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RESUMO 

 

ROCHA, Euza Mara. Percepções da pessoa com doença falciforme sobre saúde e relações 

sociais: uma contribuição para a equipe multiprofissional, 2014, 99 p. (Dissertação - Mestrado 

em Saúde, Sociedade e Ambiente) - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri, Diamantina, 2014. 

 

A doença falciforme é uma das doenças hereditárias mais comuns no mundo e com alta 

prevalência no Brasil. Apesar de ser considerada um problema de saúde pública no Brasil e 

possuir sérias consequências para o indivíduo acometido, para sua família e para a sociedade, 

durante muito tempo, pouco se investiu na melhoria da atenção à saúde das pessoas que 

convivem com ela. A complexidade das questões históricas, sociais e étnicas que envolvem a 

doença falciforme levou à realização desse trabalho de cunho qualitativo, com o objetivo 

principal de conhecer aspectos da realidade de vida e as condições de saúde das pessoas com 

doença falciforme no município de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha/MG. Foi realizada 

uma revisão de literatura que buscou entender a história da ocupação do território do 

município de Diamantina e sua relação com a ocorrência da doença falciforme. Foram 

realizadas entrevistas com pessoas com doença falciforme residentes no município e as 

mensagens foram analisadas segundo a análise de conteúdo proposta por Bardin (2011). 

Foram identificadas cinco categorias de análise com os seguintes temas: a percepção da 

pessoa com doença falciforme sobre a própria saúde; religiosidade, espiritualidade; o impacto 

da doença falciforme na vida cotidiana das pessoas entrevistadas; preconceito; e, atenção 

primária à saúde. Foi possível a compreensão de que a presença da doença tem importante 

impacto na vida social e familiar das pessoas, que geralmente temem uma vida de limitações 

decorrente das possíveis complicações da doença. Um intenso debate entre gestores, 

profissionais de saúde, comunidade acadêmica e usuários para a proposição de estratégias de 

atendimento integral da pessoa com doença falciforme se faz necessário, considerando e 

respeitando vários aspectos que envolvem sua história de vida, sua cultura e suas crenças, de 

forma a tentar reparar um processo histórico de iniquidades cometidas contra as pessoas de 

etnia negra. 

 

DESCRITORES: Políticas de saúde; Anemia falciforme; Origem étnica e saúde; Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

ROCHA, Euza Mara. Perceptions of people with sickle cell disease on health and social 

relationships: a contribution for the multi-professional team, 2014, 99 p. (Dissertation – 

Masters in Health, Society and the Environment) - Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2014. 

 

Sickle cell disease is one of the most common hereditary diseases worldwide and has a high 

prevalence in Brazil. Although currently considered a public health problem in Brazil, with 

serious consequences for the individual affected, their family and society, for a long time, 

very little was invested in improving health care in this area. The complexity of historical, 

social and ethnic questions that affect sickle cell disease led to the development of this 

quantitative study. The aim of the present study was to determine aspects of the reality of life 

and health conditions of people affected by sickle cell disease in the district of Diamantina in 

the Jequitinhonha Valley/MG. A literature review was conducted in order to understand the 

history of the occupation of the territory of the Diamantina district and its association with the 

occurrence of sickle cell disease. Interviews were conducted with residents of the district who 

suffered from sickle cell disease. The responses were analyzed according to the analysis of 

content proposed by Bardin (2011). Five categories of analysis were identified, with the 

following themes: perceptions of people with sickle cell disease on their own health; religion 

and spirituality; the effects of sickle cell disease on the daily life of those interviewed; 

prejudice and primary health care. It was clear that the disease has had a significant impact on 

the social and familiar life of these people, who usually fear a life of limitations, as a result of 

possible complications associated with the disease. There is a need for urgent debates between 

managers, health professionals, the academic community and users in order to propose 

complete health care strategies for those affected by this disease, bearing in mind and 

respecting the different aspects involved in their medical history, culture and religious beliefs. 

This type of strategy can facilitate attempts to repair the historical process of iniquities 

committed against individuals of black ethnicity.  

 

Keywords: Sickle cell anemia; ethnic origin and health; culture; social conditions 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A doença falciforme é uma das doenças hereditárias mais comuns no mundo e com 

alta prevalência no Brasil, apresenta sérias manifestações clínicas e possíveis consequências 

para o indivíduo e a comunidade. O acompanhamento na atenção primária à saúde deve se 

iniciar nos primeiros meses de vida e, ao longo da infância, a criança e sua família devem se 

preparar para o autocuidado, com ajuda dos serviços de saúde, de forma qualificada e 

humanizada. 

A Política Nacional de Atenção Integral à pessoa com Doença Falciforme do 

Ministério da Saúde objetiva, entre outras coisas, a capacitação dos profissionais do Sistema 

Único de Saúde (SUS) a fim de melhorar a qualidade da assistência prestada às pessoas com 

doença falciforme, bem como implantar um sistema de saúde humanizado, que fortaleça o 

diálogo entre profissionais e usuários, estreitando as relações entre eles, o que ainda não tem 

ocorrido na prática. 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2008), a assistência à pessoa com doença 

falciforme foi, durante muito tempo, realizada apenas pelos serviços de média complexidade, 

que englobam os hemocentros e os serviços de assistência de urgência nos prontos socorros. 

Isso deixava essa população excluída da atenção básica, dos programas de atenção à saúde da 

criança e da mulher, do programa de saúde bucal, da vigilância nutricional e de outros tantos 

programas fundamentais da assistência primária. Além disso, não se dava atenção à saúde 

integral da pessoa e ao autocuidado, tão importantes para a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas que convivem com doenças crônicas.  

A doença falciforme como muitas outras doenças crônicas tem a característica da 

impossibilidade de cura e da instabilidade clínica com períodos de piora do quadro, 

possivelmente necessitando de cuidados especiais e frequentemente de hospitalizações. Isso 

exige dos indivíduos acometidos e de suas famílias esforço e dedicação para que essas 

situações possam ser adequadamente administradas.  

É interessante que os profissionais de saúde dos serviços que atendem as pessoas com 

doença falciforme conheçam os aspectos clínicos, como a fisiopatologia e os tratamentos 

disponíveis na atualidade para a doença. No entanto, a doença falciforme apresenta uma série 

de características que envolvem questões históricas, étnicas, sociais e culturais que devem 

fazer parte do escopo de conhecimentos da equipe multiprofissional para a atenção integral e 

humanizada. Assim, essa patologia não deve ser concebida sob o foco unicamente da 
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medicina. Segundo Fry (2005, p. 348), “o discurso em torno dela é um poderoso elemento no 

processo de naturalização da „raça negra‟ (e, por oposição lógica e política, da „raça branca‟) 

no Brasil”, pois a doença falciforme foi entendida, durante muito tempo, em sua versão que 

colaboraria para a segregação étnico-racial entre negros e brancos e a ciência contribuiu para 

criar uma ideia de prevenção da doença com o processo de branqueamento da sociedade.  

A reflexão e o diálogo sobre o tema da doença falciforme com os profissionais de 

saúde e usuários do SUS, de forma contextualizada, são necessários para o apontamento de 

necessidades de intervenções. Ceccim (2005) discute a necessidade de educação em saúde, de 

forma mais ampla, com vistas a uma transformação das práticas de saúde, que envolvem todas 

as partes interessadas. 

A complexidade desse processo de aprendizagem em uma nova forma de assistência à 

saúde é evidenciada quando se toma como ponto de partida as situações concretas levantadas 

no dia-a-dia dos serviços. A presença de saberes tradicionais de diferentes culturas e a 

produção de sentidos ligados ao processo saúde-doença, ao cuidado e à qualidade de vida 

devem levar os profissionais a discussões em outros campos além do técnico ou científico ao 

qual estão habituados, mas de fundamental importância para o atendimento holístico e 

humanizado (CECCIM, 2005). 

Para Langdon e Wiik (2010) a cultura é uma herança que se aprende em sociedade, os 

seus elementos influenciam o modo de vida das pessoas, como o idioma falado, os hábitos, as 

crenças religiosas, o tipo de trabalho, a posição na hierarquia social. Enfim, a cultura não é 

determinada pela biologia e seus componentes qualificam e caracterizam as pessoas, 

contribuindo para um melhor entendimento do comportamento humano.  

Nesse sentido, a pesquisa na área da saúde vem sendo cada vez mais enriquecida pela 

incorporação de métodos qualitativos de estudo, bem característicos das ciências sociais, 

afastando-se um pouco da visão positivista e do condicionamento do comportamento humano 

a leis naturais universais, buscando conhecimentos mais interpretativos, além das simples 

descrições narrativas, e que contribuem para o incremento das discussões dos aspectos 

culturais em saúde. 

Essa nova tendência dentro da área da saúde se dá através do entendimento, pela 

ciência, de que o homem é um sujeito social que participa ativamente da construção da sua 

realidade de vida, ao mesmo tempo em que sofre influência do meio externo no seu modo de 

viver, hábitos, crenças e costumes. E apesar das características biofísicas externas distintas e 

dos hábitos culturais diversos servirem como motivo de distanciamento entre os homens, sua 

herança genética e o funcionamento biológico do seu organismo os fazem semelhantes.  
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Embora seja uma doença com incidência bastante elevada na população brasileira, 

com altos índices de morbimortalidade, baixa expectativa de vida e de graves consequências 

para a pessoa acometida, para a família e a sociedade, durante muito tempo, pouco ou nada se 

investiu na melhoria da atenção à saúde das pessoas que convivem com a doença falciforme. 

Assim, espera-se que esse estudo contribua para um melhor entendimento da 

ocorrência da doença falciforme no Município de Diamantina, as percepções dos pacientes 

acerca de sua vivência e das suas implicações sociais, uma vez que ainda há poucos estudos 

que contemplam os aspectos da doença falciforme com a abordagem interdisciplinar ou que 

tragam uma discussão sociocultural, o que indica a importância de trabalhos com esse tipo de 

abordagem na região do Vale do Jequitinhonha.  

Pretende-se fomentar a diálogo entre os profissionais a respeito da vivência dos 

pacientes para questões que vão além da biologia e da clínica. Esse trabalho poderá ser 

utilizado como um instrumento para formulação de políticas de assistência à saúde mais 

abrangentes e humanizadas, demonstrando a importância da inter-relação da cultura e das 

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

Em especial para a doença falciforme, é necessário que as políticas de saúde sejam integradas 

com as políticas sociais, de modo a modificar a história dessa doença no Brasil. 

O trabalho foi construído com uma breve revisão da literatura sobre a constituição 

histórica do território diamantinense, mostrando como chegaram aqui os primeiros 

colonizadores, o surgimento do arraial em torno da exploração mineradora, a exploração do 

trabalho escravo, a influência da cultura negra na constituição da sociedade e as relações 

sociais coloniais que evoluíram aos dias de hoje. A seguir é apresentado o território 

diamantinense nos dias atuais, 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. 

A revisão de literatura apresenta também o conceito da doença falciforme, a complexa 

variabilidade genética e clínica existentes, as complicações agudas e crônicas que podem 

acometer a pessoa com doença falciforme e a necessidade da assistência de saúde e social 

adequadas. 

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

doença falciforme, que mostram um pouco da percepção e vivência das mesmas sobre sua 

vida, saúde, relações interpessoais, aspectos de estudo e de trabalho, que podem elucidar 

questões para que os profissionais de saúde possam ajudar no enfrentamento de problemas do 

cotidiano das pessoas. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral: 

  

 

 conhecer aspectos da realidade de vida e as condições de saúde das pessoas com doença 

falciforme no Município de Diamantina/MG. 

 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

 

 conhecer a percepção dos pacientes sobre a doença falciforme; 

 entender os desdobramentos gerados pela presença da doença falciforme na vida e nas 

relações sociais. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 Breve histórico da ocupação do território de Diamantina 

 

 

“A dialética do escravo e do senhor pode ser tomada como uma das mais 

importantes alegorias do mundo moderno, fundamental na filosofia, ciências sociais 

e artes. Está presente em distintos círculos sociais, envolvendo tanto etnias e raças, 

como a mulher e o homem, o jovem e o adulto, o operário e o burguês, o árabe e o 

judeu, o ocidental e o oriental, o norte-americano e o latino-americano, os sul-

africanos e os bôers ou afriksners; diferentes coletividades, grupos sociais, classes 

sociais e nacionalidades; todos se relacionando, integrando-se e tensionando-se nos 

jogos das forças sociais” (IANNI, 2004, p. 27). 

 

  

 As primeiras discussões a respeito do conceito de território foram feitas pelas ciências 

naturais que trataram das relações entre a área territorial física e as espécies de vida vegetal e 

animal que nela existiam. A seguir a geografia ampliou o conceito já estabelecido do espaço 

geográfico, discutindo as questões dos recursos naturais, bem como das relações da sociedade 

e do poder político. Hoje, outras disciplinas, como a sociologia, a antropologia, a economia e 

a ciência política, contribuem para a conceituação dos termos espaço e território, entendendo-

se, de maneira geral, que o primeiro faz referência ao espaço geográfico com seus 

constituintes naturais numa dada região e o segundo como sendo essa região geográfica com a 

incorporação dos valores atribuídos aos sujeitos ou atores sociais que nela atuam (FLORES, 

2006).  

“(...) no conceito de território se incorporaria a apropriação do espaço pela ação 

social de diferentes atores. Em outras palavras, o conceito de território incorpora o 

jogo de poder entre os atores que atuam num espaço. Como resultado desse jogo de 

poder, se define uma identidade relacionada a limites geográficos, ou ao espaço 

determinado. O território surge, portanto, como resultado de uma ação social que, de 

forma concreta e abstrata, se apropria de um espaço (tanto física como 

simbolicamente), por isso denominado um processo de construção social” 

(FLORES, 2006, p. 4). 

 

O significado do termo território traz em si, para Santos (2000), algo muito mais 

complexo que o simples somatório de sistemas naturais nele existentes em conciliação com as 

coisas criadas pelo homem, mas constitui-se do espaço geográfico e as pessoas que ali vivem, 

com sua identidade própria, sua cultura e sentimentos que os ligam ao lugar. Para ele, o 

território é a base do trabalho, do sustento, dos modos de viver das pessoas, da identidade do 
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povo, das trocas e das relações sociais, do sentimento de pertencimento do homem a terra. 

Antropologicamente poder-se-ia dizer que se trata de uma construção de identidade quando da 

análise da ocupação de um território por um determinado povo.  

Desse modo, antes de falar sobre a identidade cultural e dos aspectos particulares da 

vida das pessoas que convivem com a doença falciforme na região da cidade de 

Diamantina/MG, é necessário fazer um breve relato da história da ocupação desse território 

para um melhor entendimento de como se dá a relação de pertencimento desse povo ao espaço 

geográfico em questão. 

A ocupação do território diamantinense data do final do século XVII e início do século 

XVIII. Sabe-se que o território brasileiro já era habitado por tribos indígenas antes do 

descobrimento e da dominação europeia. No Brasil, à época do descobrimento, grupos 

indígenas já habitavam o território, entre eles os Tupis, que estavam mais presentes no litoral, 

e o grupo Macro-jê, mais presente no interior. A região mineradora de Diamantina também 

era ocupada por grupos indígenas quando da chegada dos primeiros exploradores 

(SANTIAGO, 2010). 

Nessa perspectiva, foram ocupados os territórios da Comarca de Serro Frio e 

posteriormente a região das Minas Novas, de forma violenta, com a destruição do ambiente e 

os recursos naturais do lugar. Ainda, pode-se destacar a matança dos povos indígenas movida 

pela ambição portuguesa, uma vez que não havia possibilidade de convivência das tribos e 

dos Arraiais que se formavam. Esse fato histórico de exterminação das tribos que habitavam o 

local é citado por Carvalho (2010) e Souza (2010). 

Há relatos que as primeiras descobertas de ouro na região do Serro Frio foram feitas 

por bandeirantes portugueses, mamelucos e sertanistas vindos de São Paulo, que desceram o 

Rio Jequitinhonha em busca de ouro, encontrando-o nas encostas do Morro de Santo Antônio 

(SANTIAGO, 2010). 

O nome dado ao local das novas explorações foi Arraial do Tijuco, pois os primeiros 

achados de ouro foram feitos num brejo formado pelas águas do Rio Grande e a palavra 

tejuco ou tijuco, em tupi, significa brejo ou pântano (SEABRA, 2010). 

Segundo Furtado (2008) existiam três rotas que davam acesso ao Arraial: uma delas 

era um caminho proveniente do sertão baiano, de onde se chegava carne aos moradores do 

Tijuco; pela região oeste havia o caminho que partia do Arraial de Baixo e se dirigia à Vila do 

Príncipe; e finalmente, havia o caminho pelas Minas Novas que dava acesso ao Arraial pela 

Serra de São Francisco, donde se podia ver o povoado diamantino sobre a Serra de Santo 

Antônio. 
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Ainda de acordo com a mesma autora, o arraial então cresceu, com a abertura de lavras 

de exploração de diamantes, com a chegada de portugueses e principalmente com o tráfico de 

africanos para o trabalho forçado nas minas. Novas ruas foram abertas em torno da praça que 

abrigava a igreja matriz de Santo Antônio (hoje a catedral), entre os anos de 1720 e 1750. As 

ruas mais centrais eram ocupadas por casas de pessoas brancas, sendo que os negros ou 

pardos ficavam restritos às periferias, em sua maioria. 

Tudo o que se sabe sobre a história da formação da sociedade diamantina é feita a partir 

do relato dos viajantes que passaram por aqui (Saint Hilaire, por exemplo, é um dos nomes 

mais citados por ter levado seus relatos sobre a sociedade colonial brasileira à Europa) e dos 

historiadores que fizeram vários levantamentos em documentos que restaram da época 

colonial. Além das histórias fantasiosas que permeiam a formação de tal sociedade, há uma 

unanimidade sobre as características mais marcantes da sociedade naquela época. Furtado 

(2008; 2003) e Machado Filho (1980) concordam que a visão predominante entre os que 

relataram sobre o Arraial do Tijuco era de uma sociedade rigorosamente dividida entre uma 

classe dominante, culta e rica, e uma numerosa camada de negros e mulatos escravizados, ex-

escravos e garimpeiros, impedidos de crescer, seja pelo relevo acidentado que não permitia 

outra atividade econômica, seja pelo autoritarismo da administração colonial. 

No século XVIII, a sociedade do Distrito Diamantino, como explica Furtado (2008), 

era composta em sua maioria de homens; as mulheres representavam apenas um terço das 

pessoas da comarca. Essa caracterização seguia os mesmos contornos da capitania, sendo a 

maioria de negros escravizados, seguidos de uma camada de homens pardos livres e por uma 

pequena porcentagem de brancos, pertencentes à elite dominante, na maioria portugueses, que 

ocupavam os mais importantes postos administrativos e desfrutavam de inúmeros privilégios 

e cargos. Muitos aproveitavam para acobertar o contrabando e o desvio de grande quantidade 

de diamantes para a Europa. 

Essa composição da sociedade diamantinense colonial, com uma grande quantidade de 

escravos e com uma elite branca dominante acabava por gerar um clima constante de tensões 

no Arraial do Tijuco.  As autoridades tentavam manter uma constante vigilância, através de 

normas administrativas rígidas a fim de manter a dominação sobre os escravos e impedir o 

contrabando de diamantes. Era prática comum no Arraial, que as pessoas juntassem algum 

dinheiro e comprassem um ou mais escravos para alugá-los à Real Extração, prática comum 

mesmo entre negros alforriados (FURTADO, 2008). 

Calheiros e Stadtler (2010) e Leite (2000), chamam a atenção para as formas de 

resistência à dominação portuguesa, que se constituíram principalmente nas fugas e na 
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formação dos quilombos, que chegaram a compor uma população considerável no século 

XVIII, sendo severa e cruelmente combatidos. Os negros aquilombados eram acusados da 

maior parte dos extravios de diamantes, quando capturados eram marcados com a letra F e 

mantidos trancados até que os seus donos os requeressem novamente, sendo que o escravo 

somente era devolvido após o dono pagar os custos da tomadia. 

O arraial contava com um grau de instrução elevada entre seus moradores, havia um 

gosto aumentado pela leitura, há relatos sobre a existência de bibliotecas particulares e a posse 

de livros foi documentada em muitos inventários feitos na época. Entre as pessoas de graus 

elevados de instrução estavam padres e funcionários da Real Extração, a maioria portugueses 

e todos da elite branca (FURTADO, 2008; 2003). 

Essa autora também fala sobre como a sociedade se mostrava heterogênea, mas os 

costumes se mostravam os mesmos do restante da colônia, alguns considerados imorais, como 

o concubinato, e outros perigosos, como a bruxaria. O concubinato era prática comum, 

principalmente em se tratando de homens brancos e mulheres negras ou crioulas. Os escravos 

eram frequentemente acusados de crimes de feitiçarias, que causariam curas, doenças e 

mortes. Nos julgamentos desses crimes, somente homens brancos testemunhavam, geralmente 

portugueses, com emprego fixo e reputação conhecida. 

Os conflitos e violência marcaram a sociedade mineradora, principalmente a relação 

proprietário-escravo. Os escravos se envolviam em vários crimes de assassinato, roubos, 

extravios, desordens e insultos. Nos crimes de assassinatos, as vítimas geralmente eram outros 

escravos, soldados ou autoridades. Em outros momentos, os escravos se tornavam vítimas, 

assassinados, na maioria das vezes, por tropeiros. Os escravos apanhados eram presos e 

submetidos a severas penas como castigo. Praticamente todas as relações sociais eram 

envolvidas por conflitos de várias ordens, resultantes, na maioria das vezes das relações de 

poder e dominação, e intermediados pelas autoridades, que apesar das duras regras repressivas 

impostas, não conseguiam manter a sociedade nos limites das leis e da ordem (REIS, 1995). 

Para Souza (2010) e Furtado (2008), todo o povoamento da região esteve relacionado 

às tentativas de controle da Coroa Portuguesa sobre essa área e variava de acordo com o 

volume da produção de diamantes. Se a produção de diamantes aumentava, a administração 

impunha regras mais repressoras para conter tanto a produção dos diamantes através de 

aumento dos impostos de capitação, fechamento de lavras, impedimento da abertura de novas 

lavras ou de novas concessões para mineração, perseguição aos aquilombados para repressão 

do extravio, execução de penas mais severas aos que desrespeitassem as normas, 

impedimento da entrada de pessoas não autorizadas no arraial, entre outras medidas, 
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objetivando, também, o controle populacional. Entre 1775 e 1795 a população estimada de 

escravos trabalhando na Real Extração era de 4 a 5 mil. Em 1795, uma estratégia da coroa fez 

cair a produção diamantífera e a diminuição da mineração, consequentemente, fez o número 

de escravos ser reduzido a cerca de 1500. 

O Regimento Diamantino proibia às negras que vendessem suas quitandas nas lavras e 

nas casas, diminuindo suas oportunidades de sobrevivência após serem alforriadas. Também 

os negros alforriados eram muito perseguidos, acusados de serem ociosos e causarem 

desordem ou cometerem algum delito. Segundo o regimento, aqueles que estivessem nessas 

situações deveriam ser presos e expulsos da capitania, ainda com penas de açoites e degredo, 

ou enviados para campos de trabalhos forçados, uma vez que se constituíam em ameaças à 

exploração do diamante. Ainda pelo regimento, alguns poderiam ser mandados para o Rio de 

Janeiro, para a Bahia ou para a Angola se reincidissem nos crimes, como apontado por 

Furtado (2003) e Reis (1995). 

