 

importantíssima com a gente. (MED 1) 

 

[...] o agente de saúde que faz a visita em casa, e com base nisso da para ter a noção de 

como está a saúde dessa criança. (MED 7) 

 

 

 

Categoria 8: Orientação familiar 

 

[...] a gente aborda mais no grupo de planejamento familiar e que entra no pré-natal. (ENF 

1) 

 

A gente orienta na época do teste do pezinho os pais sobre a questão de se tiver um filho, 

para as mães irem conversando com os filhos que se tiver um filho com a pessoa com traço 

pode ter um filho com anemia falciforme. (ENF 8)  

 

Não tem uma frequência correta, os assuntos abordados são principalmente no primeiro 

momento. Quando vem o resultado do teste do pezinho, a gente chama a mãe ou outros 

familiares para orientar essas pessoas sobre o traço, sobre a questão de já ter a anemia 

falciforme, quais a consequências, a qualidade de vida desses portadores de anemia 

falciforme ou do traço. (ENF2) 

 

A gente orienta sim a família principalmente no primeiro momento, quando a criança faz o 

teste do pezinho e se der traço ou anemia falciforme, são feitas essas orientações, as 

consequências que podem ter [...]. A gente orienta como vai ser o tratamento, onde vai ser o 

tratamento [...]. E como vai ser a qualidade de vida dessas pessoas [...], se por exemplos 

elas terem contato com outras pessoas e vierem a ter filhos, a gente orienta também que 

pode ter esse risco de desenvolver a doença. (ENF 2) 

 

Então se a mãe já ta sabendo sobre a chance de essa criança ter uma complicação, então se 

ela é bem orientada fica mais fácil para procurar a gente ou procurar o hospital. (MED 7) 

 

Eu acho que seria interessante grupos de apoio, nos centros de saúde, fazer mais palestras 

educativas. (ENF 3) 
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Importante o profissional da saúde sempre orientar e realizar prevenção em saúde.  Como 

se portar, a agasalhar em tempos mais frios, sempre tomar certos cuidados em ambientes 

mais fechados, sempre um ambiente mais aberto pra circular mais o ar, principalmente em 

tempos mais frios pra evitar doenças infecto contagiosas. Orientar na questão do 

planejamento familiar ate mesmo pra pessoa ter noção que possa ter a possibilidade de ter 

um filho que tenha a anemia falciforme, orientar sobre os fatores de risco, fatores de alerta 

sobre gravidades, que são momentos em que o paciente tem que procurar atendimento pra 

ter uma orientação e diagnostico correto. (MED 2) 

 