No entanto, ainda conforme esses autores, as proibições e as duras penas impostas 

pelo Regimento não eram aplicadas de maneira homogênea para aqueles que cometiam 

crimes, de forma que negros, mulatos e pobres sofriam mais intensamente com a repressão 

das autoridades coloniais, recebendo sempre as penas mais duras, cruéis e até mesmo pena de 

morte. Sabe-se, porém, que os negros se constituíam apenas no primeiro elo da enorme cadeia 

de contrabandos, que contava também com muitos brancos, protegidos por ocuparem altos 

cargos na administração. 

As relações nessa sociedade escravocrata sempre foram de muitos conflitos, pois, ao 

contrário do que a história convencional tende a mostrar, os escravizados não aceitavam com 

passividade e conformismo a dominação branca e criaram várias formas de resistência, como 

as guerrilhas e insurreições. Outra importante forma de resistência foi a formação dos 

chamados quilombo ou kilombo, palavra que tem origem na língua banto umbundo, que 

consistiam em um tipo de instituição organizada social, política e militarmente entre seus 

componentes, não se tratando apenas de uma denominação do local de moradia de escravos 

fugidos. Essas organizações apareceram, inicialmente e com maior frequência, na região 

africana formada pela República Democrática do Congo e Angola e se assemelham aos 

quilombos formados no território brasileiro, constituídos em resposta ao regime de escravidão 

imposto (MUNANGA e GOMES, 2006). 

Como se pode perceber as relações entre a classe social dominante e a classe 

explorada não eram nem um pouco pacíficas. Os povos africanos escravizados no Brasil 

mostravam uma resistência contra a dominação que sofriam e travavam lutas incontáveis pela 
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recuperação da sua liberdade e pela defesa da sua cultura. Da mesma forma, os movimentos 

negros da sociedade dos tempos atuais não assistem passivamente as históricas injustiças 

sociais até hoje sofridas pelo povo afrodescente. A reivindicação pelo reconhecimento da 

doença falciforme como doença negligenciada, pelo diagnóstico precoce e pela melhoria das 

condições de vida e de saúde das pessoas que vivem com a doença são ações realizadas para 

tentar minimizar o histórico de injustiças cometidas contra o povo negro (CALHEIROS e 

STADTLER, 2010). 

 

 

3.1.1 O povoamento do Distrito de São João da Chapada e sua origem africana 

 

 

O povoamento do distrito de São João da Chapada, em Diamantina tem relações 

diretas com as formas de resistência quilombolas e seus caminhos dão acesso a outras 

localidades que também têm a mesma origem histórica de colonização, como Guinda, Sopa, 

Inhaí e Biribiri, locais de origem familiar de alguns participantes desse trabalho. 

Muito provavelmente esse distrito teve seu início com as primeiras moradias 

(choupanas), à margem esquerda do córrego de São João, no alto de uma chapada. Local das 

recém-descobertas “lavra da pratinha” e da “Lavra do Barro” por volta de 1833 e de outras 

lavras, tidas como as melhores lavras da demarcação Diamantina, próximas às bacias dos rios 

Pardo (afluente do rio das Velhas) e Caetemirim. Foram de negros as primeiras casas do local 

(MACHADO FILHO, 1985). 

Hoje próximo a São João da Chapada há um povoado chamado Quartel do Indaiá, 

formado provavelmente pela migração das pessoas dos dois primeiros quilombos. 

A população de São João da Chapada e mais notadamente de Quartel do Indaiá, era 

formada à época da obra “O negro e o garimpo em Minas Gerais” de Machado Filho (1985) 

de negros e o mesmo relata várias tradições africanas mantidas pelo povo desse lugar. A 

começar pelo tipo de moradia habitual em Quartel do indaiá (chamadas de mocambos), mais 

corretamente denominadas cafuas, construídas de barro batido e cobertos de colmo (espécie 

de palha ou palma de coqueiros Indaiá, comuns no Quartel), característica dos povos bantos. 

Acredita-se que seja um fenômeno característico de outros lugares, pois quando os negros 

foram trazidos para o Brasil e impedidos de manter seus costumes, hábitos e tradições, 

aproveitavam as oportunidades de liberdade que tinham para construir suas casas semelhantes 

às da terra natal.  
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Outra tradição africana presente no Distrito é a confecção de balaios, cestos, peneiras e 

esteiras, trazida provavelmente de Angola. Para Machado Filho (1985), o que ocorre em São 

João da Chapada e Quartel do Indaiá mostra a importância da contribuição do elemento afro-

negro para a formação cultural nacional, entre outros aspectos. 

Segundo o mesmo autor, São João da Chapada e Quartel do Indaiá guardam outros 

aspectos e práticas da cultura africana, como, por exemplo, a de exaltação da figura do boi, 

através de festas, como a famosa festa do “bumba meu boi” e outras crenças ligadas ao boi 

como, os chifres pendurados nas cercas, nos muros para afastar “mal olhado” ou “coisa feita”, 

o uso de chá de excremento bovino que serviria para coqueluche, a queima do estrume de boi 

à porta ou dentro de casa para afastar doenças e feitiços, e posse da chamada “pedra do 

bucho”, uma pequena pedra esponjosa que pode ser encontrada no fato do boi e que garantia 

proteção contra qualquer tipo de dor. Todos esses costumes poderiam confirmar a procedência 

banto desse povo. 

 

 

3.2 O território diamantinense nos dias atuais 

 

 

Partindo da formação histórica da região de Diamantina, neste capítulo vamos fazer 

uma breve descrição das características da atual população do município, incluindo um pouco 

do Vale do Jequitinhonha. 

A cidade de Diamantina está localizada na região do Alto Vale do Rio Jequitinhonha, 

distante cerca de 290 km da Capital do Estado de Minas Gerais. Possuía cerca de 45 mil 

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

de acordo com o censo do IBGE. Segundo estimativa desse mesmo órgão, a população 

estimada do município em 2013 era de mais de 47 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 Matos e Garcia (2010) a região do Vale do Jequitinhonha tem uma tendência 

histórica de ruralidade e durante muitas décadas parecia estar destinada ao esvaziamento 

demográfico devido ao processo de emigração. O Vale do Jequitinhonha é constituído de 

muitas cidades pouco populosas, com baixa densidade demográfica. A razão dessa estagnação 

do crescimento populacional e econômica pode ser atribuída a várias causas, tais como 
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escassez de investimentos públicos e privados na região, falta de planos estatais para o 

desenvolvimento, condições geográficas, entre outras. 

Dados do IBGE (2014) e da Fundação João Pinheiro (2014) mostram que a população 

do município apresentou crescimento de 0,32% entre os anos de 1991 e 2000 e de -0,01% 

entre 2000 e 2010. Essas taxas mostram que o município teve um crescimento populacional 

médio inferior às taxas médias de crescimento observadas para o Estado de Minas Gerais e 

para o Brasil, que, nos mesmos períodos acima, estiveram em torno de 1,01% e 1,02%. No 

mesmo período a taxa de urbanização foi de 11,77% para o município, o que mostra uma 

tendência de aumento da população urbana, contrariando a ideia de população essencialmente 

rural no Vale do Jequitinhonha. 

Outra característica da população diamantinense nas últimas décadas também reflete 

uma tendência geral observada em outros lugares do mundo, que é o envelhecimento 

populacional (razão entre o número de pessoas com 65 anos ou mais em relação à população 

total). A taxa de envelhecimento subiu, no município, entre 1991 e 2010, de 4,75% para 

7,73% (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2014). O aumento da taxa de envelhecimento e o 

aumento da expectativa de vida podem indicar o aumento da qualidade de vida das pessoas, 

incluindo a melhora dos serviços de atenção à saúde. Colabora para essa melhoria da 

qualidade dos serviços de saúde na região dos Vales do Jequitinhonha a atuação da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, criada em 2005, com vários 

cursos na área de saúde, incluindo recentemente o curso de medicina. 

Com relação ao desenvolvimento social e econômico do município nos últimos anos, 

pode-se analisar a evolução pelo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município e 

compará-lo ao de outros lugares. O IDH é um dos indicadores sociais para avaliação da 

qualidade de vida e bem estar da população e da situação das políticas públicas voltadas para 

áreas básicas como saúde e educação nas diferentes esferas de governo (JANNUZZI, 2005). 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) calculado pelo Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil (PNUD Brasil), pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pela Fundação João Pinheiro (FJP), leva em conta as 

mesmas três dimensões do IDH Global - longevidade, educação e renda -, é uma medida 

composta de indicadores que relacionam essas três dimensões e é muito utilizado para medir o 

grau desenvolvimento humano, que segundo o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) retrata a condição das pessoas terem ou não oportunidade de ser o 

que desejarem, não levando somente em consideração a perspectiva econômica, que julga o 
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bem estar da sociedade apenas pela concentração de recursos financeiros (FUNDAÇÃO 

JOÃO PINHEIRO, 2014). 

De acordo com a Fundação João Pinheiro (2014) e o IBGE (2014), o município de 

Diamantina apresentou, em 2010, um índice de desenvolvimento humano municipal 

relativamente alto (0,716) quando comparado com outras cidades da região do Vale do 

Jequitinhonha e do norte do Estado de Minas Gerais, como, por exemplo, Turmalina (0,682) 

Chapada do Norte (0,598) e Novo Cruzeiro (0,571), mas semelhante ao de Teófilo Otoni 

(0,701), no Vale do Mucuri. O seu IDHM apresentou uma boa evolução em relação aos anos 

censitários de 1991 e 2000, com um aumento em torno de 58%, acima da média de 

crescimento estadual (52%) e da média nacional (47%). Esse índice também colocou a cidade 

dentro de uma faixa considerada de IDHM alto (entre 0,7 e 0,799). O hiato de 

desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo 

do índice, que é 1, foi reduzido em 48,08% entre 1991 e 2010. 

Uma boa contribuição para o aumento do IDH do município foi a criação da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, como já mencionado, trazendo 

desenvolvimento tecnológico e de recursos humanos, fazendo com que houvesse um 

incremento positivo dos índices de escolaridade e renda na região dos Vales do Jequitinhonha 

e Mucuri. 

Ainda conforme a Fundação João Pinheiro (2014) e o IBGE (2014), entre os anos de 

1991 e 2000, o componente do IDHM que apresentou maior crescimento absoluto foi 

educação, seguido pelo componente renda e por último o componente longevidade.  Entre os 

anos de 2000 e 2010, novamente a educação apresentou um maior crescimento, seguido, desta 

vez, por longevidade e por último renda, como mostra a figura 1. 
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Figura 1 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes para o 

município de Diamantina entre os anos de 1991 e 2010 

 

 

Fonte: http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil/diamantina_mg 

 

O coeficiente de mortalidade infantil é utilizado para estimar o risco de uma criança 

morrer durante o seu primeiro ano de vida e é definido como o número de óbitos de crianças 

menores de um ano de idade por mil nascidos vivos em determinada área geográfica, num 

dado período de tempo. Ele compõe uma perspectiva do IDH e é considerado um bom 

indicador das condições de vida de uma população, pois, além de ser facilmente determinado, 

reflete as condições de saúde de uma parcela de pessoas numa faixa de idade muito 

vulnerável, que são os menores de um ano (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2014). 

Pode-se compreender pelo exposto por Matos e Garcia (2010), que o coeficiente de 

mortalidade infantil e outros indicadores que tratam de causas evitáveis de mortes estão 

relacionados às iniquidades sociais e são sensíveis a medidas governamentais básicas como 

infraestrutura das cidades, melhores condições de vida nas áreas rurais, vacinação, acesso aos 

serviços de saúde, tratamento de água e saneamento básico. Desta forma, municípios que 

possuem altos coeficientes de mortalidade infantil geralmente apresentam níveis baixos de 

condições de vida, desenvolvimento social e econômico, bem como situações precárias de 

atenção à saúde. Ao lado do coeficiente de mortalidade infantil estão outros indicadores 

sociais e de saúde, como, por exemplo, escolaridade materna, número de filhos por mulher ou 

taxa de fecundidade, gravidez na adolescência, prematuridade e baixo peso ao nascer. 

Segundo Matos e Garcia (2010), no Vale do Jequitinhonha, entre os anos de 1991 e 

2000, a maioria dos municípios apresentou queda dos índices de mortalidade infantil, 

http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil/diamantina_mg
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destacando-se alguns como Turmalina, Capelinha, Couto de Magalhães de Minas, Coluna e 

Itamarandiba. Esses mesmos municípios também aparecem entre aqueles que apresentaram 

incremento positivo no indicador de esperança de vida ao nascer. 

Dados da Fundação João Pinheiro (2014) indicam ainda que, no aspecto que se refere à 

escolaridade da população de Diamantina, a proporção de crianças e adolescentes 

frequentando o ciclo básico de educação e o ensino fundamental cresceu muito 

expressivamente entre os anos de 1991 e 2010, bem como o número de jovens até 20 anos 

com ensino médio completo, apresentando médias semelhantes ao restante do estado. A taxa 

de analfabetismo entre a população adulta, que indica o nível de acesso da população ao 

sistema de ensino público, apresentou queda de 11,8% entre as décadas citadas anteriormente. 

As cidades da região do Alto Vale do Jequitinhonha são conhecidas no cenário nacional, 

como economicamente atrasadas ou ainda que integram o vale da pobreza, no entanto, trata-se 

de uma região rica em iniciativas autônomas de produção, principalmente em pequenas 

comunidades rurais, em que as famílias conseguem garantir seu sustento com suas 

propriedades, com a agricultura familiar de subsistência, com a atividade extrativista e outras, 

gerindo de forma eficiente e coletivamente os recursos naturais disponíveis (RIBEIRO e 

GALIZONI, 2010). 

Nesse cenário, Diamantina apresentou aumento na renda per capita nos últimos vinte 

anos, com redução, concomitante do número de pessoas vivendo em estado de extrema 

pobreza, com pequena melhoria da distribuição da renda entre os mais pobres e os mais ricos, 

mas ainda bem distante do ideal de igualdade de concentração de renda. A taxa de ocupação 

entre as pessoas com dezoito anos ou mais aumentou na última década, com maior 

concentração de pessoas trabalhando no setor terciário da economia (FUNDAÇÃO JOÃO 

PINHEIRO, 2014). 

Atualmente a cidade de Diamantina possui uma rede de serviços públicos com nove 

equipes de Estratégia de Saúde da Família, dois hospitais filantrópicos (Santa Casa de 

Caridade de Diamantina e Hospital Nossa Senhora da Saúde) que contam com várias 

especialidades médicas, como neurologia, neurocirurgia, obstetrícia, ginecologia, pediatria, 

cirurgia geral, urologia, ortopedia, nefrologia, cardiologia, cirurgia vascular, entre outras e 

oferece atendimento de urgência e emergência geral adulto, pediátrico, neonatal e obstétrico, 

bem como terapia intensiva nas áreas de atuação acima citadas. Tem ainda um serviço de 

hemodiálise, uma policlínica regional, um centro viva vida (pré-natal de alto risco), um centro 

de testagem e aconselhamento em HIV/AIDS, um centro de especialidades odontológicas, três 

laboratórios de análises clínicas, um centro de apoio psicossocial, um centro de apoio 
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psicossocial aos usuários de álcool e outras drogas, um núcleo de reabilitação, e ainda sedia o 

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha (CISAJE).  

A cidade de Diamantina possui também um Núcleo Regional da Fundação Hemominas, 

que fornece hemocomponentes a várias cidades do vale do Jequitinhonha e oferece 

atendimento hematológico e hemoterápico ambulatorial a pessoas que vivem com hemofilia e 

anemia falciforme, principalmente. 

Apesar de toda evolução e melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem nesse 

município do Vale Jequitinhonha, com boa evolução dos índices de desenvolvimento humano 

mostrado nesse capítulo, no campo de atenção às pessoas que vivem com doença falciforme 

pouca coisa foi feita. Certamente a incorporação da pesquisa da doença na triagem neonatal 

(teste do pezinho) proporcionou diagnóstico precoce nos tempos atuais, porém nada tem sido 

feito para identificar os adultos que convivem com essa patologia.  

Certamente, o pequeno número de adultos que faz acompanhamento no hemonúcleo 

regional no município não representa a totalidade de pessoas adultas que vivem com a doença 

na cidade e na região do Vale do Jequitinhonha, onde se esperaria um número 

consideravelmente maior, dada a constituição histórica de seu povo. 

 

 

3.3 Doença falciforme: entendendo o conceito e a fisiopatologia 

 

 

Nesse capítulo pretende-se introduzir o conceito biológico de doença falciforme, pois é 

essencial o conhecimento da fisiopatologia que envolve o corpo da pessoa que vive com a 

doença para a melhor compreensão de suas relações com o próprio corpo e com as outras 

pessoas. 

A doença falciforme é uma doença hereditária monogênica que afeta a hemoglobina, 

molécula que dá a coloração avermelhada (pigmento) às hemácias e é responsável pelo 

transporte de oxigênio do sangue para os tecidos. Ocorre devido a mutação genética que 

interfere na formação da cadeia beta da hemoglobina, determinando a substituição da base 

nitrogenada Timina (T) por Adenina (A) no gene responsável pela codificação dessa proteína, 

ocasionando a substituição do aminoácido ácido glutâmico por valina na posição seis da 

cadeia beta da hemoglobina. O resultado dessa alteração é a formação de uma hemoglobina 

anormal, chamada de hemoglobina S (Hb S). Constitui-se, portanto, de um grupo de 
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hemoglobinopatias estruturais de origem genética mais prevalente no Brasil e no mundo, 

como relatado por Lorenzi (2006), Neto e Pitombeira (2003) e Naoum (2000). 

Essas doenças são transmitidas, como caráter dominante, pelos progenitores do 

indivíduo, existindo duas formas: heterozigóticas e homozigóticas. Como resultados da 

alteração surgem hemoglobinas diferentes da hemoglobina A, que é a hemoglobina 

encontrada normalmente em indivíduos adultos sem a patologia. A gravidade da doença 

depende da herança genética do indivíduo portador dos genes mutantes e de vários outros 

fatores internos e externos ao organismo (LORENZI, 2006). 

A hemoglobina A e a hemoglobina fetal, ainda presente no indivíduo adulto, não 

formam polímeros quando as pessoas são expostas a situações de desidratação, aumento da 

concentração dessas hemoglobinas ou de baixa oxigenação, ao contrário da hemoglobina S e 

das outras variantes (hemoglobinas C e D, beta-talassemia) quando combinadas a ela, 

formando as hemoglobinopatias SC, SD e S-beta talassemia. A hemoglobina S quando em 

concentrações elevadas dentro das hemácias, principalmente combinada a situações de baixa 

tensão de oxigênio, forma estruturas consideradas anormais, que se constituem de duplos 

filamentos, insolúveis, “cristais” que causam deformações celulares. Assim as hemácias 

tomam formas alongadas, diferentes da hemácia normal, dentre essas formas a mais 

conhecida é a semelhante a uma ”foice” ou “meia lua”, alteração morfológica que deu o nome 

à doença de falciforme. Esse quadro de alteração morfológica das hemácias é chamado de 

falcização e suas consequências são a redução da sua meia-vida (hemólise), obstrução de 

vasos sanguíneos, isquemia tecidual e perpetuação de um quadro de anemia crônica 

(BRASIL, 2008; ZAGO e PINTO, 2007; LORENZI, 2006). 

Para que a hemoglobina S, então, sofra essa polimerização é necessário que ela seja 

exposta a situações de desoxigenação, aumento da sua concentração, fenômenos vasculares 

como inflamação crônica do epitélio dos vasos sanguíneos, presença de moléculas de adesão 

na superfície das hemácias, entre outros fatores. No entanto, Zago e Pinto (2007) citam a 

importância que o retardo na circulação das hemácias tem para o fenômeno da falcização, que 

ocorre de forma não homogênea nos diversos órgãos, afetando mais alguns do que outros, e 

cita o baço como um órgão em que esse fenômeno de retardo se faz com maior frequência e 

facilidade, gerando as complicações comumente observadas de sequestro esplênico agudo e 

autoesplenectomia funcional. 

Adicionalmente ao exposto acima, as hemácias falciformes expressam um maior 

número de moléculas de adesão nas suas superfícies, o que favorece a adesão ao endotélio 

vascular e a outras células, contribuindo para a vaso-oclusão (ZAGO e PINTO, 2007). 
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Freitas (2011), Félix, Souza e Ribeiro (2010) e Naoum (2000), relatam que o tipo mais 

comum de doença falciforme parece ser a anemia falciforme (HbSS), seguida pela 

hemoglobinopatia SC e pela SBeta talassemia, essa última podendo aparecer mais raramente 

por ser de mais difícil diagnóstico. Quanto à gravidade, observa-se que os genótipos mais 

associados a complicações clínicas são os da hemoglobinopatia SS e S-beta talassemia.  

A presença de níveis mais altos da hemoglobina fetal em adultos é determinada 

geneticamente, assim como a presença de hemoglobina S, e está associada à menor ocorrência 

de eventos de vaso-oclusão, ou seja, o aumento da concentração de hemoglobina fetal foi 

relatado como um fator protetor para os portadores das doenças falciformes. Essa associação 

provavelmente levou à descoberta e ao uso da hidroxiuréia, como medicação que pode 

estimular a produção de hemoglobina fetal pelo indivíduo, levando-o a apresentar menos 

complicações em virtude das crises falcêmicas (ZAGO e PINTO, 2007). 

Vários autores apontam outro fator que está associado ao variado grau de gravidade 

clínica: a existência de haplótipos diferentes do gene que codifica a hemoglobina e 

determinam diferenças na produção da hemoglobina fetal. Foram identificados cinco 

haplótipos diferentes de acordo com a sua região geográfica de origem, chamados de Senegal, 

Árabe-Indiano, Camarões, Benin e Banto. Os haplóticos Senegal, Benin e Banto foram os 

mais difundidos nas Américas, enquanto o haplótipo Árabe-Indiano se encontra 

principalmente em regiões da Arábia Saudita e do Oriente Médio e o haplótipo Camarões em 

algumas regiões da África. Os haplótipos Senegal e o Árabe-Indiano apresentam maiores 

níveis de Hemoglobina fetal e seus portadores são muito pouco sintomáticos ou não 

apresentam nenhum sintoma. Os três haplótipos de maior frequência nas Américas têm 

maiores complicações clínicas, possivelmente por estarem relacionados a menores níveis de 

hemoglobina fetal. O haplótipo banto é o que mais aparece na região de Minas Gerais, 

possivelmente pela quantidade de africanos com origem no tronco banto africano trazidos ao 

Brasil (SILVA, GONÇALVES e MARTINS, 2009; ZAGO e PINTO, 2007; LAGUARDIA, 

2006; NAOUM, 2000). 

Alguns desses autores concordam com a afirmação de que essa variabilidade clínica está 

associada à ancestralidade, no entanto, não está relacionada à etnia negra, pois estudos de 

genética de populações já demonstraram que algumas características genéticas variam nas 

pessoas independentes de outras, ou seja, o gene que determina a ocorrência ou não da doença 

falciforme não tem relação com os genes que determinam certas características físicas como 

cor da pele, traços da fisionomia ou textura dos cabelos. 
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Mesmo entre indivíduos com o mesmo haplótipo, outros fatores podem determinar a 

ocorrência de complicações, principalmente crises álgicas e infecções. Costa et al (2006) 

encontraram variáveis como idade, dosagens de hemoglobina fetal e de hemoglobina A², que 

poderiam estar relacionadas aos eventos de morbidade em pessoas com doença falciforme SS 

e com haplótipo banto. Apesar de não ser conclusivo, nesse estudo foi observado que mesmo 

dentro de um grupo de indivíduos com o mesmo haplótipo, o aumento da hemoglobina fetal 

ofereceu proteção contra as complicações da doença, ao passo que os níveis aumentados de 

hemoglobina A² estiveram associados à maior incidência de infecções, possivelmente pela 

associação nestes últimos de hemoglobina S com a beta talassemia. A idade também 

influenciou, sendo que a infecção foi mais prevalente no grupo de crianças até 11 anos em 

relação ao grupo de adolescentes (12 a 19 anos). 

Além dos fatores genéticos/biológicos, os fatores extrínsecos ao indivíduo são muito 

importantes para o prognóstico e incluem as condições sociais e econômicas, escolaridade, 

acesso aos serviços de saúde, condições de moradia, higiene, alimentação, investimentos em 

diagnóstico precoce, acompanhamento e pesquisas que visem melhorar a qualidade de vida 

das pessoas (ZAGO e PINTO, 2007; NAOUM, 2000). 

É necessário para a equipe multidisciplinar de saúde entender o contexto de vida das 

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

cotidianos. Especificamente na região de Diamantina merece atenção especial o histórico de 

formação da sociedade, que permite entender como se dá a prevalência da doença falciforme 

principalmente nos bairros periféricos e nas áreas rurais que mantém relações com 

comunidades quilombolas. 

 

 

3.4 Complicações da doença falciforme 

 

 

Após discorrer sobre a fisiopatologia, são apresentadas, nesse capítulo, as complicações 

agudas e crônicas que podem acometer o organismo da pessoa com a doença, consequência 

das crises de falcização e dos fenômenos vaso-oclusivos. 

A morte precoce das hemácias na doença falciforme (hemólise crônica) leva ao aumento 

dos níveis séricos de bilirrubina indireta e do urobilinogênio urinário e manifesta-se por 

palidez cutânea e icterícia. Outros fatores também estão relacionados à anemia, além da 
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hemólise, como a carência de folato, a insuficiência renal, aplasia medular e a esplenomegalia 

(ZAGO e PINTO, 2007). 

Apesar das particularidades de cada tipo de doença falciforme, possuindo variados graus 

de gravidade, de maneira geral, ela acarreta danos a vários órgãos e sistemas, de maneira 

súbita (aguda) ou de forma crônica, como crises álgicas, complicações oculares, cardíacas, 

renais, pulmonares, neurológicas, endócrinas, nutricionais, entre outras.  

Tostes, Braga e Len (2009) e Lobo, Marra e Silva (2007) explicam que a crise de dor 

que acomete o portador de doença falciforme é de origem vaso-oclusiva, devido à obstrução 

na microcirculação desencadeada pelo afoiçamento das hemácias. Esse quadro é 

desencadeado por fatores como frio, traumas, esforço físico, desidratação, infecções, hipóxia, 

estresse físico ou emocional e tem impacto direto na qualidade de vida da pessoa. Desta 

forma, em regiões de clima mais frio, como acontece com o município de Diamantina, há uma 

tendência maior de episódios de crises de dor para as pessoas com doença falciforme. 

O sequestro esplênico agudo é um quadro grave de acúmulo de sangue dentro do baço e 

seu diagnóstico é feito através da palpação abdominal que permite verificar o aumento súbito 

desse órgão, associado à queda de pelo menos dois gramas por decilitro na concentração de 

hemoglobina e reticulocitose. É um quadro comum em crianças com doença falciforme, que 

pode não ser percebido pela família e pela equipe de saúde em tempo hábil para as medidas 

básicas de cuidados, muitas vezes revelando um despreparo da equipe de saúde, insuficiente 

educação dos pais para reconhecer situações de alarme, falta de acesso aos serviços de saúde, 

falta de recursos, problemas de transporte e outros. Por esse e outros quadros de 

complicações, ainda falecem em todo o Brasil mais crianças em decorrência da doença 

falciforme que o esperado. Isso indica que, mesmo com o diagnóstico precoce propiciado pela 

triagem neonatal em Minas Gerais, ainda falecem no primeiro ano de vida mais crianças com 

anemia falciforme do que o esperado (RESENDE et al, 2009). 

Outro grave problema que atinge cerca de dez por cento das pessoas com doença 

falciforme é o acidente vascular cerebral, que consiste na obstrução de artérias cerebrais, 

provocando isquemia e infartos cerebrais. Geralmente, as manifestações neurológicas são 

focais e podem incluir hemiparesias, deficiência de campo visual, afasia, entre outras. Podem 

gerar sinais mais graves como convulsões e coma e sua recidiva pode causar danos mais 

graves e morte (BRASIL, 2006). 

Pessoas com sinais neurológicos agudos necessitam de hospitalização para investigação 

e conduta adequada, além de acompanhamento por neurologista. Após a regressão do quadro 

agudo, deve manter acompanhamento na unidade básica de saúde (UBS) ou estratégia de 
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saúde da família (ESF), além do acompanhamento neurológico específico e hematológico 

preventivo. O acompanhamento hematológico preventivo consiste na manutenção do paciente 

em regime crônico de transfusões (hipertransfusão) para manter a concentração de 

hemoglobina S inferior a 30%, por tempo indefinido. 

Os fenômenos vaso-oclusivos também são responsáveis por alterações oculares que 

podem atingir várias partes do globo ocular, mas a área principal atingida é a retina, local 

onde as lesões são mais agressivas, podendo ocorrer perda total da acuidade visual (BRASIL, 

2009; 2008; GARCIA et al, 2002). De acordo com a literatura, é muito alta a prevalência de 

complicações oculares em pessoas com doença falciforme e o tipo de hemoglobinopatia mais 

frequentemente atingida parece ser a SC, como o encontrado por Freitas (2011) num estudo 

realizado em um centro de referência oftalmológica em Goiás. Já no estudo de Santos et al 

(2012), realizado em um hospital universitário do Nordeste do Brasil, em pessoas com doença 

falciforme SS, eles demonstraram que as complicações retinianas nesse grupo são também 

frequentes e precoces. Eles compararam também dois métodos diagnósticos e verificaram que 

a angiofluoresceinografia é um método diagnóstico mais sensível que o mapeamento de retina 

para a detecção de alterações visuais em decorrência da drepanocitose, como também é 

chamada a doença falciforme. 

O Ministério da Saúde recomenda o exame oftalmológico bianualmente, uma vez que a 

maioria das alterações oculares é assintomática até a ocorrência de complicações. No entanto 

a periodicidade deve ser alterada e determinada de acordo com a extensão e gravidade das 

alterações encontradas. (SANTOS et al, 2012; BRASIL, 2009). 

As alterações cardiovasculares na anemia falciforme são consequências das 

microlesões vasculares pela falcização, da anemia hemolítica crônica que determina aumento 

do volume sistólico, da resistência vascular periférica e do depósito de ferro no músculo 

cardíaco, em virtude das frequentes transfusões sanguíneas. Essas alterações incluem vários 

comprometimentos cardíacos, dentre eles está a insuficiência cardíaca congestiva 

(GUALANDRO, FONSECA E GUALANDRO, 2007). 

No entanto, são as complicações pulmonares a principal causa de morte entre adultos 

com doença falciforme. Nos pulmões, as lesões microvasculares levam a infecções 

pulmonares de repetição e o estado inflamatório crônico característico da doença ocasionam 

distúrbio ventilatório obstrutivo e hipertensão pulmonar. Apesar de essas alterações serem 

mais frequentemente observadas em adultos, os distúrbios crônicos se iniciam bem mais cedo. 

Fonseca et al (2011) encontraram distúrbios ventilatórios em um estudo transversal com 

adolescentes e adultos jovens com doença falciforme, acompanhados no serviço de referência 
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de um hospital universitário de Sergipe, demonstrando a necessidade de mais investigações 

desses distúrbios desde a infância e maiores investimentos para melhorar a qualidade de vida 

e prevenir complicações pulmonares, de forma a alterar as estatísticas de mortes precoces em 

pessoas com doença falciforme por distúrbios pulmonares. 

De acordo com Gualandro, Fonseca e Gualandro (2007), o evento pulmonar agudo 

fortemente associado a hospitalizações e alta mortalidade é denominado síndrome torácica 

aguda, tratando-se de um quadro que combina dificuldade para respirar, dor no tórax, tosse e 

alterações radiológicas. Em geral, a síndrome acontece nos primeiros dias após uma crise 

álgica localizada no tronco (coluna, esterno, costelas, abdome) e, por “engessamento torácico” 

pela dor, ocorre hipoventilação, falcização e, em boa parte dos casos, infecção associada. 

Imobilização no leito, anestesia geral e pós-operatório também são outros fatores 

desencadeantes da síndrome. 

Como outras complicações crônicas da doença podem ser destacadas as úlceras de 

perna, as microlesões cerebrais que levam ao déficit cognitivo, a sobrecarga de ferro (em 

consequência das frequentes transfusões de sangue) e as necroses assépticas decorrentes das 

complicações osteoarticulares. Além disso, as pessoas com doença falciforme são mais 

propensas às infecções bacterianas causadas pela disfunção esplênica secundária às lesões ao 

baço (BRASIL, 2009). 

As úlceras de perna acometem cerca de oito a dez por cento das pessoas com doença 

falciforme, sendo mais frequentes em homens acima de dez anos de idade e portadores de 

hemoglobinopatia SS. Ocorrem, geralmente, no terço inferior da perna, sobre ou ao redor do 

maléolo medial ou lateral e mais dificilmente sobre a tíbia ou dorso do pé. A origem da úlcera 

pode ser por um evento traumático ou espontaneamente por hipóxia tissular por crises vaso-

oclusivas crônicas. As úlceras de perna têm consequências que vão além da questão física, de 

comprometimento de tecidos moles e ósseos, mas elas são um importante fator de isolamento 

social, de distúrbio da imagem corporal, de estigmatização, de transtornos depressivos e de 

incapacidade física para trabalho em pessoas em idade escolar e de inserção no mercado de 

trabalho (BRASIL, 2006). 

Anemia crônica e crises vaso-oclusivas frequentes na medula renal são fatores 

determinantes das alterações renais observadas nas doenças falciformes. A proteinúria e a 

hematúria são manifestações frequentes das doenças falciformes e, quando associadas à 

albuminúria, podem indicar lesão glomerular. Além disso, as infecções do trato urinário 

parecem ser frequentes nas doenças falciformes, envolvendo os germes Escherichia coli, 

Klebisiela sp e Enterobacter sp (BRASIL, 2002). 
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A insuficiência renal aguda é frequentemente associada à desidratação e hipovolemia, 

sendo que a restauração deste problema pode restaurar a função renal. Já a insuficiência renal 

crônica tem prognóstico ruim e ocorre principalmente na terceira e quarta décadas de vida 

(BRASIL, 2002). 

Apesar da carência de estudos na área de nutrição, sabe-se que as pessoas com doença 

falciforme apresentam um déficit no desenvolvimento e crescimento em relação às demais 

pessoas. Em função da anemia, da morte precoce das hemácias e da vaso-oclusão em vários 

órgãos, há uma necessidade energética metabólica maior nessas pessoas, mesmo quando fora 

dos quadros agudos. Durante a ocorrência de eventos agudos, as necessidades nutricionais 

aumentam e a ingestão geralmente diminui seja pela diminuição do apetite em virtude da 

presença de dor, seja pela situação de hospitalização e alteração da rotina de vida. Esse déficit 

nutricional acarreta vários prejuízos para a qualidade de vida das pessoas, interfere nas 

relações sociais e, aliado às alterações endócrinas, pode levar ao atraso do desenvolvimento 

puberal (SOUZA et al, 2011). 

Loureiro e Rozenfeld (2005) chamam atenção para o grande impacto social da doença, 

somado a todas essas complicações possíveis e a outros problemas como o diagnóstico tardio, 

a falta de orientação familiar para o cuidado e a precária formação profissional em saúde. O 

resultado é a assistência inadequada, levando ao óbito precoce e a baixa qualidade e 

expectativa de vida, seja pela incapacidade técnica e humana, seja pela falta de recursos em 

saúde. Esses pesquisadores encontraram dados que mostram diferenças nas taxas de letalidade 

hospitalar em três diferentes estados no país, que sugerem ser resultado das desigualdades 

sociais existentes dentro do território brasileiro e levanta a importância dos debates sobre 

igualdade econômica e social, bem como da otimização de ações de saúde voltadas para as 

pessoas com doença falciforme. 

 

 

3.5 As relações históricas e a distribuição da doença falciforme no Brasil 

 

 

Nesse capítulo é discutida a relação entre a origem da doença falciforme no continente 

africano com sua distribuição pelo território brasileiro. 

Estudos antropológicos e biomoleculares indicam que o gene para a formação da 

hemoglobina S que determina a doença falciforme tenha sofrido a mutação cerca de 50 a 100 

anos no continente africano, na Índia e leste asiático. Apesar de essa mutação gênica ter 
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ocorrido em lugares diferentes, afetando povos com características genéticas diferentes, não 

se sabe explicar exatamente o motivo que levou à ocorrência. Acredita-se, também, que a 

expansão do gene mutante tenha ocorrido efetivamente entre dez e dois mil anos aC, entre 

povos da região do Deserto do Saara. Entre 3000 a 500 anos aC, houve uma propagação da 

malária causada pelo Plasmodium falciparum na costa ocidental africana, numa região onde 

havia alta prevalência de pessoas com hemoglobina S, tanto com doença falciforme quanto de 

pessoas com o traço falciforme. A resistência de algumas pessoas com o traço falciforme à 

malária levou pesquisadores a perceberem um efeito protetor nas pessoas com determinada 

quantidade de hemoglobina S (NAOUM, 2000). 

A introdução da hemoglobina S no continente americano ocorreu com o tráfico de 

escravos, a partir do século XVI e durou em torno de três séculos, trazendo pessoas de várias 

regiões da África, principalmente da costa ocidental. Ao mesmo tempo, durante séculos o 

Brasil recebeu também milhares de imigrantes europeus e asiáticos, um contingente 

populacional que também carregava uma herança genética de hemoglobinas variantes, 

principalmente talassemias, que são alterações da hemoglobina por deficiência de parte da 

cadeia beta da hemoglobina. Esse fato contribuiu para uma intensa miscigenação do povo 

brasileiro e para o surgimento de outras hemoglobinas variantes além da S que é a 

predominante (RUIZ, 2007; NAOUM, 2000). 

Apesar de se tratar de uma patologia muito antiga na humanidade, os primeiros relatos 

científicos sobre a doença falciforme foram feitos nos Estados Unidos a partir da observação 

em necropsias de pacientes com diminuição do baço (uma das características da doença) e a 

primeira descrição do formato anormal das hemácias foi feita no ano de 1910, também nos 

Estados Unidos, em um estudante negro proveniente da América Central. A partir de então, a 

doença foi tão fortemente associada à raça negra que durante as décadas de 1920 a 1940 ela 

foi usada como definidor de quem seria negro ou branco nos Estados Unidos (FRY, 2005).  

Portanto, o tráfico de africanos para servir de mão de obra escrava no Brasil trouxe ao 

país milhões de pessoas, que livres na sua terra de origem, foram aqui privadas de sua 

liberdade e de sua cultura, tratadas como mercadoria, objetos de compra, venda e exploração. 

Formou-se no Brasil, nessa época, uma sociedade claramente dividida em duas castas, uma de 

pessoas livres e brancas, na maioria homens, e outra de negros escravizados. No século XVII 

a camada de pessoas brancas de origem europeia era constituída por uma minoria, 

aproximadamente trinta e cinco por cento da população da colônia, oriundos na maioria de 

Portugal. A população branca começou a crescer após 1808 com o fim da lei que proibia a 

imigração não portuguesa (MUNANGA e GOMES, 2006). 
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A origem dos africanos trazidos ao Brasil parecem ser a África Ocidental (atuais regiões 

de Senegal, Mali, Níger, Nigéria, Gana, Togo, Costa do Marfim, Benin, Guiné Bissau, São 

Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné e Camarões), a África Centro-Ocidental (Gabão, 

Angola, República do Congo, República Democrática do Congo e República Centro-

Africana) e a África Austral (Moçambique, África do Sul e Namíbia) (MUNANGA e 

GOMES, 2006). 

Após o fim da escravidão no Brasil, ainda segundo Munanga e Gomes (2006) as 

relações conflituosas no país se modificaram, mas o processo de luta e resistência negra 

continuou e se mantém até os dias de hoje, uma vez que, apesar de ter sido abolido o regime 

escravista por força de lei, não foram garantidos aos negros e pobres os mesmos direitos e 

oportunidades dados aos brancos e ricos em nosso país. 

O regime de escravidão fez surgir uma consciência racista na sociedade que, em parte, 

persiste nos dias de hoje, sendo o negro visto como ser inferior, sendo associado, muitas 

vezes, às ideias pejorativas de criminalidade, de pobreza, de sujeira, entre outras 

(MUNANGA e GOMES, 2006; FRY, 2005). 

Além da África e das Américas, a doença falciforme é, hoje, encontrada em toda a 

Europa e grandes regiões da Ásia. No Brasil sua distribuição não é uniforme, sendo mais 

frequentes nos Estados onde a população afrodescente é maior. No Estado da Bahia, a cada 

seiscentos e cinquenta nascimentos, uma criança nasce portadora de doença falciforme, ao 

passo que no Rio Grande do Sul, a incidência é de um caso da doença a cada dez mil 

nascimentos. Já no Estado de Minas Gerais, uma criança nasce com doença falciforme a cada 

mil e quatrocentos nascimentos, conforme visto na figura 2 (JESUS e CANÇADO, 2007; 

LORENZI, 2006; LAGUARDIA, 2006). 
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Figura 2 – Distribuição do Gene S no Brasil 

 

 

 

 

Fonte: Jesus e Cançado, 2007. 

 

Segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 2002), a prevalência de portadores do traço 

falciforme é de dois por cento na população brasileira em geral, chegando a dez por cento 

entre a população negra. Com base nessa prevalência, a estimativa do Ministério da Saúde é 

de que existam mais de dois milhões de pessoas portadoras assintomáticas do gene S (traço 

falciforme), mais de oito mil pessoas vivendo com a forma homozigótica SS e de que nasçam 

entre 700 a 1000 pessoas com algum tipo de doença falciforme por ano no Brasil, o que 

justifica o tratamento desse tema como de extrema relevância em saúde pública.  

Em Minas Gerais, a incidência do traço falciforme é de 3,3%, e a da doença falciforme 

é de, aproximadamente, um para cada 1400 recém-nascidos triados pelo Programa Estadual 

de Triagem Neonatal (PETN-MG), que abrange todos os municípios do estado 

(FERNANDES et al, 2010). 

Um grande avanço conseguido após décadas de reinvindicações do movimento social 

negro foi a inclusão da pesquisa diagnóstica de doença falciforme no Programa Nacional de 

Triagem Neonatal (PNTN) do Ministério da Saúde (MS), em 2001, através da portaria do MS 

nº 822 de 06 de junho de 2001. Essa ação representou um grande avanço das políticas de 
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saúde no reconhecimento da doença falciforme como um tema relevante em saúde pública no 

país.  

A ampliação da pesquisa de doenças congênitas na Triagem Neonatal Nacional foi 

precedida pela inclusão do teste no Programa Estadual de Triagem Neonatal de Minas Gerais. 

O Programa Estadual de Triagem Neonatal de Minas Gerais foi iniciado em 1994 e tem o 

Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico (NUPAD), órgão complementar da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, como único serviço de 

referência no Estado. Em março de 1998, o Programa incluiu na triagem neonatal o 

diagnóstico de doença falciforme e outras hemoglobinopatias, pelo fato da doença falciforme 

ser uma das doenças hereditárias mais prevalentes no Brasil. Em 2004 foi criado o Centro de 

Educação e Apoio para Hemoglobinopatias (CEHMOB-MG), com o objetivo de implantar 

políticas de educação e informação sobre a doença falciforme no estado (UFMG, 2013). 

Munanga e Gomes (2006) chamam a atenção para o movimento das mulheres negras, 

que assumiu importante papel dentro do movimento negro brasileiro. Eles destacam as 

dificuldades enfrentadas por essas mulheres dentro da sociedade brasileira atual machista e 

racista, sofrendo, portanto, duplamente os efeitos do preconceito. Esse movimento questiona a 

ausência de discussão a respeito do gênero de maneira articulada com as questões étnicas 

dentro dos movimentos pelos direitos dos afrodescendentes e das mulheres. Hoje, esse 

movimento no Brasil, através de organizações não governamentais, atua levantando 

discussões a respeito de vários temas como racismo, educação sexual e saúde reprodutiva, 

direitos humanos, educação, doenças sexualmente transmissíveis, doenças étnicas e dentre 

elas destaca-se a doença falciforme, que historicamente tem sido negligenciada pela 

sociedade. 

Em 16 de agosto de 2005, através da Portaria 1.391, o Ministério da saúde institui no 

SUS, as diretrizes para a Política Nacional de Atenção integral às Pessoas com Doença 

Falciforme e outras Hemoglobinopatias, que preconizava entre outras coisas: a promoção da 

garantia do seguimento das pessoas diagnosticadas com hemoglobinopatias pelo Programa 

Nacional de Triagem Neonatal, recebendo os pacientes e integrando-os na rede de assistência 

do Sistema Único de Saúde – SUS; a promoção da garantia da integralidade da atenção, por 

intermédio do atendimento realizado por equipe multidisciplinar; a instituição de uma política 

de capacitação de todos os atores envolvidos que promova a educação permanente; a 

promoção do acesso à informação e ao aconselhamento genético aos familiares e às pessoas 

com a doença ou o traço falciforme; a promoção da garantia de acesso aos medicamentos 

essenciais, imunobiológicos especiais e outros insumos; e a estimulação da pesquisa, com o 
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objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas com Doença Falciforme e outras 

Hemoglobinopatias (BRASIL, 2005). 

O povo negro no Brasil contribuiu de maneira decisiva para a construção da cultura 

afro-brasileira tal como vemos hoje. Homens e mulheres negros escravizados em nosso país 

jamais deixaram de lutar e apresentar resistência à dominação e opressão e para manter as 

tradições e costumes que aprenderam em sua terra natal africana. A influência africana está 

presente na política, religião, arte, música, dança, relação com o meio ambiente, entre outras 

manifestações culturais (MUNANGA e GOMES, 2006). 

Pode-se considerar que um novo movimento contra o racismo e em defesa da 

diversidade étnica, religiosa, regional, cultural, de gênero e outras, surgiu no Brasil na década 

de 80, com a redemocratização política do país. Nesse contexto, destaca-se o movimento de 

luta contra o preconceito racial, movimento negro e o movimento indígena em defesa da 

heterogeinidade na sociedade brasileira (OLIVEIRA e OLIVEIRA, 2007). 

Laguardia (2006) traz discussões a respeito da racialização de doenças e como a 

medicina e a sociedade trata desse assunto, muitas vezes tentando explicar problemas sociais 

e econômicos com argumentos biológicos ligados à genética de determinados grupos étnicos. 

Com relação à doença falciforme e à questão étnica, nos dias atuais, graças à intensa 

miscigenação ocorrida no mundo, em especial em nosso país, a patologia deixou de acometer 

apenas pessoas negras. Entretanto, é inegável a existência de uma grande maioria de pessoas 

negras vivendo com a doença e embora nunca tenha existido no Brasil um sistema 

consolidado de segregação étnica, os negros sofreram e ainda sofrem com uma sistemática 

desvantagem social.  

“A concentração dessa população é maior nas regiões mais pobres do país, seu nível 

de desenvolvimento humano é inferior ao da população em geral, o acesso a 

saneamento básico, educação e postos de trabalho também é significativamente 

menor” (BARATA, 2009, pág.61). 

 

Durante muito tempo, desde os primeiros relatos científicos da doença, ela foi 

negligenciada pelos sistemas vigentes de saúde e carregou consigo o efeito da acumulação de 

desvantagens históricas de iniquidades sociais. Foi considerada, de maneira errônea, uma 

doença exclusivamente de etnia negra e a ciência contribuiu, de certa forma, para a criação de 

um estigma social e genético discriminatório em torno da patologia. Para Laguardia (2006) o 

uso de correlações pouco críticas entre doença de origem étnica e condições de vida pode 

esconder ou minimizar a responsabilidade de fatores sociais, econômicos e ambientais. 

 



39 
 

 

4 A PESQUISA 

 

 

4.1 Estratégia e método de estudo 

 

 

“(...) a saúde não institui nem uma disciplina nem um campo separado das outras 

instâncias da realidade social” (MINAYO, 2000, p.12). 

 

Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa que se utiliza da análise de 

conteúdo para colaborar no entendimento das questões que envolvem a realidade de vida e 

condições de saúde da pessoa que vive com doença falciforme, sua percepção a cerca da 

doença e os desdobramentos gerados pela doença em vários aspectos da vida cotidiana. Foi 

desenvolvida na cidade de Diamantina, localizada no Vale do Jequitinhonha, interior de 

Minas Gerais. 

Este trabalho tem a intenção de ampliar o olhar dos profissionais de saúde para 

questões que permeiam a doença falciforme, além daqueles fatores unicamente biológicos. 

Turato (2011) ressalta que a própria doença, os seus sintomas físicos e mentais, os 

tratamentos e outras particularidades que se relacionam ao estado de saúde das pessoas geram 

significados diversos e a expressão desses pode direcionar os profissionais da atenção básica 

para qual ou quais lados olhar.  

No caso das pessoas que convivem com doenças crônicas, como acontece com a 

doença falciforme, a hipertensão, o diabetes e de outras tantas, o indivíduo desenvolve, muitas 

vezes, uma longa convivência com a doença e suas vivências pessoais os fazem atribuir 

significados próprios (sentidos e significações) ao fato de ser ou estar doente, a viver com 

saúde ou com a falta dela e ao processo de adoecer (TURATO, 2011). 

Sendo assim, na vertente qualitativa, como evidenciado na pesquisa, pretende-se 

alcançar a compreensão e o estudo de fenômenos, muitas vezes não quantificáveis, em que 

algumas variáveis não podem ser claramente definidas ou mesmo isoladas das demais e que 

possivelmente há questões intrínsecas a esses fenômenos que não se enquadram nos métodos 

quantitativos de pesquisa, como a experimentação ou o levantamento de dados. Além disso, 

estimula-se uma aproximação da realidade social, que, por vezes, se mostra muito mais rica e 

complexa do que qualquer teoria, hipótese e/ou pensamento que se possa ter dela, podendo ser 
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melhor compreendida pelo estudo da história, das crenças, das percepções e das opiniões dos 

sujeitos envolvidos, como apontado por Flick (2009) e por Minayo (2000). 

A pesquisa qualitativa em saúde possibilita aos pesquisadores estudar diferentes 

perspectivas a respeito do objeto, a partir dos significados sociais para o indivíduo, família, 

comunidade e profissionais. A pesquisa social permite o entendimento de fenômenos 

complexos, em que inúmeras variáveis se interagem, sem que haja necessidade da exclusão 

destas para que o estudo não apresente vieses de pesquisa (FLICK, 2009). 

Nesta pesquisa o objeto de estudo levou à escolha do modelo de pesquisa a ser 

utilizado, ou seja, a metodologia empregada não interferiu na elaboração do problema de 

pesquisa e nos objetivos propostos. Houve um esforço em representar os objetos em sua 

totalidade, dentro do contexto de vida dos participantes do estudo, não os reduzindo a 

determinadas variáveis. Objetivando mais a descoberta de novos aspectos que permeiam a 

vida dessas pessoas do que simplesmente testar aspectos biológicos da doença já conhecidos 

pela ciência. 

Muito do que se conhece sobre a doença falciforme nos permite relacionar sua 

ocorrência com a origem histórica, com a sua prevalência em pessoas de etnia negra e 

pertencentes a classes sociais economicamente mais baixas. No entanto, os dados disponíveis 

na literatura não nos esclarecem a respeito do significado de viver com a doença falciforme 

para as pessoas acometidas, nem para suas famílias ou circulo social, tampouco nos faz 

conhecer sobre a diversidade de aspectos que envolvem essas pessoas em seu contexto social. 

 

 

4.2 Cenário de estudo 

 

 

O motivo de escolha do Município de Diamantina/MG para a realização do estudo foi 

o fato dessa cidade apresentar um histórico de ocupação do seu território que se relaciona 

diretamente à ocorrência da doença falciforme, além de ser referência macro e microrregional 

para grande parte das cidades do Vale do Jequitinhonha, possuir um serviço de referência para 

acompanhamento de pessoas que vivem com a doença e apresentar nesse serviço um número 

de usuários maior que as demais cidades que referenciam seus pacientes para 

acompanhamento.  

Apesar disso, acredita-se que o número de pacientes apresentado nesse trabalho seja 

menor que o número real de pessoas com doença falciforme na região, uma vez que não há 
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uma ação para diagnóstico da doença em pessoas adultas realizada de maneira sistemática 

nessa região.  

A Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais (Hemominas) 

está vinculada à Secretaria Estadual de Saúde (SES), foi criada em 1989 com o objetivo de 

direcionar as políticas estaduais relacionadas ao ciclo do sangue do Ministério da Saúde, 

tendo como missão: “Atuar na área de hematologia, hemoterapia, células e tecidos com 

excelência e responsabilidade social.”; como visão: “Ser reconhecida como organização de 

excelência mundial em serviços de saúde.”; e apresentando os seguintes valores: 

“Comprometimento com a melhoria contínua; Conduta orientada pela ética; Responsabilidade 

social; Respeito e valorização do ser humano”, garantindo à população do estado a oferta de 

hemocomponentes e hemoderivados com qualidade reconhecida por órgãos externos oficiais 

(HEMOMINAS, 2014). 

O Núcleo Regional da Fundação Hemominas de Diamantina, por sua vez, foi criado 

no ano de 2003 em parceria com a Prefeitura Municipal de Diamantina. A Instituição 

desenvolve atividades de captação, cadastro e triagem de doadores de sangue, bem como a 

coleta, fracionamento e distribuição de hemocomponentes para hospitais conveniados de onze 

municípios do Vale do Jequitinhonha e do Rio Doce. Possui um serviço ambulatorial de 

atendimento e acompanhamento para pessoas que vivem com doença falciforme e hemofilias, 

realizando transfusões de hemocomponentes, infusão de hemoderivados e sangrias 

terapêuticas para as pessoas que necessitam desses procedimentos em regime ambulatorial, ou 

seja, que não necessitam de internação hospitalar (HEMOMINAS, 2014). 

Anteriormente à implantação do núcleo da Fundação Hemominas na cidade de 

Diamantina, o acompanhamento hematológico das pessoas com doença falciforme do 

município e suas cidades vizinhas no Vale do Jequitinhonha era realizado pelo hemocentro de 

Belo Horizonte, a algumas centenas de quilômetros das sedes das cidades dessa região. Isso 

dificultava o acesso das pessoas ao serviço especializado, fazendo com que muitas não 

seguissem o acompanhamento de forma adequada. Com a oferta do serviço na região do Vale 

do Jequitinhonha, a procura por atendimento aumentou e novos diagnósticos foram 

realizados.  

Possivelmente a abertura de um serviço de atenção voltada para a doença falciforme 

chama a atenção dos profissionais de saúde da atenção básica para o problema e facilita a 

identificação de novos casos. No entanto, a doença ainda continua desconhecida para a 

maioria da população e por muitos profissionais.  
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4.3 Sujeitos 

 

 

No momento da realização da presente pesquisa, havia 154 pessoas cadastradas no 

Hemonúcleo de Diamantina, sendo que 68 tinham diagnóstico de doença falciforme. Dentre 

as pessoas com a doença falciforme, oito preenchiam os critérios de possuir a 

hemoglobinopatia SS ou SC, ter 14 anos ou mais e residir no município de Diamantina. Esses 

oito sujeitos foram então contactados por telefone e convidados a participar do estudo. 

Apenas uma pessoa convidada se recusou a participar.  

Os sujeitos de pesquisa residiam na sede do município, todos em bairros periféricos ou 

na zona rural. A amostra se constituiu de três adolescentes, com idades de 14, 18 e 19 anos, e 

quatro adultos jovens. Dos adultos, a participante com maior idade tinha 33 anos, o que nos 

revela a dificuldade de se encontrar pessoas adultas ou idosas com doença falciforme. Isso, 

possivelmente, se deve a dois fatos principais: à morte precoce das pessoas que vivem com 

doença falciforme; e ao desconhecimento do diagnóstico por parte dos profissionais e serviços 

de saúde das pessoas que possuem a doença. 

Os participantes, em geral, declaram ter a cor da pele parda ou preta. Nenhum 

declarou ter a pele de cor branca e um deles declarou ter a pele de cor amarela. Este último 

poderia estar se referindo a cor amarelada da pele e mucosas decorrente da icterícia provocada 

pela hemólise crônica, com liberação de bilirrubina plasmática, característica da doença 

falciforme. 

A maioria se declarou católico ou evangélico. Predominou a baixa escolaridade, sendo 

que apenas um participante cursa o ensino superior. 

Do total de sujeitos dessa pesquisa, três trabalham no setor formal da economia, um 

deles no setor informal, um é estudante, uma participante é dona de casa e um sujeito não 

conseguiu ainda ser inserida no mercado de trabalho. 

O contato com os sujeitos de pesquisa foi facilitado pelo fato dos mesmos já terem 

contato frequente com o serviço de referência e já conhecerem a pesquisadora. 
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4.4  A coleta de dados 

 

 

Realizou-se um estudo descritivo e qualitativo com a investigação da ocupação do 

território da região de Diamantina, a fim de entender a ocorrência da doença na região e 

através da realização de entrevistas para conhecimento sobre a percepção das pessoas a 

respeito de viver com a doença falciforme e os desdobramentos gerados na sua vida e na 

rotina da família/comunidade.  

Os dados do ambulatório da Fundação Hemominas foram usados unicamente para a 

descrição e o levantamento do número total de pacientes que estão em acompanhamento na 

atualidade nesse serviço, do município de residência, do diagnóstico e da idade de cada um.  

Todos os pacientes selecionados tinham no prontuário o tipo de hemoglobinopatia 

confirmado por exame de eletroforese de hemoglobina em pH alcalino. 

Apenas as pessoas com mais de quatorze anos foram incluídos no estudo, uma vez que 

o conteúdo das entrevistas exigia dos participantes a elaboração/construção de ideias a partir 

de uma vivência maior com a doença falciforme e não seriam adequadas para aplicação às 

pessoas com idade inferior à adotada. 

Os dados referentes ao diagnóstico e à identificação pessoal, incluindo nome, idade, 

endereço e telefone de contato foram obtidos, então, nos prontuários dos pacientes no serviço. 

Foi feito o contato telefônico com os convidados a participar da pesquisa e explicado 

resumidamente os objetivos do trabalho, sendo feito o convite para participação.  

O questionário de pesquisa foi submetido a um teste piloto, realizado com dois 

pacientes acompanhados pelo Hemonúcleo Regional de Diamantina, um residente no 

município de Santo Antônio do Itambé/MG e outro residente no município de Datas/MG, no 

mês de abril de 2014. As entrevistas do teste piloto foram gravadas em gravador da própria 

pesquisadora, em formato digital, e foram eliminadas após transcrição e correção pela mesma. 

Antes da entrevista, os participantes foram orientados quanto aos objetivos principais, 

a relevância do estudo para o meio acadêmico e para o desenvolvimento de temas sociais em 

saúde, sendo feita a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE 2 e 

APÊNDICE 3), conforme recomenda a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

(BRASIL, 2012).  

As entrevistas foram, desta forma, orientadas por questionário semiestruturado 

(APÊNDICE 1) e aplicadas para os adolescentes e adultos portadores de doença falciforme, 

com as formas SS ou SC, que preenchiam os seguintes critérios de inclusão no estudo: a) ser 
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cadastrado e acompanhado pelo hemonúcleo regional de referência, de onde se obteve os 

dados de idade, sexo, endereço, telefone e diagnóstico; b) ter mais de quatorze anos de idade; 

c) residir no Município de Diamantina (sede ou distrito); e, d) concordar em participar do 

estudo, assinando ele e seu responsável legal, no caso dos menores de dezoito anos, o termo 

de consentimento livre e esclarecido após sua leitura e concordância com os termos do 

mesmo. 

A coleta de dados foi realizada durante o período de trinta e um de maio de dois mil e 

quatorze a nove de junho do mesmo ano, após a aprovação do projeto de pesquisa pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(parecer n°610.824, de oito de abril de 2014).  

O número total de pessoas que atenderam aos critérios de seleção da amostra foram 

oito, sendo que um deles se recusou a participar da pesquisa. Ficou a critério dos participantes 

a escolha do local de realização da entrevista, podendo ter sido optado pela realização no 

ambulatório da Fundação Hemominas, no domicílio do entrevistado ou em outro local por ele 

indicado. Desta forma, dois participantes optaram pela realização da entrevista no ambulatório 

e os outros cinco entrevistados fizeram a opção de serem entrevistados em seus domicílios, 

sendo que os locais garantiram a privacidade dos sujeitos de pesquisa. 

 

 

4.5  A análise dos dados 

 

 

Após a coleta de dados, foi feita a transcrição do material gravado. A seguir, 

prosseguiu-se à leitura do material, chamada por Bardin (2011) e Franco (2003) de “leitura 

flutuante” do conteúdo para melhor compreensão do mesmo. Leituras posteriores foram 

necessárias para a busca dos temas presentes nas falas dos entrevistados. Os conteúdos das 

entrevistas foram ordenados a partir da transcrição integral das gravações, preservando a 

originalidade.  

Na avaliação empregou-se a técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin 

(2011) e por Franco (2003), que permite a identificação de temas ou grupos temáticos, que 

apresentam um significado comum, chamado por Bardin de “categorias”. As falas dos 

entrevistados foram apresentadas com a utilização de pseudônimos de pedras preciosas, de 

forma a não identificar os participantes. Também foram omitidos os nomes de profissionais 
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de saúde citados pelos participantes, sendo que no texto eles são citados nas falas utilizando-

se apenas códigos alfabéticos (letras do alfabeto). 

A análise de conteúdo foi escolhida pelo seu potencial analítico e descritivo da 

mensagem dos sujeitos de pesquisa e ainda por se tratar de um “um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens” (BARDIN, 2011, p. 44). Ela utiliza a descrição do material 

coletado, faz inferências, relaciona o conteúdo a outros dados explícitos ou não nas 

mensagens e aos contextos, e, por fim, faz interpretações, que dão significado aos achados 

(FRANCO, 2003). 

As codificações de temas e subtemas foram feitas usando-se um único critério ou 

princípio, preocupou-se com a pertinência da categoria com o material de análise da 

mensagem, como proposto por Franco (2003). Desta forma, a categorização foi construída 

usando-se a analogia para definir os termos ou conjunto de informações que possuíam um 

significado comum, conforme apresentado no capítulo seguinte. 
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5 CONHECENDO AS PESSOAS QUE VIVEM COM DOENÇA FALCIFORME NO 

MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG 

 

 

5.1 Resultados  

 

 

No momento da coleta de dados para a presente pesquisa, havia no do ambulatório do 

Hemonúcleo de Diamantina um total de 154 pacientes cadastrados, sendo que 68 destes eram 

pessoas com doença falciforme, incluindo hemoglobinopatias SS, SC, Sbeta-talassemia e 

talassemia, excluindo-se aqueles com diagnóstico de hemoglobinopatia CC, traço para doença 

falciforme ou para talassemia, pois estes casos são assintomáticos e não necessitam de 

seguimento especial. Os pacientes com esses fenótipos receberam aconselhamento no 

Hemonúcleo e foram liberados do acompanhamento.  

Desse total de 68 pessoas com doença falciforme, 25 residiam no município de 

Diamantina e as demais em outros municípios próximos como apresentado na tabela 1. Entre 

as 25 pessoas que residiam no município de Diamantina, apenas oito preenchiam os critérios 

para participação na presente pesquisa. 

 

Tabela 1 

Distribuição dos pacientes com doença falciforme em acompanhamento no 

Hemonúcleo de Diamantina/MG por Município de Residência 

Município 

de 

residência 

Diamantina 

 

Gouveia Datas Couto 

M. de 

Minas 

Outros* Total  

Número 

de 

pacientes 

25 12 10 5 16 8 

Fonte: Serviço de cadastro de pacientes do ambulatório da Unidade da Fundação Hemominas - 

Diamantina. *Outros municípios de residência: Serro, Felício dos Santos, Santo Antônio do Itambé, Serra Azul 

de Minas, Minas Novas, Itamarandiba, Presidente Kubitscheck, José Gonçalves de Minas, Turmalina, Berilo, 

Rio vermelho e Curvelo. 
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Os pacientes com doença falciforme possuíam idades que variaram de alguns meses 

até 68 anos de idade. Apenas um paciente, de 83 anos, possuía diagnóstico de talassemia. 

Desse total de 68 pacientes, uma paciente com hemoglobinopatia SS faleceu no ano de 2011 

aos 41 anos de idade, outro paciente também com hemoglobinopatia SS faleceu em 2013 aos 

24 anos de idade e uma criança com hemoglobinopatia Sbeta-talassemia faleceu em 2014 aos 

4 anos de idade. A tabela 2, a seguir, mostra a distribuição dos pacientes com doença 

falciforme no ambulatório da Unidade da Fundação Hemominas em Diamantina, segundo 

sexo e faixa etária. 

 

Tabela 2 

Distribuição dos pacientes com doença falciforme em acompanhamento no 

Hemonúcleo de Diamantina/MG por sexo e faixa etária 

Sexo Número de indivíduos 

Masculino 35 

Feminino 33 

Total 68 

Faixa etária Número de indivíduos 

Até 14 anos 27 

15 a 20 anos 14 

21 a 30 anos 16 

Mais de 30 anos 11 

Total 68 

Fonte: Serviço de cadastro de pacientes do ambulatório da Unidade da Fundação Hemominas - 

Diamantina. 

 

 A ocorrência dos fenótipos mais comuns de hemoglobinopatias entre pacientes 

cadastrados no Hemonúcleo de Diamantina está de acordo com a literatura, aparecendo a 

hemoglobinopatia SS em maior número, seguida pela hemoglobinopatia SC. A tabela 3 

mostra a frequência desses fenótipos entre os pacientes cadastrados no serviço, residentes no 

município de Diamantina e nos demais municípios. 
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Tabela 3 

Frequência dos tipos de hemoglobinopatias entre os pacientes cadastrados no 

Hemonúcleo de Diamantina/MG 

Município de 

residência / Tipo 

de hemoglobina 

SS SC SD SB-

tal 

Tala

ssemia 

Diamantina 14 9 0 1 1 

Demais 27 15 1 0 0 

Total  41 24 1 1 1 

Fonte: Serviço de cadastro de pacientes do ambulatório da Unidade da Fundação Hemominas - 

Diamantina. 

 

Dentre os pacientes cadastrados no serviço e que residem na cidade de Diamantina, 

verifica-se que alguns são provenientes da área rural da cidade: no Distrito de Guinda (dois 

pacientes) e nas localidades de Vau (três pacientes) e Maria Nunes (um paciente), o restante 

reside na sede do Município, com destaque para os bairros de Palha, Rio Grande e Bela Vista, 

conforme mostra a tabela 4. 

Apesar de a maioria pertencer à sede, todas as pessoas que participaram desse estudo, 

revelaram que suas famílias vieram de áreas rurais. Safira, apesar de ser diamantinense, 

declara que sua família vem de uma área rural da cidade de Serro, região que fez parte do 

ciclo de mineração e da exploração escravista. 

Na época da ocupação da região, três caminhos chegavam ao antigo Arraial do Tejuco 

(atual cidade de Diamantina), um desses caminhos levava até a Vila do Príncipe, como era 

chamada a cidade do Serro. Esse antigo caminho é hoje uma das estradas que liga Diamantina 

a Serro e que se inicia no Bairro da Palha (SANTIAGO, 2006). 

Meu pai ele é do Serro, minha mãe é pouco pra baixo dondé que pai nasceu, um 

lugar que eles chamam de Bucaina né, ali perto do Serro também né, aí assim, 

tirando de eu que... eu e minha irmã mais nova, só nós duas que nascemos aqui em 

Diamantina, o resto tudo nasceu assim pro lado do Serro, da roça né. (Safira) 

   

Os pais de Safira são nascidos no município de Serro. O local de nascimento da mãe 

de Safira é chamado de Bucaina, provavelmente deve se tratar da “Serra da Bocaina”, área 

rural próximo a Pedro Lessa, um dos quatro distritos de Serro. 

Nesse estudo, Opala, Safira e suas famílias moram no Bairro chamado de Bairro da 

Palha, localizado na parte baixa da cidade de Diamantina. Trata-se de um bairro de grande 
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extensão e bastante populoso na cidade, suas extensões vão de uma área próxima às ruas 

centrais, divisa com o Bairro da Consolação e vão até a estrada rural que dá caminho às 

localidades rurais de Vau (distrito de Diamantina), São Gonçalo do Rio das Pedras e Milho 

Verde (distritos pertencentes à cidade do Serro).  

Essa região tem relação com a antiga Comarca de Serro Frio, região importante na 

história de ocupação da região, faz parte da chamada “Estrada Real”, importante atualmente 

para o turismo local. A região entre o Bairro da Palha e a cidade de Serro abriga inúmeras 

outras localidades como Covão, Vau (pertencente a Diamantina), comunidade Fazenda Santa 

Cruz, Distritos do Serro como São Gonçalo do Rio das Pedras, Milho Verde e Pedro Lessa, 

localidades de Baú, Ausente, Capivari e Três Barras, todas elas guardando alguma relação 

com a formação de comunidades quilombolas da época da exploração escravista na 

mineração. Não é de se estranhar que haja nesses locais uma ocorrência maior da doença 

falciforme, uma vez que em muitas dessas comunidades as famílias guardam entre si algum 

grau de parentesco e as pessoas dessas famílias acabam casando entre si e compartilhando dos 

genes que determinam a drepanocitose, outro nome dado à doença. 

Opala declara que seu pai fala de sua origem africana. Ela diz: 

(...) Meu pai até fala que meus avós veio da África, são africanos, por parte de pai, 

por parte de mãe eu num sei muito não. É um povo mais pardo assim, mas são 

morenos. (...) Só conheço os de papai porque papai fala né (...). Mas papai mesmo é 

de carbonita né, nasceu lá em carbonita e minha mãe é de Santo Antônio do Itambé. 

(...) Africanos, ele fala que os meus bisavôs, os avós dele eram da África. (Opala) 

 

Opala cita então que seus bisavôs paternos são africanos, sendo que seu pai nascera 

em outra cidade do Vale do Jequitinhonha, chamada Carbonita, cidade que tem sua história 

iniciada no século XVIII e entra-se no caminho percorrido pelos colonizadores a procura das 

chamadas “Minas Novas”. Já sua mãe nascera em Santo Antônio do Itambé, outra área de 

concentração de comunidades quilombolas e de alta incidência de doença falciforme. 

A relação de ancestralidade de Opala que a liga ao continente africano não está 

relacionada apenas aos bisavôs africanos, mas a história de seus ascendentes maternos e 

paternos está relacionada à história dos povos trazidos da África para o trabalho forçado na 

região mineradora do Jequitinhonha. 

Da mesma forma é a história de vida de Ágata e seu filho Cristal, que moram na 

comunidade Rural chamada Fazenda Santa Cruz, citada acima. Trata-se de outra comunidade 

rural formada em local onde havia um quilombo e seus moradores descendem dos negros 

moradores do antigo quilombo. Dentro das comunidades quilombolas ou de remanescentes de 

quilombos, geralmente, há uma forte relação de parentesco entre os moradores, uma vez que a 
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maioria das famílias é constituída por pessoas da própria comunidade, ou seja, as famílias 

casam entre si. Esse comportamento contribui para o maior aparecimento das doenças 

genéticas, como a doença falciforme, nessas comunidades. 

A Fazenda Santa Cruz está localizada próxima à localidade do Vau, pertencente ao 

Município de Diamantina e próxima à divisa com o Município de Serro. Opala declara: 

São daqui mesmo, todo mundo. As minhas... o pai da minha mãe, tudo cresceram e 

morreram aqui. Cresceram, foram criados aqui né, e morreram aqui também. 

(Ágata) 

  

A comunidade Fazenda Santa Cruz é cortada pelo Rio Jequitinhonha e suas 

extremidades pertencem a três municípios distintos: Diamantina, Datas e Serro. O cadastro de 

pacientes do ambulatório da Fundação Hemominas possui registro de outras pessoas com a 

doença falciforme que moram na mesma comunidade, distribuídas em toda a sua extensão. 

 

Figura 3 - Foto da comunidade rural Fazenda Santa Cruz 

 

Fazenda Santa Cruz, Vau – Diamantina. Foto tirada pela pesquisadora. 

 

Amestista fala da origem da sua família como pertencentes também à área rural de 

Diamantina: 

(...) alguns de biribiri, outros de Inhaí, aí depois que vieram todo mundo pra cá. 

Isso, da zona rural. (Ametista) 

 

A palavra biribiri tem origem tupi-guarani, segundo Borges (2013), e significa “buraco 

fundo”. A antiga Vila de Biribiri, que situa-se numa área rural a doze quilômetros da sede de 



51 
 

Diamantina, foi fundada no século XIX, por um bispo da cidade, com a criação de uma 

fábrica de tecidos e seu propósito inicial era gerar empregos para ex-escravos e seus 

familiares. 

Diamante e Turmalina, que são irmãos, também têm ancestralidade proveniente da 

localidade de Inhaí: 

Aí ó, nem sabia, (risos), do Inhaí então, a família do meu pai do Inhaí e daqui de 

casa é tudo de Diamantina. (Diamante) 

 

Tanto a família de Ametista quanto a família de Diamante e Cristal tem ancestralidade 

no distrito de Inhaí. Esse distrito guarda relações de formação e de localização com o distrito 

de São João da Chapada, que possuem conforme apresentando anteriormente nesse trabalho 

tradições culturais e hábitos que guardam semelhanças com os povos banto africanos. 

 

Tabela 4 

Distribuição dos Pacientes por Bairro ou Comunidade Rural no Município de 

Diamantina Cadastrados no Hemonúcleo de Diamantina/MG 

Bairro de Residência ou 

Comunidade Rural 

Número de pacientes 

Palha 6 

Rio Grande 5 

Bela Vista 5 

Vau 3 

Guinda 2 

Consolação 1 

Vila Arraiolos 1 

Centro 1 

Maria Nunes 1 

Total 25 

Fonte: Serviço de cadastro de pacientes do ambulatório da Unidade da Fundação Hemominas – 

Diamantina 

 

Foram convidados a participar do presente trabalho todos os pacientes, residentes no 

Município de Diamantina, sede e zona rural, com diagnóstico de hemoglobinopatia SS e SC 

com idade igual ou superior a 14 anos, totalizando 8 pacientes, sendo que um deles se recusou 
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a participar. Os participantes são apresentados no quadro1, que inclui algumas características 

de identificação geral. 

Quadro 1 

Características Gerais dos Participantes do Estudo 

Particip. 

/Carac. 

Idade 

(anos) 

Sexo Cor da pele* Religião Escol. Profissão Local de 

Moradia 

        

Ágata 33 F Parda Católica Fund. Inc. Do lar Rural 

Cristal 14 M Amarela Católica Fund. Inc. Estudante Rural 

Safira 27 F Parda Evang. Médio comp. Não tem Urbana 

Ametista 23 F Preta Católica Médio comp. Vendedora Urbana 

Opala 29 F Preta Evang. Superior Inc. Educadora 

Social 

Urbana 

Diamante 19 M Preta **Não 

tem 

Médio comp. Repositor de 

mercadoria 

Urbana 

Turmalina 18 F Preta ***Não 

definida 

Médio Inc. Babá Urbana 

Fonte: Questionário. *A cor da pele foi autodeclarada pelo entrevistado a partir do questionário semi-estruturado 

(anexo 3). **Não frequenta ou pratica nenhum tipo de atividade religiosa. ***Frequenta ou pratica mais de um 

tipo de atividade religiosa. 

 

 As limitações desse estudo se referem à escassez de estudos sobre aspectos sociais 

para pessoas com doença falciforme, que poderiam enriquecer as discussões apresentadas. 

Outro problema é a ausência da temática sobre a patologia em eventos científicos, trabalhos 

acadêmicos e outros, na região do Vale Jequitinhonha. E finalmente, a impossibilidade de 

generalizações a partir da realidade estudada e apresentada nesse trabalho. 

No entanto, essa pesquisa tem a possibilidade de iniciar as discussões a respeito do 

tema no meio acadêmico. 
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5.2 Considerações sobre o processo de entrevista 

 

 

A coleta de dados durante o desenvolvimento das entrevistas na pesquisa qualitativa é 

denominada de fase de trabalho de campo por Minayo (2000). Esta etapa constitui uma parte 

essencial do trabalho, na qual ocorre a interação entre o pesquisador e os sujeitos de pesquisa. 

Sendo assim, buscou-se objetivas ou concretas (escolaridade, profissão), mas, 

principalmente, aquelas que se referiam ao indivíduo em sua individualidade, suas opiniões, 

percepções e atitudes. Ainda Segundo Minayo (2000), a entrevista não se resume ao simples 

ato de coleta de informações que serão exploradas posteriormente pelo pesquisador, e sim 

numa relação de interação entre entrevistado e entrevistador, donde se pode obter muito mais 

que simples dados, mas tem-se aí uma oportunidade de compreender o outro através de 

gestos, da fisionomia, do modo de expressão, entre outras características. Essa relação 

humana permite ao pesquisador ler nas entrelinhas, compreender além das palavras expressas 

e relacionar as informações ao contexto de vida das pessoas entrevistadas. 

Neste tópico são descritas algumas impressões percebidas pela pesquisadora no 

momento da coleta de dados e registradas após cada entrevista. Durante o processo de 

comunicação, desde o primeiro contato, foram vários os elementos significativos presentes na 

relação com os participantes, desde o grau de interesse na sua participação até a timidez 

observada durante o desenvolvimento da entrevista. 

Quanto ao termo de consentimento livre e esclarecido, a pesquisadora leu o termo, 

sendo acompanhada pelo entrevistado, uma vez que todos eram alfabetizados. Após a leitura, 

a pesquisadora enfatizou alguns aspectos relacionados ao sigilo das informações e à 

importância da participação. Nenhum participante apresentou dúvida ou fez qualquer pergunta 

a respeito do termo, concordaram em participar e assinaram o TCLE. O único convidado que 

se recusou a participar da pesquisa apresentou sua recusa ainda no momento do contato inicial 

por telefone. 

Os participantes da pesquisa apresentaram, no geral, interesse em contribuir para o 

alcance dos objetivos propostos. No entanto, a maioria demonstrou timidez e insegurança para 

responder as perguntas sobre a sua vida, sua saúde e sobre doença falciforme, demonstrando 

isso através dos momentos de pausas prolongadas e da repetição de termos como “assim...”, 

“é...”, “né?”, “que...”, “eu... eu...”.  

Os momentos de maior timidez foram observados no início das entrevistas, 

provavelmente pela presença do gravador, mas depois, aos poucos, a conversa fluiu com 
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maior naturalidade/informalidade. Todos os participantes concordaram em ter sua voz 

gravada pela pesquisadora e nenhum deles solicitou ouvir a gravação da entrevista. 

Os três participantes mais jovens, com menos de vinte anos de idade, foram mais 

breves e sucintos nas respostas, apresentaram maiores momentos de pausas, constituindo as 

entrevistas mais curtas, todas com menos de quinze minutos de conteúdo gravado (não 

considerando o tempo gasto para leitura e assinatura do termo de consentimento) comparado 

aos quatro participantes com mais de vinte anos. Destes últimos, a entrevista mais breve 

durou cerca de vinte e três minutos e a mais extensa durou pouco mais de cinquenta e dois 

minutos de conteúdo gravado. 

A hesitação, a timidez e a brevidade nas respostas podem ser observadas nas seguintes 

falas de Diamante: 

Ah, sei lá... (risos). Normal, (...). Aham. (Diamante) 

 

(Pausa)... Ah... saúde, vem o quê? (...) e... deixa eu ver... sou muito bom com as 

palavras não... (risos) saúde... me deu um branco... (Diamante) 

  

Dentre os sete pacientes entrevistados, seis demonstraram maior interesse em 

participar da pesquisa, apenas um apresentou uma pequena resistência inicial, possivelmente, 

em decorrência de timidez.  

A insegurança e a indecisão foram frequentemente observadas nos participantes ao 

responderem algumas perguntas, não parecendo estarem certos de suas respostas. A maioria 

dos entrevistados demonstrou insegurança ao falar sobre a própria saúde, principalmente ao 

relacioná-la com o fato de conviver com a doença falciforme. Isso talvez se deva à própria 

incerteza de ter ou não uma boa condição de saúde ou, não menos provável, pela deficiência 

de conhecimentos básicos demonstrada por praticamente todos os participantes, como será 

discutido posteriormente nesse trabalho. 
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5.3 Categorias de Analise 

 

 

5.3.1 Categoria 1: Percepções da pessoa com doença falciforme sobre a própria saúde 

 

 

“(...) o conceito sociológico de saúde retém ao mesmo tempo suas dimensões 

estruturais e políticas e contém os aspectos histórico-culturais de sua realização” 

(MINAYO, 2000, p. 15). 
 

As experiências vividas pela pessoa com doença falciforme, envolvendo diagnóstico 

tardio, eventos álgicos frequentes, internações hospitalares marcadamente na infância e na 

adolescência certamente marcaram profundamente suas vidas e influenciaram o conceito que 

elas têm sobre saúde. Num estudo qualitativo com mulheres negras com doença falciforme, na 

Bahia, realizado por Cordeiro e Ferreira (2010), as entrevistadas revelaram que tiveram suas 

infâncias abreviadas pelas constantes internações e pelas crises de dor que fizeram com que a 

rotina de estudo e lazer fosse substituída pelo repouso em casa ou no hospital. 

É provável que viver com a doença falciforme faça com que as pessoas criem seus 

próprios conceitos e estabeleçam suas relações mentais de significados para a própria vida e 

para a doença, geralmente tendo como referência a maneira como lidam e enxergam seus 

próprios corpos (CORDEIRO e FERREIRA, 2010).  

Quando perguntados sobre sua condição de saúde, nenhum dos participantes declarou 

não ter uma boa condição de saúde. Cristal, Diamante e Turmalina consideram bom seu 

estado de saúde:  

Considero, porque eu tenho muita energia. (Cristal) 

 

Ah, sei lá... (risos). Normal, ultimamente eu num tenho sentido nada. (Diamante) 

 

Eu considero. Num tenho nada demais... às vezes eu chego até a esquecer que eu 

tenho essa doença, na maioria das vezes. (Turmalina) 

 

Ágata Faz o seguinte relato sobre sua condição de saúde: 

Com boa saúde? Assim, mais ou menos né? Porque tem vez que eu tô mais 

boazinha, tem vez que eu fico sentindo umas dores pelo corpo afora, mas 

graças a Deus, a vista do que eu tive antigamente, hoje eu considero que eu 

tenho boa saúde porque quando... até, quer ver... até que eu, depois que eu 

engravidei, eu já não tive mais problema assim de dores igual eu tinha né... 

Antes de eu engravidar era dores, dores, mas dores mesmo de faltar morrer, 

tinha vez que eu não aguentava nem levantar da cama, de tanta dor. (...)Não, 

não consigo, mexer com roça eu não consigo porque... a única coisa que eu 

consigo mexer mesmo, mesmo assim tem dia que eu não tô muito bem, aí eu 

nem faxina eu faço né, eu deixo minha casa meia sujinha, aí o dia que eu 
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tiver bem, aí eu faço, porque quando eu não tô bem eu não consigo fazer. 

Agora quando eu tô bem eu faço, que eu gosto de arrumar a casa, fazer 

almoço né, essas coisas assim eu consigo arrumar bem mesmo. (Ágata) 

 

A fala de Ágata mostra, de maneira clara, uma característica marcante da doença 

falciforme, a instabilidade do quadro clínico. Como já mencionado nesse trabalho, a doença 

falciforme sofre influência de uma série de fatores intrínsecos e extrínsecos ao organismo do 

indivíduo que convive com ela. A ciência já conseguiu elucidar como determinados fatores 

interferem na gravidade da doença, no entanto há muitos fatores envolvidos na evolução da 

doença que permanecem desconhecidos. Mesmo os processos moleculares da doença mais 

bem estudados hoje ainda não são totalmente compreendidos. 

 É fato que a doença apresenta variadas formas clínicas, mesmo entre aqueles 

indivíduos que apresentam o mesmo fenótipo (SS, SC, SD, SBeta talassemia) é grande a 

diferença da apresentação de sinais e sintomas clínicos. O relato de Ágata sobre seu dia a dia 

nos mostra como essa instabilidade de sintomas pode estar presente na vida de uma mesma 

pessoa. 

 Segue o relato de Ametista a respeito do questionamento se ela possui boa 

saúde: 

Depende, às vezes sim, às vezes não. Ó, desde quando eu comecei a fazer... antes de 

conhecer o hemominas não porque eu sentia as dores muito frequentes, eram todos 

os fins de semana eu tava no hospital tomando benzetacil e a dor não melhorava, 

muito pelo contrário, ela só aumentava, aí às vezes eu não conseguia ir na escola, 

que eu ainda tava estudando na época, não conseguia fazer nada direito. Agora 

depois que eu comecei a fazer o acompanhamento, aí melhorou, nó, mil por cento, 

tanto que eu fiquei dez anos sem sentir dor mesmo, eu só senti agora há pouco 

tempo e depois daquela vez também acabou, não senti mais. (Ametista) 

 

Ágata e Ametista relacionam o seu estado de saúde com os eventos dolorosos e 

traumáticos que a presença de uma doença pode causar. Elas fazem uma comparação entre o 

estado de saúde atual com os eventos álgicos que têm ou experimentaram ao longo de suas 

vidas. Essa relação pode ser muito bem compreendida, dada a característica marcante da dor 

como uma das manifestações mais comum da doença. Geralmente as crises de dor são os 

primeiros sintomas apresentados pela pessoa e o motivo que mais frequentemente o leva a 

procurar atendimento médico. Esse sintoma, porém, possui significados diferentes para cada 

pessoa, variando de intensidade conforme o fenótipo, o ambiente, os hábitos de vida e o meio 

social, variando mesmo em um mesmo paciente com o passar do tempo (BRASIL, 2002; 

2009). 
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Curado et al (2006) em estudo sobre dor em jovens com doença falciforme falam das 

relações de significados da dor relacionados à morte e também a outros sentimentos como 

sofrimento, tristeza e angústia. 

Opala também considerou ter na atualidade uma boa saúde, mas reconhece que deve 

manter alguns cuidados para manter sua saúde: 

Uai, eu me considero porque eu falo assim que... em vista do que antes, né? Em 

comparação com outras pessoas, eu tenho uma boa saúde, limitada a algumas coisa 

né, mas eu tenho uma boa saúde sim. Não posso fazer muito exercício físico, 

algumas coisas tenho limitação, mas saúde boa sim. (...)Igual, fazer atividade física 

mesmo, né, dependendo... correr e jogar bola que eu gostava, peteca, esses trem, eu 

num faço muito porque depois as costas doem, né, as articulações ficam doendo 

muito. É... também ficar muito exposta muito tempo na friagem, ainda mais que eu 

já tive duas pneumonias, agora eu tenho medo de ter outra (risos). Aí, por isso, né? 

Limitada nessas questões. Mas na questão de alimentação, eu como de tudo, 

tranquila, preocupo com nada não. 

 

Safira se refere nesse ponto a duas dificuldades que ela encontra em conviver com a 

doença falciforme e para ela tem impacto diretamente na sua saúde e consequentemente na 

sua qualidade de vida. Ela também demonstra sentimento de medo da morte, como citado 

acima por Curado et al (2006), como também de outras complicações da doença. Segundo seu 

relato, quando tem conhecimento de alguém que tenha sofrido com um evento de 

adoecimento e morte, ela o relaciona com seu estado de saúde. Ela classifica esse sentimento 

de medo e receio como “ansiedade”. 

O segundo elemento na fala de Safira é referente ao comprometimento de sua saúde 

pela doença falciforme, apontando o cansaço físico como uma importante limitação para ela 

no desenvolvimento de suas atividades cotidianas. Esse cansaço relatado por ela diz respeito 

ao desenvolvimento de insuficiência cardíaca, uma grave complicação da evolução da doença 

falciforme para algumas pessoas. Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2002) as 

alterações cardíacas são frequentes entre os pacientes com doença falciforme e se deve 

segundo dois mecanismos: o primeiro diz respeito ao aumento do débito cardíaco, chamado 

de estado hipercinético, que ocorre como forma de adaptação ao estado anêmico; o segundo 

está relacionado com as alterações do músculo cardíaco diretamente ligadas à doença 

falciforme como os microinfartos isquêmicos e o aumento da viscosidade sanguínea. Esses 

processos levam às alterações no funcionamento cardíaco e se manifestam clinicamente por 

queixas de dispneia e cansaço aos mínimos esforços. 

Mais ou menos. Ah, porque, assim, se for olhar assim... eu sou muito ansiosa. Né, 

igual mesmo, se eu souber de alguém que passou mal ou morreu dirigido a algum 

problema de saúde semelhante ao meu, eu já fico logo assustada, me perguntando 

„será que isso vai acontecer comigo?‟ né então, é... o que me atrapalha mais é a 

ansiedade nesse aspecto. Na questão da anemia falciforme é a ansiedade né, e 
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assim, tirando o fato do cansaço físico é... eu nem sinto a anemia, graças a Deus, de 

um tempo pra cá né, só sei que eu tenho por causa do cansaço físico que me 

incomoda às vezes né, tirando disso é só, é... é só o cansaço físico e a ansiedade. 

(Safira) 

 

Quando foi solicitado que os participantes do estudo falassem até três palavras que 

pudessem relacionar ao tema saúde, as resposta foram variadas, surgindo expressões que 

indicam realmente um estado de viver desfrutando de condições adequadas de alimentação, 

trabalho, lazer, como “bem estar”, “tranquilidade”, “boa alimentação”, “praticar esporte”, 

bem como expressões que relacionam a saúde à ausência de doença ou de dependência física, 

como “medo de ficar doente”, “medo de ficar internada”, “se não cuidar fica doente”, “não 

depender de ninguém”, “não ficar de cama”. 

Para Ágata, a saúde representa a ausência de doença e ela associa a falta de saúde com 

o evento de internação, se lembrando da época em que apresentava crises álgicas mais 

frequentemente e necessitava ficar internada. Ela demonstra sua religiosidade, ao evocar 

“Deus” e deseja que isso não aconteça com ela novamente. Para muitas pessoas que vivem 

com uma doença crônica, seus familiares ou mesmo já viveram a experiência de adoecimento 

grave na família, a representação mental de estar doente tem uma forte relação com o medo de 

morrer ou de perder uma pessoa querida (CURADO, et al, 2006).  

Assim, eu gosto muito quando eu tô com saúde assim né? Eu peço a Deus sempre 

assim pra me dar saúde pra cuidar do meu menino né, que eu morro de medo de 

ficar doente porque ele também precisa de mim né, aí eu... nossa, Deus mesmo que 

me ajuda tanto porque... eu sou muito devota né, eu rezo muito, peço a Deus pra me 

dar saúde, pra mim cuidar das minhas coisinhas, da minha casa, do meu esposo, do 

meu filho. Isso aí. Eu tenho medo de ficar doente.  Ah... Uma outra coisa que eu 

também, nossa, Deus nem deixa acontecer... eu ficar internada. Nossa senhora, 

Deus me livre, que eu internei tanto na minha vida que eu acho que agora, eu... 

nossa senhora, posso ficar internada não. Deus não me deixe ficar internada. Que a 

gente sofre muito também, né? É muito sofrimento assim, a pessoa quando tá sem 

saúde, né? (Ágata) 

 

Três palavras citadas por Safira com relação à saúde foram “Segurança”, 

“tranquilidade” e “força” e estão, para ela, relacionadas ao conceito de boa saúde, pois uma 

pessoa saudável deveria possuir essas características, dando a ela condições de trabalhar. Ao 

mesmo tempo ela faz um desabafo sobre sua condição física, determinada pela doença 

falciforme, que a impede de trabalhar. 

Segurança em relação a saber que eu tenho... que... né, saber que  uma pessoa tem 

boa saúde. Tranquilidade, que né, ela ta apta né, ela tem boa saúde, ela ta apta a 

qualquer trabalho braçal, esforço físico, desde que não seja exagerado. E força né, 

num guentá fazer as coisas né, é puder exercer tais tarefas né, ou qualquer tarefa 

dependendo da tarefa sem aquela preocupação de que vai se cansar né, aquele 

medo conforme eu fico. (Safira) 
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(...) porque eu não tenho a segurança de uma boa saúde, tem dias que eu tô me 

sentindo muito bem, mas tem dia que já tem algo me incomodando como é o 

cansaço físico né. Na questão da tranquilidade, que eu vejo as outras pessoas né, é 

indo e vindo normalmente, fazendo... cumprindo sua rotina no dia a dia e eu não 

tenho aquela tranquilidade, eu pego as coisas pra fazer, mas num sei se eu vou dar 

conta né. Não fico tranquila sem saber se eu vou dar conta. Ah igual, igual mesmo 

assim, em relação a arrumação de uma casa, limpeza de uma casa e aos cuidados 

de uma criança né, igual, carregar, é fazer, caminhar carregando uma criança né, 

no centro de saúde conforme eu vejo muitas pessoas lá perto de casa fazendo isso 

né, pessoas até mais nova, e mais pequena, mais assim, de corpo mais... menos 

corpo que eu, mas que é capaz disso e eu já não sou, porque se eu pego uma criança 

ali pra carregar e caminho com ela dez minutos pra mim, eu já sinto logo os efeitos, 

aquele cansaço físico, aquele incômodo físico e em relação a força né, é que seu eu 

receber um convite pra trabalhar, dependendo do serviço eu não posso né, 

conforme eu já fui é... agora há poucos dias mesmo aconteceu comigo de eu ter sido 

substituída num simples serviço de entregar panfleto porque a pessoa achou que eu 

não ia dar conta, que eu não ia ter força pra... e disposição pra caminhar durante o 

dia fazendo esse trabalho.  (Safira) 

 

Uma expressão citada por Ametista, quando indagada sobre saúde, foi “pouco 

recursos”, ela considera que os serviços de saúde na cidade de Diamantina não são suficientes 

para uma assistência adequada. 

Que aqui, às vezes, você tem poucos recursos né, aqui em Diamantina, então falta 

de recursos (...). (Ametista) 

 

Opala e Turmalina também falam sobre saúde como sinônimo de ausência de doença e 

lembram-se de um evento, tão comum para quem vive com doença falciforme, que é a 

internação. Opala cita a palavra “tranquilidade” e Turmalina entende que uma pessoa com 

saúde é aquela que pode levar uma “vida normal”. Elas fazem referência a independência das 

pessoas saudáveis, que podem realizar suas atividades cotidianas. 

 

Saúde? Bem estar, vida, vida boa e tranquilidade. Uai, porque quando... assim 

quando a gente tem uma saúde assim, boa, não está doente, não está necessitado de 

estar internado né, a gente ta bem, que consegue fazer o que a gente gosta né, a 

gente ir, voltar de qualquer lugar e a gente sente com o que a gente ta fazendo que 

gosta né, eu falei também de... é, boa vida junto com bem estar porque assim, é... 

antes... eu vou falar do meu trabalho agora porque antes a gente se sentia frustrado 

porque ia procurar emprego né, a gente não conseguia, não tinha um bem estar, 

qualquer coisa ficava assim nossa, é o preconceito né, das pessoas num dá emprego 

porque talvez a qualquer momento cê poderia ta internada né, precisando de uma 

consulta médica, ficar faltando muito, então assim a gente não tinha um bem estar. 

Hoje assim eu tenho, então eu falo que hoje a minha condição de vida, a minha 

saúde é boa porque quando a gente, eu comecei a trabalhar, senti melhor né, que eu 

senti... num fica naquela condição de coitadinha, num pode fazer mais nada, é 

limitada, assim, é muito ruim né, pra gente. E a outra... e tranquilidade porque a 

gente tano com saúde né, tano com saúde, a família da gente ta bem, a gente ta bem, 

a gente pode acordar né, dormir, acordar de manhã e continuar... né, nosso dia a 

dia tranquilo. (Opala)  

 

Uai... em relação à saúde? Nossa... quando fala em saúde, eu penso numa pessoa 

que vive uma vida normal, num depende de ninguém, num fica ni cama, essas coisas 

assim, mas uma palavra específica eu num sei falar. A saúde é importante porque se 
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você não tiver saúde, você num pode fazer quase nada né, num pode trabalhar 

direito, fica mais em cama, hospital. (Turmalina) 
 

A equipe de saúde que atende a pessoa com doença falciforme e sua família devem 

estar preparadas para ajudá-los a compreender a doença falciforme, a expressar seus 

sentimentos, medos e angústias, a conhecer o próprio organismo, respeitando suas 

características. Além disso, é fundamental educar para o autocuidado, incentivar a troca de 

experiências em grupos sociais e oferecer um atendimento individualizado, auxiliando cada 

pessoa nas suas necessidades particulares. 

Nas falas de Opala e Ametista, fica claro que elas não têm interesse em saber com 

maior profundidade a respeito do conceito da doença falciforme e, principalmente, de suas 

consequências para o organismo.  

(...) tem algumas coisas que eu prefiro não ficar (risos)... procurar saber muito não, 

sabe? Aí, eu leio alguma coisa assim, mas depois eu paro, num procuro saber muito 

não porque se você ficar procurando muito assim, cê fica meio... né? Aí eu num... eu 

num procuro saber não. (Ametista) 

 

Eu sei só um pouquinho, não sei muito não. Até que antes, eu lia muito da anemia 

falciforme, depois eu parei, falei assim „ah, vou ficar procurando não, ta bom‟. Mas 

eu sei que devido a má formação e o pouco oxigênio que leva né, eu só sei mesmo 

dessas dor que dá nas articulação né, a... os entupimento das veias por causa das 

hemácias que vão se cercando né? E muita coisa assim mesmo eu num sei não. 

(Opala) 

 

Uma inferência possivelmente feita a partir dessas falas é que o tema da doença 

falciforme pode ser um tabu para as pessoas que precisam conviver com ela. Uma forte 

hipótese surge a respeito disso. Há a possibilidade de que as informações fornecidas a elas 

pelos serviços de saúde que as assistem tenham sido transmitidas de maneira inadequada, 

gerando medo e desconfiança a respeito de viver com uma doença incurável. Nesse caso, é 

necessário uma investigação aprofundada com a equipe profissional, através do trabalho 

interdisciplinar, para que a assistência se aproxime do ideal de equidade e integralidade 

preconizado pelo Sistema Único de Saúde.  

 

 

5.3.2 Religiosidade, espiritualidade e Doença falciforme 

 

 

O surgimento de uma doença ou a revelação de um diagnóstico, geralmente, gera um 

sofrimento psíquico para a pessoa acometida e sua família, momento em que muitos 
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sentimentos podem estar presentes, como tristeza, revolta, desesperança e outros. Muitas 

vezes, as pessoas iniciam uma busca interna por significados, esses significados podem surgir 

e são moldados pelas crenças, pela cultura, pelo histórico de vida e sofrem influência do meio 

externo, particularmente das condições socioeconômicas. 

A religião ou religiosidade pode ser entendida como um conjunto de crenças e 

práticas, rituais ou símbolos religiosos determinados por uma doutrina que busca aproximar a 

pessoa de uma divindade. A espiritualidade pode ser entendida como um sentimento pessoal 

de busca sobre determinados significados para vida (PAULA, NASCIMENTO e ROCHA, 

2009). 

Considerar a influência da religiosidade nos hábitos, crenças, valores e na qualidade de 

vida das pessoas que convivem com doenças crônicas é algo muito importante. No entanto, 

abordar as questões de religiosidade/espiritualidade e relacioná-las à vida de pessoas que 

necessitam conviver com doenças incuráveis é algo complexo, pois muitos determinantes 

mensuráveis e não mensuráveis estão presentes nessa relação, há muitos fatores de confusão e 

de relações de causalidade que exigem aprofundamento (ROCHA e FLECK, 2011; PAULA, 

NASCIMENTO e ROCHA, 2009). 

Ágata demonstra em vários momentos de sua fala que ela atribui a Deus seu estado de 

saúde, suas condições físicas atuais e a capacidade de cuidar de seu filho, que também tem 

doença falciforme: 

Eu peço a Deus sempre assim pra me dar saúde pra cuidar do meu menino né, que 

eu morro de medo de ficar doente porque ele também precisa de mim né, aí eu... 

nossa, Deus mesmo que me ajuda tanto porque... eu sou muito devota né, eu rezo 

muito, peço a Deus pra me dar saúde, pra mim cuidar das minhas coisinhas, da 

minha casa, do meu esposo, do meu filho. 

 

Graças a Deus meu menino taí, ele estuda e não tem problema igual eu 

tive. 

(...) mas graças a Deus, a vista do que eu tive antigamente, hoje eu considero que eu 

tenho boa saúde (...). 

 

Uma outra coisa que eu também, nossa, Deus nem deixa acontecer... eu ficar 

internada. Nossa senhora, Deus me livre, que eu internei tanto na minha vida que 

eu acho que agora, eu... nossa senhora, posso ficar internada não. Deus não me 

deixe ficar internada (...) 

 

Agora, graças a Deus, dores, dores muito fortes eu num sinto não, igual eu sintia 

não. Meu menino também, graças a Deus, ele sintiu quando ele tava mais 

pequenininho, era muita dor na barriga, dor nas pernas sabe, agora também não 

senti muita dores não. 

 

(...) o sonho meu era um dia ter filho né, casar e ter filho, eu ficava toda, tinha vez 

que eu ficava pensando meu Deus se eu num, já pensou seu um dia eu ter filho de 

vera e acontecer isso de vera, só que Deus é tão grande que eu engravidei, meu 

tratamento foi feito em Belo Horizonte e graças a Deus correu tudo bem, ele nasceu 

com oito meses, correu tudo bem e hoje eu tô aqui, ele ta aí né (...) 
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A falta de fé pode levar ao desespero, ao passo que a espiritualidade traz sentimentos 

de conforto, encorajamento, esperança e aceitação das condições de saúde, mesmo diante de 

prognósticos desesperadores trazidos pela medicina. A religiosidade e/ou a espiritualidade são 

também o refúgio e a explicação das questões que as pessoas não compreendem (GUTZ e 

CAMARGO, 2013; PAULA, NASCIMENTO e ROCHA, 2009). 

Na passagem seguinte, Ágata se lembra de como sua mãe foi advertida pela médica 

que a gravidez poderia colocar a vida dela em risco: 

Por isso que eu falo, tem médico que fala muitas coisas que é certa, agora 
tem outros médicos que num fala as coisas certas pra gente não, porque do 
jeito que ela falava, minha mãe mesmo tinha...depois que eu engravidei ela 
ficou até doente porque ela achava que eu ia morrer de vera, que a médica 
falava com ela direto “nossa, num deixa sua filha engravidar porque ela não 
pode engravidar, que se ela engravidar, ela vai morrer na sala de parto” 
falava pra ela. Mas, graças a Deus isso não aconteceu não. Quem confia em 
Deus né, a gente que confia em Deus, a gente fica forte, num é qualquer 
coisa que deixa abater a gente não. (Ágata) 

 

Para muitas pessoas a figura de um Deus divino representa a cura para a doença, a 

salvação das complicações clínicas graves advindas da mesma ou a solução universal para os 

problemas com a saúde. O conhecimento científico da medicina não pode explicar e justificar, 

para essas pessoas, isoladamente sua condição de saúde. Assim, muitos encontram na 

religiosidade a força para continuarem o enfrentamento da doença. Até mesmo quando não 

são plenamente atendidas em suas preces, as pessoas demonstram gratidão pelas graças 

alcançadas, é como se não houvesse a interferência de uma força divina, as consequências 

seriam piores para a pessoa e sua família (PAULA, NASCIMENTO e ROCHA, 2009). 

Para Rocha e Fleck (2011) e Dalgalarrondo (2007), o nível social e econômico pode 

ter relações com o modo como as pessoas entendem seus problemas físicos e sua saúde. Para 

eles, as pessoas em desvantagem socioeconômica têm acesso aos centros religiosos com 

maior facilidade do que aos centros de saúde. Aliado a isso, as pessoas com menor acesso aos 

serviços de saúde e com níveis de escolaridade mais baixos têm menos “modelos 

explicativos”, do ponto de vista tecnológico, científico e biológico que possam competir com 

as explicações religiosas e espirituais, desta forma buscam com maior frequência na religião, 

alívio para os seus sofrimentos. 

Na fala de Safira, é fácil perceber que ela se sente grata pela interferência divina na 

sua recuperação de um estado grave de saúde, apesar de relatar que não compreende 

exatamente qual era seu quadro clínico durante uma de suas internações: 
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(...) quase que eu teria um quadro de leucemia, eu não sei se foi isso mesmo que 

aconteceu, mas sendo ou não, sei que Deus me libertou e não deixou esse mal 

acontecer comigo né, e até da parte mais grave, não sei se é verdade, se a anemia 

gera isso, mas eu entendi assim. (Safira) 

 

Safira se refere à espiritualidade como forma de se libertar de algo ruim que a doença 

falciforme possa trazer para sua vida: 

 

 (...) por eu ter muita fé em Deus, acreditar muito em Deus né, coloquei nas mãos  

de Deus, e primeiramente Deus, eu levo uma vida que eu considero uma vida 

normal, tem certas limitações, não nego não, mais assim eu também não fico, 

conforme eu já falei, muitas vezes com as meninas lá em casa que eu dou graças a 

Deus o meu problema ser anemia, que entre anemia e diabetes ou outro tipo de 

doença né, eu prefiro anemia que, né... que eu não tenho restrição em comer nada 

né, eu tenho liberdade pra tudo né, no caso igual a pessoa que é diabete já não tem. 

Então eu fico triste por elas né. (Safira) 

 

(...) por eu ter muita fé em Deus, acreditar muito em Deus né, coloquei nas mãos de 

Deus, e primeiramente Deus, eu levo uma vida que eu considero uma vida normal 

(...) (Safira) 

 

(...) eu confio em Deus que tiver que acontecer vai acontecer quem pode evitar é só 

Deus, não adianta ficar com medo, não desesperar porque o que tiver de acontecer 

quem vai evitar é só Deus conforme eu já, Deus já me tirou de muitas, Deus já me 

deu muito livramento de tanta coisa ruim (...) (Safira) 

  

Ainda sobre as falas de Safira, percebe-se que sua história de vida é marcada por 

vários sofrimentos, entre eles a convivência com uma doença crônica, características físicas 

que a incomodam, a perda da mãe ainda na infância, perda recente do pai, dificuldade de 

inserção no mercado de trabalho, além de vários medos, tais como: não poder se sustentar, ter 

um relacionamento afetivo, de ser mãe, entre outros. Quando perguntada sobre sua saúde ela 

se diz ansiosa: 

Ah, porque, assim, se for olhar assim... eu sou muito ansiosa. Né, igual mesmo, se 

eu souber de alguém que passou mal ou morreu dirigido a algum problema de 

saúde semelhante ao meu, eu já fico logo assustada, me perguntando „será que isso 

vai acontecer comigo?‟ né então, é... o que me atrapalha mais é a ansiedade nesse 

aspecto. Na questão da anemia falciforme é a ansiedade né, e assim, tirando o fato 

do cansaço físico é... eu nem sinto a anemia, graças a Deus, de um tempo pra cá né, 

só sei que eu tenho por causa do cansaço físico que me incomoda às vezes né, 

tirando disso é só, é... é só o cansaço físico e a ansiedade. 

 

Para Dalgalarrondo (2007), a busca da espiritualidade para as pessoas que vivem ou 

passam por algum momento de desespero na vida geralmente traz alívio do sofrimento que se 

instalou. A presença religiosa pode ser importante para a construção e a vivência do 

sofrimento e, especialmente, na saúde mental, tem componentes importantes tanto em quadros 

leves de transtornos de ansiedade e depressão, como em quadros psíquicos mais graves. 
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A equipe de saúde não deve negligenciar a religiosidade no contexto de aparecimento 

da doença e deve estar preparada para entender o papel das crenças e práticas religiosas na 

vida das pessoas que assiste. Para muitas pessoas, que precisam ou não conviver com algum 

tipo de doença, as práticas religiosas são fonte de estímulo para o enfrentamento das 

adversidades e, geralmente, elas introduzem outras práticas saudáveis que devem ser 

encorajadas pela equipe multidisciplinar, além de promoverem a interação social, por vezes 

prejudicada pela situação de adoecimento, internações ou repouso domiciliar (BOUSSO, 

2011; PAULA, NASCIMENTO e ROCHA, 2009). 

  

 

5.3.3 O impacto da doença falciforme na vida cotidiana das pessoas entrevistadas 

 

 

Nessa categoria de análise foram incluídas as mensagens que trazem as circunstâncias 

relatadas pelas pessoas do momento em que souberam do diagnóstico de doença falciforme, 

bem como os significados que esse evento teve em suas vidas. Além disso, são apresentadas 

algumas discussões sobre o impacto da doença nas atividades cotidianas das pessoas com a 

doença, como as questões de trabalho e estudo. 

O momento do diagnóstico pode se constituir numa fase de grande dificuldade para a 

pessoa e sua família, principalmente por se tratar de uma doença crônica e incurável. 

Sentimentos de medo, desesperança, angústia e crença em uma vida de limitações podem 

estar presentes. Em geral, as situações de diagnóstico, principalmente para os adultos é feito 

em momentos críticos da vida da pessoa, tais como: gravidez, agudização de quadro de dor e 

internações. Nesse momento, as explicações sobre a doença, as possíveis mudanças na vida 

diária e o autocuidado dificilmente são abordados (CORDEIRO E FERREIRA, 2010). 

Cada participante desse estudo tem, em sua história de vida, particularidades que 

levaram ao diagnóstico da doença falciforme. As situações que levaram ao diagnóstico de 

cada um deles estão listadas no quadro que se segue: 
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Quadro 2 

Situações que levaram ao diagnóstico de anemia falciforme para os indivíduos da 

pesquisa 

Entrevistado Motivo do diagnóstico 

Ágata Internações frequentes 

Cristal Triagem neonatal 

Safira Diagnóstico na infância, não se recorda 

de sintomas 

Ametista Crises álgicas 

Opala Crises álgicas e internações 

Diamante Aumento do baço, crises álgicas 

Turmalina Crises álgicas e diagnóstico do irmão 

Fonte: Questionário  

 

O participante mais jovem dessa entrevista, Cristal, foi o único participante que teve o 

diagnóstico realizado ainda recém-nascido no teste do pezinho.  

A maioria dos outros participantes relata a ocorrência de crises álgicas como 

fenômeno que leva à procura do serviço de saúde, seguido pela necessidade de internação. O 

caminho a ser percorrido até o correto diagnóstico e acompanhamento adequado é longo e 

doloroso para a maioria das pessoas. Cordeiro e Ferreira (2010) perceberam nas falas de 

mulheres com doença falciforme expressões de indignação pelo diagnóstico tardio, mesmo 

com idas frequentes aos serviços de saúde por queixas álgicas. 

No presente estudo, recupera-se os depoimentos a seguir: 

Descobriu que eu tinha anemia falciforme mesmo eu tava com seis anos de idade, 

porque depois que eu ficava internando, internando direto, nenhum médico 

descobriram o que que eu tinha, quem foi descobrir que que eu tinha foi Dra. R né, 

que descobriu que eu tinha anemia falciforme, que aí através dos exames que ela 

mandou fazer né, acho que mandou pra Belo Horizonte, aí que descobriu, aí ela 

começou cuidar de mim, aí que eu ficava mais meses sem ir... sem ficar internada, 

sem ter dores, mas tinha muita pneumonia, nossa, eu internava mais com 

pneumonia. (Ágata) 

 

Dor muito forte nos ossos, é... quando eu era mais novinha mesmo, tinha uns doze 

anos, eu não conseguia levantar da cama porque a perna travava, aí, eu vivia no 

plantão, aí foi através do quadro que eu descobri o... que era doença, porque é, o 

médico me internou e mandou os exames para Belo Horizonte, porque todos que eu 

fazia aqui num dava, dava é reumatismo, mas num dava mesmo anemia mesmo, só 

depois que eu fiz e mandou pra BH que deu que era anemia falciforme. (Ametista) 

 

Nossa! Isso eu tava com quê? Uns dezoito anos? Dezesseis, acho que dezesseis 

quando eu descobri, quando fez o exame mais preciso e descobriu que era anemia 
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falciforme. Eu tava tendo muita crise né, crise de dor, abdominal, tava, tava 

parecendo que era virose, que vomitava muito, ia pro hospital tomava uma injeção 

na veia, voltava pra casa, de tarde voltava pro hospital de novo. Aí o médico Dr. M 

pediu um exame mais preciso e Dr. P também, aí pegou e descobriu que foi, que era 

anemia falciforme, mas assim antes disso eu num... a gente tratava como anemia 

comum porque toda vez que fazia exame tava com a hemoglobina, tava baixa, tava 

baixa, aí tratava como comum, aí depois dessa crise forte mesmo que levou a 

descoberta da anemia falciforme. (Opala) 

 

Safira teve o diagnóstico quando era criança, mas não teve um acompanhamento 

adequado e as complicações da doença na infância não foram amenizadas com as medidas 

adequadas, como ela relata abaixo: 

Não, foi detectado desde em quando eu nasci, pelo médico Dr. Y, foi ele que 

detectou, só que aí, no entanto, meu tratamento era assim: só quando eu adoecia 

internava, então a minha infância foi mais no hospital do que em casa, das quatro 

semanas que tem num mês, duas, três era no hospital internada, tendo crises de 

dores, febre né e uma em casa, era assim minha rotina até os meus doze anos, aí 

quando foi em dois mil e oito, depois de ter passado mal, consultando com um 

médico lá da palha né, (...) ele me encaminhou pra tratamento aqui né, até no 

entanto, eu nem tinha conhecimento da hemominas, foi ele que me encaminhou pra 

cá. (Safira) 

 

Diamante e Turmalina são irmãos. No caso de Diamante, o diagnóstico ocorreu após 

ele ter notado um aumento do baço, conforme seu relato. Turmalina lembra que o irmão e ela 

tinham dores no corpo em situações de exposição ao frio quando nadavam, mas seu 

diagnóstico foi feito em decorrência do diagnóstico de Diamante: 

Não, eu num tava sentindo nada não. É que eu fiquei com um caroço aqui na minha 

barriga, aí eu mostrei ela, aí ela foi no médico pra ver o que era isso, aí falaram 

que era um baço, aí pediu exame, e aí depois quando viu, descobriu que era anemia. 

(Diamante) 

 

Não... assim quando eu e Diamante nadavam, a gente sentia dores né, nas perna, no 

braço. Agora só isso, só quando a gente nadava também. E assim, com o passar do 

tempo quando a gente ia nadando, antes de saber, quanto mais a gente nadava, 

mais doía sabe? (...) Não, o que fez mesmo foi Diamante ter sentido o caroço aqui 

né, acho que o baço dele é maior, aí ele falou isso pra minha mãe e minha mãe foi 

procurar o médico com ele. Aí depois por ele, foi... eu fiz os exames também. 

(Turmalina) 

 

As falas dos entrevistados revelam que a maioria não tem conhecimentos suficientes 

sobre a doença, seu conceito e suas consequências para o organismo. Ágata afirma que não 

recebeu explicações sobre a doença quando do diagnóstico e apenas depois do diagnóstico de 

seu filho, ela compreendeu melhor do que se tratava. Safira e Turmalina também demonstram 

pouco conhecimento a respeito do tema. 

Constata-se em consonância com o trabalho de Cordeiro e Ferreira (2010) nos 

discursos dos sujeitos com doença falciforme um conhecimento muito superficial a respeito 

da própria saúde e da doença que conviviam. Assim, os sujeitos entrevistados não 
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demonstraram ter recebido informações detalhadas a cerca da doença falciforme e tanto eles 

como suas famílias não conseguiram compreender o diagnóstico. 

No presente estudo, este aspecto fica evidenciado nos relatos que seguem: 

Eu entendi melhor mesmo sobre anemia falciforme foi quando eu tive meu filho né, 

que aí lá no hospital que ele... que eu comecei... começou a cuidar dele lá na 

hemominas, aí foi explicando né, tinha palestra pra gente, desde quando o menino... 

eu comecei a levar ele com dois meses de idade, a gente chegou lá e me explicaram 

né, já me levaram pra uma sala lá, fizeram palestra comigo, os cuidados que a 

gente tinha que ter, tomou antibiótico até os cinco anos de idade, foi só depois que 

eu tive meu filho que eu comecei a entender melhor sobre anemia falciforme, porque 

quando era a respeito a mim mesmo eu não entendia muito bem que a minha mãe 

também não entendia. Falavam que era uma anemia falciforme aí, mas num, num 

explicava como é, que era mesmo. (Ágata) 

 

Explicaram aqui na hemominas, foi aqui que eu fiquei sabendo o que era a tal 

anemia falciforme, que até então, até no entanto, pra mim era só mais uma doença 

né,  e... mais assim explicar o diagnóstico dela eu num sei que eu sou péssima de 

memória. Se for pra mim explicar, eu não consigo. (Safira) 

 

Isso eu não sei. (...) Assim, mais ou menos... é... tem haver com os glóbulos? (risos). 

(...) Isso, eu sei que é os glóbulos... não sei se eles tem que ser redondo e o nosso é 

tipo uma foice né? É isso que eu sei, mas eu não sei exatamente. (Turmalina) 

 

Ágata ainda faz um relato sobre o seu sentimento de medo quando pensa na 

possibilidade de ocorrerem outras complicações decorrentes da doença: 

O que que ela faz?. Eu acho assim, que se a gente não cuidar, ela pode trazer danos 

muito graves né.  Por exemplo, igual eu fiquei apavorada um dia que eu tava lá na 

hemominas lá em Belo Horizonte, eu vi uma menina lá, que ela tava paralítica por 

causa da anemia falciforme, nossa eu fiquei apavorada. Falei Deus me livre, minha 

Nossa Senhora Aparecida não deixa eu ter isso não porque foi um negócio lá que 

deu no baço, uma complicação do baço, né? Essas coisas assim, aí eu fiquei muito 

com medo mesmo, porque lá a gente vê casos muito mais graves, graças a Deus a 

da gente é, grave, todos os casos são graves, mas tem uns que parece ainda ser pior 

que os da gente. (Ágata) 

 

Cristal declara que não recebeu informações de profissionais de saúde sobre a doença, 

nem mesmo da mãe, que também tem doença falciforme. Ele faz um relato curioso sobre o 

conceito da doença falciforme que lhe foi passado pela avó: 

Vovó explicou. Ela disse que é um verme que toma os glóbulos vermelho, um trem 

assim que ela falou. (Cristal) 

 

Parece que a preocupação médica sobre os valores de hemoglobina chama a atenção 

dos pacientes que acabam expressando preocupação a respeito desse aspecto da doença. 

Na parte mais simples que eu entendi, que eu guardei né, foi, como é que eu posso 

dizer... a oscilação da hemoglobina né, e ali na oscilação da hemoglobina, nela tá 

mais baixa, a imunidade diminui, é onde eu sinto cansaço físico, posso ter crises de 

dor, conforme já tive no passado né, e... até mesmo um caso mais grave né, como 

por exemplo afetar o baço, até aí, eu entendi, eu guardei comigo (...) (Safira) 
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Dr. L falava que era por causa que geralmente quando tinha frio, então sentia muita 

dor nas articulação e quando ia pro rio lavar roupa, as pernas ficava, as juntas 

ficava muito inchadas sabe? Aí achava que era reumatismo e devido a hemoglobina 

ta baixa, aí tratava né. (Opala) 

 

Dando continuidade à discussão que envolve os significados da presença da doença na 

vida dessas pessoas e suas famílias, nessa categoria também são apresentados os sentimentos, 

medos e angústias. Esses sentimentos se manifestaram após a revelação do diagnóstico, que 

mudou substancialmente a vida de algumas das pessoas dessa pesquisa. 

 Apesar de ter descoberto a anemia falciforme na infância, foi na adolescência que 

Ágata percebeu o impacto da sua condição de viver com a doença falciforme e se lembra do 

sentimento de medo, principalmente quando foi alertada dos riscos que teria caso 

engravidasse. Ela mantinha o desejo de engravidar, mesmo diante do desfecho de morte 

prenunciado pela médica. 

 A gravidez da mulher com doença falciforme está associada a uma condição de risco, 

tanto para a ciência médica como para os pacientes que receberam essa informação da 

medicina. Para o conhecimento científico médico a mulher com doença falciforme SS, forma 

mais grave, como é o caso de Ágata, raramente chega a ter um filho, pois muitos ricos estão 

envolvidos como por exemplo: aborto espontâneo, deficiência no crescimento e 

desenvolvimento intra-uterino; e complicações maternas agravadas pelo estado gravídico. 

Esses riscos são reais, no entanto as mulheres recebem essa informação e não são ouvidas a 

respeito, havendo aí uma relação de poder e dominação da medicina sobre a vida das pessoas. 

Para Cordeiro e Ferreira (2010), essa relação de poder intimida as mulheres que sonham com 

a maternidade e a mulher passa a viver um forte conflito, pois se encontra na condição de 

viver com uma doença crônica, que muito dificulta a realização do sonho construído pela 

sociedade, na crença de ser o principal papel da mulher: o de ser mãe.  

Nas palavras de Cordeiro e Ferreira (2010): 

Para essas mulheres com anemia falciforme, contudo, a opção por ter um filho 

representa mais uma vitória. Gerar um filho cria para elas a sensação de ser possível 

superar obstáculos, como a doença, a morte e o risco ( pág. 40). 

 

Para Ágata, isso se manifesta da seguinte maneira: 

Ah, eu ficava assim, com medo, porque aí depois que eu fiquei, comecei a ficar mais 

grande assim, fiquei na adolescência mesmo, Dra. R falou assim comigo que eu não 

podia engravidar não, que se eu engravidasse, que eu ia morrer na sala de parto, 

porque meu caso era muito grave, aí que eu num podia nem pensar na possibilidade 

de ter filhos. Só que... eu ficava com medo, só que... aí eu falava assim “uai”, mas o 

sonho meu era um dia ter filho né, casar e ter filho, eu ficava toda, tinha vez que eu 

ficava pensando meu Deus se eu num, já pensou seu um dia eu ter filho de vera e 

acontecer isso de vera, só que Deus é tão grande que eu engravidei, meu tratamento 

foi feito em Belo Horizonte e graças a Deus correu tudo bem, ele nasceu com oito 
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meses, correu tudo bem e hoje eu tô aqui, ele ta aí né, ta com... vai fazer quinze anos 

já. (Ágata) 

 

Uma importante observação, transcrita abaixo, foi feita pelas pesquisadoras Cordeiro e 

Ferreira (2010) em seu trabalho com relação à interferência da doença na vida social das 

mulheres. 

(...) as marcas mais fortes não foram associadas aos sintomas da doença, mas ao 

impedimento de participarem e estarem participando da sociedade, seja para garantir 

a permanência no mercado formal de trabalho, seja para serem informadas de que 

não poderiam corresponder a mais um papel socialmente construído, a maternidade 

(CORDEIRO e FERREIRA, 2010, pág. 41). 

 

Cristal mostra como o impacto negativo do diagnóstico da doença pode ser 

descontruído ao longo do tempo quando se tem um adequado acompanhamento e uma boa 

qualidade de vida. O depoimento do jovem rapaz é bem objetivo e esclarecedor. 

Eu senti que eu ia ser um menino doente. (...) Hoje eu num acho mais não. (Cristal) 

 

Ó, em questão do tempo quando eu senti mal que eu vim saber mesmo o que era 

anemia falciforme né, é... do médico me explicar, eu não assustei muito não porque 

eu ouvi crescendo que eu tinha aquilo né (...). (safira) 

 

Para Ametista, o diagnóstico da doença falciforme foi encarado como algo positivo, 

frente à situação que ela vivia. Como tinha um diagnóstico equivocado de reumatismo, 

recebia um tratamento inadequado e sofria tanto com o tratamento doloroso quanto com as 

crises álgicas característica da doença falciforme. Ela relata esse sentimento: 

Eu me senti na verdade um pouco aliviada. No dia que eu fiquei sabendo, eu fiquei 

sem entender, que eu era nova ainda e ainda tava sentindo muita dor, mesmo 

quando descobriu, eu já tinha saído do hospital, mas ainda não tinha começado o 

tratamento né, foi só depois de alguns dias que o resultado de exame chegou, aí eu 

voltei pra saber o que que era, aí eu ainda fiquei meio assim, mas depois que eu 

comecei a tomar o ácido fólico que eu tive a melhora, nossa! Foi a melhor coisa do 

mundo porque pro reumatismo tinha a benzetacil, mas eu tomava e não resolvia, 

então pra mim, eu ia ficar sentindo dor até né? Quando descobriu que era anemia 

falciforme, eu comecei a tomar o ácido fólico e as dores pararam, pra mim foi uma 

bênção. É, foi muito bom. (Ametista) 

 

A mesma situação foi vivida por Opala, que devido ao quadro de artralgia crônica, 

teve o primeiro diagnóstico de reumatismo. Mesmo com toda a história de Opala estar voltada 

para as características biológicas e étnicas que se relacionam à doença falciforme, como as 

dores articulares associadas ao frio, ser em uma pessoa negra, avós de origem africana, pais 

nascidos em localidades historicamente povoadas por descendentes de ex-escravos, ela passou 

muito tempo sofrendo com um diagnóstico equivocado, sinalizando um desconhecimento dos 

profissionais de saúde que a atendiam sobre a doença falciforme, com relação aos aspectos 
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clínicos e principalmente com as características da doença que vão muito além da medicina e 

que necessitam de uma visão interdisciplinar. 

Dr. P falava que era, aí Dr. ...esqueci o nome dele... Dr. L falava que era por causa que 
geralmente quando tinha frio, então sentia muita dor nas articulação e quando ia pro 
rio lavar roupa, as pernas ficava, as juntas ficava muito inchadas sabe? Aí achava que 
era reumatismo e devido a hemoglobina ta baixa, aí tratava né. Ai, já tomei muito 
remédio de anemia, eca! Deus me livre, muito ruim... (risos). (Opala) 
 

O diagnóstico da doença foi recebido por Opala, de acordo com sua fala, com mais 

naturalidade que os outros entrevistados. Ela não fala sobre medos e não se mostrou 

apreensiva quanto ao futuro vivendo com uma doença crônica incurável. Ela recebeu o 

diagnóstico ainda bastante jovem e possivelmente por ter crescido já com essa informação 

sobre seu corpo e sua saúde, a tenha ajudado encarar a presença da patologia como algo 

natural em sua vida. 

Nossa, tem muito tempo isso, que eu nem lembro (risos)... deixa eu ver... ah, ó, eu 

falo com cê assim... eu levo tudo quase... pra mim tudo é normal, então num senti 

assim... é normal, quinem uma outra anemia comum mesmo, num senti uma... nada 

assim de diferente não, uma rejeição nem nada não. (Opala) 

 

Diamante e Turmalina tem a anemia falciforme SC, forma mais branda, menos 

associada a complicações graves, pelo relato deles podemos perceber um susto inicial, mas 

logo superado pelo fato de não apresentarem sintomas indesejáveis. 

Ah...que tinha falado que essas anemia dá cedo e tem alguns que morre mais novo, 

mas que o meu num era muito grave porque eu já tinha ele há tempo e nunca tinha 

acontecido nada. Eu pensei que um dia podia acontecer alguma coisa comigo, sei 

lá... aí depois que passou o medicamento , eu fiquei tranquilo. (...) Eu num sabia se 

era doença de risco mesmo, num conhecia ela, foi tranquilo. (Diamante) 

 

No dia assim, eu fiquei um pouco pra baixo, mas... foi só na hora mesmo, num 

interferiu nada não. Uai assim, quando falou que não tinha cura, mas tinha 

tratamento eu fiquei meio assim... achando que... ah sei lá, achando que fosse uma 

coisa que ia mudar muito né, mas até que não, não mudou muito não. (Turmalina) 

 

Todos os entrevistados citaram pontos no seu dia a dia em que a doença falciforme 

interfere negativamente: 

(...) tem muitas coisas que eu gostaria de fazer e não aguento fazer, a gente fica 

muito cansada, a gente não tem muita força pra fazer as coisas sabe, tem vez que a 

gente sente muito fraca. (Ágata) 

 

(...) às vezes que vem as crises são ni épocas assim que eu teria um monte de coisas 

pra fazer e aí quando vem eu não dou conta de fazer porque dói muito, a perna 

incha demais e geralmente vem mais na perna, uma vez ou outra que dá no braço, 

muito difícil, incha muito e eu fico muito cansada, a respiração fica muito ofegante, 

às vezes se for pra eu fazer uma coisa que eu tenho que descer ali embaixo e voltar, 

esse morrinho, eu já não consigo. (Ametista) 

 

(...) como vou dizer, assim, o lado negativo porque eu queria... além de ser 

pedagoga que eu queria ser, eu queria fazer alguma outra profissão, que tivesse 
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mais adrenalina, essas coisas sabe? Só que aí num pode (risos) né? (...) eu sempre 

quis ser professora mesmo, eu queria ser professora desde a quinta série, então 

assim... eu num queria fazer faculdade a distância, eu queria fazer faculdade lá no 

polo, só que lá é muito frio, então pra mim num ficar passando mal, de ficar me 

entupindo de remédio, eu prefiro a distância, então essa é uma questão negativa né, 

que eu sei que... dá limitação. E positivamente, uai? Nenhuma não (risos). (...) o que 

que tem de positivo ser doente? (risos). (Opala) 

 

(...) tem algumas coisas também que eu tenho que limitar né, num pode fazer 

demais. Igual mesmo, agora eu tô fazendo academia, aí eu descobri que eu não 

posso carregar muito peso porque pode dar um negócio lá, sei lá, o coração parar... 

num sei o que lá, uma coisa assim que mamãe me explicou, mas eu já esqueci 

também. Aí tem isso... é... antes quando eu num tomava o remédio, eu num podia 

nadar porque senão eu sentia... meus braços começava a doer, congelava... aí  doía. 

Tirando isso, normal. (Diamante) 

 

Foi perguntado aos participantes desse estudo como a doença interferia em suas 

atividades cotidianas especialmente envolvendo estudo e trabalho. Pode-se perceber pelos 

relatos que os enfrentamentos do dia-a-dia quando se referem a trabalho são muito variados 

quando se trata de pessoas que vivem com doença falciforme. Entende-se que quanto mais 

complicações físicas aparentes elas apresentam mais limitado se torna o mercado de trabalho. 

Cordeiro e Ferreira (2010) destacam o tema trabalho em duas dimensões relacionadas 

com a doença falciforme: na primeira dimensão o trabalho aparece como o gerador de 

sustento e sobrevivência; na segunda como algo fora do alcance dos sujeitos. Elas lembram a 

visão de trabalho na sociedade capitalista, reduzindo o ser humano a sua força de trabalho, a 

sua capacidade produtiva, condição de acesso à vida social. No presente estudo, compreende-

se que quanto mais complicações físicas aparentes elas apresentam mais limitado se torna o 

mercado de trabalho.  

Em razão da doença, a situação dessas mulheres, excluídas do mercado formal do 

trabalho, não difere daquela vivenciada por outras mulheres negras (CORDEIRO e 

FERREIRA, 2010, pág. 39). 

 

As pessoas com doença falciforme SC apresentam sintomas leves, na maioria das 

vezes, ou até mesmo quase assintomáticas. Nesse estudo, Ametista, Diamante e Turmalina se 

enquadram nesse quadro mais ameno de doença falciforme. Segue o relato dos mesmos sobre 

a interferência da doença em suas vidas laborais e de estudo. 

Eu estudava de manhã, época de frio, podia esquecer, minha perna travava, num ia, 

ficava inchada e pra mim ir pra escola, ou só mesmo às vezes quando eu falava eu 

vou e pronto e acabou, vestia duas calças e ia, mas às vezes eu ia e não conseguia 

ficar porque a escola era muito fria e a dor é insuportável, é uma dor que cê num 

consegue mesmo segurar, aí é na escola porque no mais até que mais tranquilo. (...) 

Perdia aula, foi no... na oitava série, repeti de ano porque eu fiquei muitos, muitos 

dias mesmo, faltei de aula muito tempo, aí eu fui reprovada por falta. (Ametista) 

 

A anemia num prejudicou nada não. (...) Essa anemia minha é tranquila, num teve 

nenhuma reação. (Diamante) 
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Num lembro de ter atrapalhado não. (Turmalina) 

 

Já as pessoas com doença falciforme SS apresentam maiores complicações físicas que 

as limitam em várias atividades. Os entrevistados que possuem esse tipo de hemoglobinopatia 

são Ágata, Cristal, Safira e Opala. 

Ágata considera que a maior interferência da doença falciforme na sua vida foi nos 

estudos, considerando estudos, trabalho e família, pois ela sonhava em estudar e ter uma 

formação que a permitisse cuidar de crianças, repetindo a história de sua infância, quando 

internada se via em meio a pessoas que cuidavam das crianças internadas. 

No estudar, porque hoje em dia era pra mim o que... ter formado né, ter sido... eu 

tinha uma vontade por exemplo no hospital mesmo quando era pequena, as 

enfermeiras pediam eu, punham eu, os menininhos na minha mão pra mim dar 

mamadeira, vê que eu tava boazinha, aí eu saía do soro né, aí ficava lá, elas ficava 

mandando os bebezinhos, os bebezinho chorava, a gente vê que elas me dava eles 

pra carregar, pra eles parar de chorar, eu adorava isso, talvez se eu tivesse 

formado assim, estudado e formado, hoje eu era alguma coisa assim, não entendo o 

que, mas tinha alguma coisa com criança no meio, nessa área aí com criança. (...) 

Atrapalhou porque eu tava indo tão bem nos estudos, eu tirava só nota boa sabe, eu 

podia ir internar, ficar doente, internava, vinha, eu estuda aqui nessa escola da 

quarta série, terceira série assim, e eu fazias as provas assim, tirava tudo nota boa. 

Aí quando passa pra quinta série, que eu começo a estudar em São Gonçalo, já 

começou as crises ni mim, aí a médica já falou que era melhor parar né, aí foi isso 

que atrapalhou.(...) aí teve uma vez que eu, no eu tomar chuva, essas coisas assim, 

aí eu tive pneumonia, fiquei internada uns quinze dias, aí dessa época pra cá a 

médica falou comigo que era melhor não arriscar, que minha mãe contou como é 

que era difícil né pra mim estudar, que era muito longe, frio, carro era muito difícil 

né, aí atrapalhou. Se não fosse assim, hoje eu era formada. (Ágata) 

 

Safira estudou até o ensino médio e não considera que a doença falciforme tenha 

interferido substancialmente em sua vida escolar. Apesar de ter convivido com internações 

hospitalares na infância, perdido dias escolares e repetido séries na escola, ela não considera 

que tenha sido em função da presença da doença em sua vida, mas atribui isso a morte da sua 

mãe. O grande conflito nesse campo da vida de Safira diz respeito ao trabalho. Ela sofreu 

várias recusas de emprego e nunca conseguiu uma oportunidade de trabalho; ela atribui isso à 

doença e a suas consequências físicas. 

(...) Porque eu não tinha minha independência, não tenho minha independência 

própria né, então ficava um pouco constrangida (...). (...) em questão de trabalho, 

na hora em que eu penso em trabalhar, eu já tenho que colocar o pé, como se diz, ó 

tem que saber naondé que eu procuro vaga e antes... e quando... se eu for atrás 

conforme eu fui numa empresa aí, eu já tenho que chegar lá, conversar e já falar do 

meu problema de saúde, que num posso esconder né, aí naquilo ali, conforme essa 

gerente lá da empresa falou comigo „ah, não adianta a gente por ocê aqui nem no 

caixa porque procê num vai dá, que no caixa às vezes pega um peso ou outro né‟, 

como eles num me vê dentro de casa, que dentro de casa eu faço tudo naturalmente, 

né? Então, eles acham que eu tenho restrição em tudo quanto é coisa pra fazer, num 

é assim né? Aí, ela falou comigo „ah então você tem que procurar numa empresa de 

administração‟ né, só que eu acho que nem empresa de administração tem aqui em 
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Diamantina, né? Então, a parte que mais me atrapalha é em questão de trabalho 

mesmo. (Safira) 

 

(...) deixei currículo em outros lugar, mas num obtive resposta sabe, porque eu num 

escondo o que eu tenho, sabe? Mas também, assim, eu tenho, igual eu falei com a 

pessoa lá, eu tenho muita vontade de aprender, tem... eu sei até quais são os meus 

limites, até naondé que eu posso ir né, só falei isso  assim com a pessoa. (Safira) 

 

Opala também teve dificuldades para se inserir no mercado formal de trabalho, mas na 

atualidade, ela está trabalhando e se sente bastante satisfeita por isso. 

Hum, é porque as vezes a gente não conseguia trabalhar, eu pelo menos não sei... 

mas sempre vem aquela questão „se eu tiver que adoecer, se eu tiver que faltar pra 

ir num.. numa consulta, dependendo de onde você ta trabalhando, num é todos os 

patrões que fica liberando né, apesar de ser direito da gente, mas num é todos 

entendem isso né. (Opala) 

 

(...) então eu falo que hoje a minha condição de vida, a minha saúde é boa porque 

quando a gente, eu comecei a trabalhar, senti melhor né, que eu senti... num fica 

naquela condição de coitadinha, num pode fazer mais nada, é limitada, assim, é 

muito ruim né, pra gente. E a outra... e tranquilidade porque a gente tano com 

saúde né, tano com saúde, a família da gente ta bem, a gente ta bem, a gente pode 

acordar né, dormir, acordar de manhã e continuar... né, nosso dia a dia tranquilo. 

(Opala) 

 

A maioria faz declarações que levam ao entendimento que a doença pouco afeta suas 

atividades diárias, quando não há crises álgicas ou internações. A maioria leva uma vida 

normal de trabalho e estudo, mas todos reconhecem alguma limitação ou dificuldade 

apresentada pela condição de viver com doença falciforme. Apenas uma participante 

demonstra uma grande dificuldade de convivência com a doença falciforme, com relação à 

vida familiar de dependência econômica, com a dificuldade de conseguir um emprego, dada 

sua condição de saúde, e com relação a sua vida sentimental. 

Todos os participantes do estudo moram em regiões da periferia da cidade e estão 

inseridos numa realidade de vida com condições socioeconômicas mais baixas. As falas 

dessas pessoas transmitem as mensagens que eles construíram ao longo de suas vidas nessa 

realidade. Mesmo considerando que os participantes desse estudo são jovens, podemos 

considerar que o nível de escolaridade deles é bem baixo. Cristal tem quatorze anos, é 

estudante e nunca perdeu um ano escolar por conta da doença falciforme. Turmalina tem 18 

anos e está concluindo o ensino médio. Safira, Ametista, Diamante têm 27, 23 e 19 anos de 

idade respectivamente e todos eles têm o ensino fundamental completo. Opala tem 29 anos e 

apenas ela está cursando nível superior. Ágata tem 33 anos, mora na zona rural de 

Diamantina, antiga comunidade quilombola, é casada, do lar, mãe de Cristal, que é filho 

único, ela relata sua dificuldade para conseguir estudar até apenas as primeiras séries 

escolares, até ter que abandonar os estudos. 
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Dona do lar mesmo, a gente nem... eu nem pude estudar né, pra mim conseguir 

trabalhar.  Eu estudei... Eu comecei só a quinta (série) só, aí eu tive que parar 

né? Eu tive... eu tava indo bem na escola, aí eu fiquei... tive pneumonia. Aí tive 

que parar de estudar. Aí Dra. R que me olhava né? Aí, ela falou que era 

melhor eu parar porque eu tava tomando muita frieza assim, sabe? A gente 

tinha que sair de madrugada, tinha que ir à pé, agora ta mais melhor né, 

porque... antes num era não, antes a pessoa... nós tinha que ir à pé, dormir lá 

pro Vau, vim no outro dia cedo, vortá de tarde de novo. Agora que tá bom, que 

o ônibus pega ali embaixo né, leva pra São Gonçalo, vorta, deixa no campo ali 

embaixo, ali... Ali deixa os meninos, os meninos vêm. Muito mais melhor de 

que na minha época né quando eu estudava. Graças a Deus meu menino taí, 

ele estuda e não tem problema igual eu tive. 

 

Assim, a realidade de vida dessas pessoas está ligada aos conceitos que elas têm de 

qualidade de vida, sobre o que seja levar uma vida normal e uma vida doente. Desta forma, 

uma possível inferência que pode ser feita: para a realidade em que vivem e considerando o 

meio social de que participam, no qual predomina o trabalho informal e o nível de 

escolaridade é, geralmente, mais baixo, talvez elas não percebam a interferência da doença tão 

claramente na sua realidade de vida, que em muito se assemelham ao seu grupo social. O 

resultado é o discurso de negação da condição de viver com a doença como um fator de 

desigualdade perante as outras pessoas. 

 

 

5.3.4 Preconceito e doença falciforme 

 

 

“A raça, a racialização e o racismo são produzidos na dinâmica das relações sociais, 

compreendendo as suas implicações políticas, econômicas, culturais. (...) Um 

segredo da constituição da “raça”, como categoria social, está na acentuação de 

algum signo, traço. Característica ou marca fenotípica por parte de uns e de outros, 

na trama das relações sociais. (...) Aos poucos, o traço, a característica ou a marca 

fenotípica transfigura-se em estigma. Estigma esse que se insere e se impregna nos 

comportamentos e subjetividades, formas de sociabilidade e jogos de forças sociais, 

como se fosse “natural”, dado, inquestionável, reiterando-se recorrentemente em 

diferentes níveis das relações sociais, desde a vizinhança aos locais de trabalho, da 

escola à igreja, do entretenimento ao esporte, das atividades lúdicas às estruturas de 

poder” (IANNI, 2004, p.23). 

 

Conhecendo as características da doença falciforme tais como: sua origem, sua 

distribuição geográfica, sua descoberta científica, suas questões étnicas, culturais, sociais, 

biológicas, entre outras; fica mais fácil compreender como se criou um estereótipo em torno 

da pessoa com a doença. Importante ter em mente também que os estereótipos estabelecem 

imagens que servem para dar uma visão simplificada do outro, através de modelos negativos 
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construídos para promover e justificar a exclusão e a agressão física, mental, social, 

econômica a determinados grupos (CORDEIRO E FERREIRA, 2009). 

As formas de preconceito sofridas pelas pessoas com doença falciforme podem ser 

muito frequentes e variadas. Como patologia mais prevalente em pessoas de etnia negra, por 

vezes as pessoas que convivem com a doença sofrem com o preconceito racial/étnico, de 

gênero, social e, ainda, por apresentarem ou não características peculiares à doença. Essa 

categoria de análise trata da segregação sofrida pelas pessoas que vivem com a doença 

relacionada aos traços étnicos e/ou à presença da doença falciforme. 

A falsa democracia racial no Brasil, que “invisibiliza” o racismo, e, em 

consequência, as doenças que atingem de forma mais específica esses coletivos, 

dificultando o acesso aos serviços de saúde assim como a qualidade da atenção à 

saúde, tem sido determinante importante nos perfis de adoecimento e morte dos 

afrodescendentes (TAVARES, OLIVEIRA e LAGES, 2013, pág. 581). 

 

KALCKMANN et al (2007) encontraram depoimento de pessoas que revelam a vasta 

gama de estigmas criados em torno da doença falciforme que servem como formas cruéis de 

discriminação dessas pessoas dentro do sistema de saúde. Esses relatos incluem a crença por 

parte de muitos profissionais de saúde, principalmente dos prontos-socorros, de que a pessoa 

com doença falciforme procura os serviços por ser “dependente química” de analgésicos 

potentes e simulam episódios de dor.  

Outro importante estigma é que a pessoa com a doença precisa apresentar 

características físicas determinadas, assim alguns profissionais de saúde duvidam do 

diagnóstico apenas por olhar a feição da pessoa. Essas formas de segregação sofridas pelas 

pessoas que convivem com a doença falciforme nos serviços de saúde contribuem para afasta-

las do sistema de saúde. 

Quando questionada sobre preconceito, Ágata se lembrou da discriminação que 

sofrera no ambiente familiar. Ela gostaria de ter tido uma infância e adolescência normal, mas 

no ambiente familiar sempre a lembravam que ela tinha uma doença. Assim como Ágata, 

muitas pessoas com doença falciforme se queixam da icterícia, do aspecto dos olhos 

amarelados, que são muitas vezes confundidos com outras doenças e, ainda, não gostam 

quando outras pessoas reparam e comentam. Assim afirma a entrevistada: 

Preconceito assim que eu saiba, pra mim saber... acho que não. Mas uma coisa que 

eu não gostava era por exemplo,  aí quando eu era adolescente eu queria ir em 

algum lugar, numa festa, um forró... “ah cê num pode fazer isso que ocê é doente” 

né, “ah cê num pode fazer isso que ocê é doente”, eu num gostava disso não. (...) 

tem vez que, por exemplo, “nossa o seu olho ta amarelo” né, isso incomoda a gente 

né, os outro ficar te reparando e depois fala assim “nossa seu olho ta amarelo”, 

“nossa seu olho ta muito pardo demais”, ah isso num agrada a gente não. (Ágata) 
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Carmo, Almeida e Arteaga (2013) verificaram em um estudo que avaliou a abordagem 

da anemia falciforme em livros didáticos brasileiros que ainda é possível identificar 

abordagens racistas e preconceituosas, mesmo que apareçam às vezes de forma bastante sutil, 

o que contribui para criar ou reforçar o estereótipo em torno da doença. 

A presença de características físicas comuns a pessoas com doença falciforme criaram 

estigmas em torno da doença. Um exemplo dessas características, além dos olhos amarelados, 

é a presença de um corpo mais magro, geralmente (CORDEIRO e FERREIRA et al, 2009).  

Vários fatores contribuem para a deficiência nutricional em pessoas com doença 

falciforme: a hemólise crônica determinada pela deformação das hemácias gera no organismo 

um aumento da demanda metabólica; aumento da necessidade enérgica para compensar o 

crescimento e desenvolvimento atrasados, particularmente na infância e na adolescência; a 

diminuição da ingesta de alimentos nos períodos de crises álgicas e nos dias que sucedem as 

crises; e as condições econômicas muitas vezes insuficientes para manter uma alimentação 

adequada (SOUZA et al, 2011). 

Ainda segundo SOUZA et al (2011) as necessidades nutricionais aumentadas e o 

aporte calórico qualitativo e quantitativo insuficientes geram um quadro de desnutrição, esta 

afeta a estatura e o peso desde o início da infância, propicia o aparecimento de infecções, 

retarda a maturação sexual na adolescência (juntamente com as disfunções endócrinas, 

quando presentes) e determinam um prognóstico ruim.  

Ágata, Cristal e Safira falam do incômodo de terem um corpo mais magro: 

(...) ah ficava falando que a gente era muito magrinha (...) (Ágata) 

 

É porque eles ficam chamando a gente de desnutrido e aí eu não gosto. (Cristal) 

 

Uma coisa que me incomoda também é que eu não consigo engordar. Isso me 

incomoda e eu num, igual mesmo toda vez que eu peso, eu não saio dos quarenta e 

seis e isso me incomoda, eu sou doida pra engordar um pouquinho né, porque eu me 

acho muito magra e isso me incomoda sabe, eu num gosto. (Safira) 

 

Safira conta que já sofreu com o preconceito, primeiramente por parte das pessoas da 

própria família e depois de pessoas da comunidade. Seu relato traz a constatação de que ela se 

sentia realmente muito diferente das outras pessoas, principalmente por apresentar 

características físicas que ela atribui a doença falciforme. 

 (...) eu ouvi crescendo que eu tinha aquilo né, meu pai... todo mundo que 

conversava com pai, pai falava „essa aqui que tem anemia, ela tem um tipo de 

anemia diferente, a anemia dela é combatida é com feijão preto, é fígado de boi mal 

passado‟, sempre falando assim, então eu cresci ouvindo aquilo. (Safira) 

 

Nossa... já. É ne escola, é lá onde que eu moro. É... assim... dentro de casa eu já 

sofri por causa da doença, né? É, irmão, cê sabe, é quinem cão e gato, uma 
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brigalhada, então minha irmã quando... aí, agora ela até parou com isso, até agora 

a pouco tempo atrás, uns três quatro anos atrás, toda vez que a gente brigava ela 

falava „doente, magrela, num sei o que que tem‟ sabe? Falava assim comigo, a 

gente discutindo, a gente brigando, tanto eu xingava ela usando certos termos, 

como ela usava esses termos: doente, magrela, né, que num sei o que que tem. Em 

relação... se dirigindo a minha doença, sabe? Isso foi dentro de casa, agora na rua 

assim, foi mais pelo meu físico né, e... tanto por eu ser magra como por eu ter esse 

físico né, meu rosto ser assim, né? Então, aí foi assim preconceito da doença dentro 

de casa e racial na rua né? Por causa do meu físico, na rua e na escola. (...) assim, 

num é pela cor da pele não, assim... pelo meu físico. (Safira) 

 

Apesar de o preconceito ser bem claro, em algumas situações, as pessoas ainda se 

confundem se ele realmente existiu ou não. Opala nega inicialmente que já tenha sofrido 

preconceito por viver com a doença falciforme, mas quando fala da dificuldade de conseguir 

arrumar um emprego, demonstra que, possivelmente, tenha sofrido discriminação por sua 

condição de saúde. 

Por causa da anemia? Hum... deixa eu pensar... (pausa). Não. (Opala) 

 

...eu vou falar do meu trabalho agora porque antes a gente se sentia frustrado 

porque ia procurar emprego né, a gente não conseguia, não tinha um bem estar, 

qualquer coisa ficava assim nossa, é o preconceito né, das pessoas num dá emprego 

porque talvez a qualquer momento cê poderia ta internada né, precisando de uma 

consulta médica, ficar faltando muito, então assim a gente não tinha um bem estar. 

(Opala) 

 

Diamante e Turmalina, como já mencionado anteriormente, são irmãos e se 

autodeclaram negros. Ambos relatam situações de preconceito racial pela cor da pele, mas 

negam já terem sofrido algum tipo de discriminação pela condição de viver com a doença 

falciforme. Eles possuem a forma mais “branda” da doença e não possuem traços marcantes 

dela, apenas Diamante possui os olhos levemente ictéricos. Apesar disso, geralmente, eles 

escondem das pessoas que possuem a doença, até mesmo da própria família. Ficou claro para 

a pesquisadora que a mãe dos jovens sempre temeu que os filhos sofressem com a 

discriminação e preferiu esconder ao máximo a condição de saúde dos filhos.  

Racial eu já tive, mas agora pela doença não porque tipo ninguém sabe né? Eu num 

conto isso pra ninguém. (Diamante) 

 

Bom, pela doença não porque quase ninguém sabe, mas ah... pela cor sempre tem 

né? (...) Assim não comigo mas assim, me atingiu. Minha tia aqui, ela... 

conversando, ela falando assim... Ela e minha mãe conversando de um homem „mas 

aquele homem preto conseguiu uma mulher!‟, uma coisa assim sabe? Mas assim, sei 

lá, ela até é também... mas do jeito que ela falou, e eu perto, sei lá, me atingiu... de 

certa forma, mesma não sendo pra mim. (Turmalina) 

 

Turmalina acredita que haja outros casos de doença falciforme na família, além dela e 

de seu irmão. Ela dá a entender que os familiares do lado paterno, por serem pessoas de etnia 

negra (apensar de ela não falar abertamente sobre a cor da pele) podem ter a doença também, 
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mas como o tema é tratado em segredo na sua casa, eles não podem confirmar se outras 

pessoas de sua família passam pelas mesmas situações vividas por ela e seu irmão. 

Assim, às vezes eu acho que tem por parte de pai, mas num sei né. Não que eu saiba, 

mas eu acho que tem. (...) Ah num sei, assim... porque por parte de pai por ser 

muito, pessoas assim...sei lá, eu acho que, pela... ah eu num sei explicar... eu acho 

que tem. Porque eu tava vendo um primo meu falando que ele nadou e ficou com 

dor, aí eu pensei nisso, não... ele num nadou não, ele falou que tava com muito, é... 

que ele tava com muito frio sabe? Ele falou que quando fica muito frio, que ele vai e 

sente dor, aí eu lembrei que eu e Diamante também era assim. (Turmalina) 

 

Retomando o assunto do preconceito dentro do sistema de saúde, tem-se que: sempre 

que alguma pessoa ou grupo étnico é desfavorecido dentro de uma organização em função de 

sua cor, cultura ou etnia está configurado o racismo institucional. Para Kalckmann et al 

(2007) o racismo institucional em saúde, como também em outras áreas como educação e 

segurança, afeta principalmente negros e indígenas no Brasil e envolve questões étnicas e 

sociais. Essas situações geralmente levam ao impedimento dessas pessoas de acessarem com 

equidade seus direitos públicos e privados em diversas áreas da vida. 

As ações de depreciação ou rejeição, quando presentes, independente se estas 

aparecem de forma sutil ou explícita, se constituem em barreiras no acesso e permanência das 

pessoas nos serviços de saúde. Cordeiro e Ferreira (2009) perceberam em seu estudo que as 

mulheres falam do tratamento discriminatório dos serviços de saúde como algo injusto, 

mostram-se aborrecidas, mas tratam a questão como fato normal da vida e por medo de 

sofrerem retaliações permanecem caladas. 

Uma ação variante do racismo institucional exercida principalmente pela direção dos 

órgãos públicos é ignorar a existência de doenças mais prevalentes em grupos étnicos 

minoritários. A invisibilidade dessas doenças, o acesso não igualitário à assistência à saúde e 

aos insumos, as diferenças na qualidade dos serviços prestados, entre outros contribuem para 

acentuar as diferenças nas condições de adoecimento e morte entre diferentes etnias e entre 

classes sociais distintas (KALCKMANN et al, 2007). 

As falas de Safira comprovam o que foi falado no parágrafo anterior, para ela a doença 

falciforme ainda é uma questão ignorada pela mídia e pela sociedade. Ela faz um apelo à 

divulgação da doença pelos meios de comunicação. 

Assim, e... uma coisa assim, às vezes assim que eu queria, né que às vezes eu acho 

que é muito oculta é esse negócio da anemia falciforme que... eu falo assim pela 

mídia. A gente vê eles tratando de tudo quanto é assunto, e esse é um assunto muito 

importante. Eu queria é assim... igual mesmo, eu já tentei até entrar em contato com 

eles pelas redes sociais, e-mail com o pessoal da mídia pra eles tá falando sobre 

esse assunto, que é um assunto que fica muito oculto né? (Safira) 
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Ah, o que era anemia falciforme, conforme eu falei que é um tipo de doença assim 

que é muito oculta né, parece pra pessoa, cada pessoa com... que fica sabendo 

assim, igual na escola mesmo, eles ficavam surpresos sabe? Aí eles me 

perguntavam, conforme eu falei com cê, eu num... eu num sei explicar né, devido eu 

num guardar direitinho, eu num sei explicar né, aí até na hora, aí eles relacionam a 

anemia falciforme com anemia comum, aí toda pessoa com quem... fica sabendo 

com quem conversa essas coisa fala comigo assim „ah cê tem que comer muito 

feijão preto, beterraba,  suco de couve é... o fígado mal passado‟, acha que, comé 

que sei diz né, acha que é anemia qualquer, que através disso vai ser combatida né, 

e essa aí já é mais profunda né? Um tipo de anemia mais profunda, precisa de uma 

atenção maior e as pessoas num sabem disso né? (Safira) 

 

Esse fato também está relacionado à questão do racismo institucional, em um âmbito 

muito maior, pois trata de todo o sistema de saúde. Apesar de já existir uma política de 

atenção à saúde da população negra brasileira, temos uma doença tão frequente ainda 

desconhecida até pelos que convivem com ela.  

Ignorar a série de agravos, em especial da doença falciforme, que atingem com maior 

frequência a saúde das pessoas afrodescentes está relacionado aos mecanismos de exclusão 

históricos impostos pelas classes dominantes, pois o desconhecimento dessas doenças reflete 

a invisibilidade racial no Brasil, dando a falsa impressão de que o racismo não existe no país. 

Não se pode perder de vistas também que as doenças e demais agravos que atingem 

principalmente a população negra são decorrentes de questões genéticas e outros fatores, entre 

eles as condições sanitárias precárias, à violência, à má alimentação e nutrição e o contexto 

social (TAVARES, OLIVEIRA e LAGES, 2013). 

 

 

5.3.5 A atenção primária à saúde e doença falciforme 

 

 

O racismo institucional, compreendido como o fracasso coletivo no atendimento 

com qualidade aos grupos sociais estigmatizados pela cor ou pela etnia, afeta, de 

forma significativa, a população negra no campo da saúde. (TAVARES) 

 

Inicialmente, sobre os serviços de saúde que atendem as pessoas com doença 

falciforme, é necessário retomar a categoria anterior, especificamente, no que diz respeito ao 

racismo institucional.  É importante compreender que os ideais de equidade e integralidade 

propostos pelo SUS não serão concretizados se persistirem traços desse comportamento 

discriminatório nos serviços de saúde em todos os níveis de complexidade de assistência. 

Outro problema grave quando se trata da assistência à saúde das pessoas com doença 

falciforme no Brasil é a falta de referência adequada. Teoricamente, as pessoas com doença 
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falciforme deveriam ser assistidas pelas equipes multiprofissionais da atenção básica dos 

municípios, acompanhadas pelos serviços especializados em hemoterapia dos hemocentros 

estaduais, tratadas como prioritárias pelos serviços de urgência e emergência e terem o acesso 

facilitado aos diversos procedimentos em saúde como realização de exames. Porém, a 

realidade mostra que os serviços e os profissionais não têm a compressão que se faz 

necessária a respeito de uma patologia tão frequente no nosso país e tão complexa. 

Nesta direção, GOMES et al (2014) acreditam que as famílias das pessoas com doença 

falciforme preferem o acompanhamento nos centros de atenção especializada ao atendimento 

que recebem na atenção primária e atribuem isso à falta de conhecimentos, habilidades e 

atitudes de profissionais da atenção primária no desenvolvimento da assistência. 

“(...)inexistência de serviços que possam atender a população, resultando em 

peregrinação em busca de resolução, levando ao diagnóstico tardio que, segundo os 

especialistas, é o maior problema para o controle da patologia” (KALCKMANN, 

2007, p. 152). 

 

Gomes et al (2014) também apontam como principais fragilidades da atenção primária 

para permitirem o acesso das pessoas com doença falciforme aos serviços o racismo 

institucional. Eles apontam como principais determinantes para a dificuldade de acesso o 

acometimento da doença em pessoas predominantemente de etnia negra, suas condições de 

vulnerabilidade social e a dificuldade dos serviços de oferecerem um acompanhamento 

adequado às doenças genéticas, possivelmente por falta de diretrizes de atendimento como as 

existentes para outras doenças crônicas como a diabetes e a hipertensão, pela deficiência de 

conhecimentos a respeito das doenças que se relacionam às etnias, ausência de visão crítica e 

discussões sobre o tema. 

 

Diante desse quadro, é bem preocupante o desconhecimento dos profissionais sobre 

as vulnerabilidades daqueles coletivos com relação à saúde: uma das pessoas 

entrevistadas disse que não saberia falar sobre “nenhuma” das doenças que afetam 

de forma mais pontual a população negra e que “nem imaginava” que essas dife-

renciações pudessem acontecer (TAVARES, OLIVEIRA e LAGES, 2013, pág. 

583). 

 

Pelo exposto, pode-se compreender que a precariedade dos serviços de atenção 

primária, que oferecem assistência aquém das expectativas da população, e a formação 

deficiente dos profissionais de saúde com relação à doença falciforme, gerando uma 

insatisfação e desconfiança por parte das pessoas que vivem com a doença. Para Kalckmann 

et al (2007) o desconhecimento por parte dos profissionais de saúde acabam levando ao 
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tratamento inadequado das complicações da doença, impingindo às pessoas “sofrimentos que 

poderiam ser evitados” (p. 152). 

Ágata e Cristal moram na zona rural e são praticamente desassistidos da atenção 

primária à saúde, pois o acesso ao centro de saúde não é fácil para eles. Ela também sente que 

o serviço de saúde a qual ela tem acesso não dá preferência ao atendimento das necessidades 

da pessoa com doença falciforme. 

Aqui num tem, a gente não tem posto de saúde né. O posto que tem aqui é aquele lá 

da gruta lá. Aqui por perto mesmo não tem posto nenhum. (...) ser atendida mais 

rapidamente porque tem umas pessoas, tem uns médico que entende o caso da gente 

como grave né? Tem prioridade, agora tem outros que não, aí eu acho assim que, 

eles tinham que assim dar mais atenção pra quem tem anemia falciforme também 

né, porque anemia falciforme é coisa séria, a gente acha que não é e é, muito séria 

anemia, o caso da anemia falciforme. (...) no posto, eles num dão muita atenção 

assim por causa da gente não, acho que não, por isso que eu já nem procuro muito. 

(Ágata) 

 

Ah... (pausa). O médico podia dar mais explicação da anemia falciforme. (Cristal) 

 

Safira consegue enxergar algo positivo em ter doença falciforme, quando se fala do 

atendimento no centro de saúde no bairro onde mora. Ela considera que recebe atendimento 

prioritário e considera que isso é uma vantagem e não um direito. 

Assim, não sei se é pecado o que eu vou falar, que Deus me perdoe se eu tiver 

errada, mas assim a única parte assim que né... que... eu acho que é positivo é 

devido ao fato de... igual mesmo, meus exames tem prioridade, se eu preciso de uma 

consulta médica eu tenho prioridade né, igual... às vezes, é... chego no posto de 

saúde assim, o médico já logo olha pra mim, tem dez, doze pessoas pra ele atender, 

ele já me pergunta pra mim direto sabe, que ele já conhece, já sabe meu problema, 

então ele já me pergunta direto no que que ele pode me ajudar né, já tem uma 

atenção maior comigo. (...) (Safira) 

 

Uai, se depender de mim tá ótimo, se eu for olhar só o meu caso tá ótimo (...) 

(Safira) 

 

Ametista critica a atenção primária à saúde, quanto á estrutura precária e falta de 

insumos e quanto ao conhecimento e domínio dos profissionais de saúde a respeito do tema 

da doença falciforme. 

Eu acho que deveria ter mais funcionários e mais capacitados porque às vezes eles 

até tentam nos ajudar, mas eles não conseguem, não sabem e não têm recursos, 

falta muita coisa sabe? Falta estrutura, falta... é... medicamento. Então eu acho que 

deveria melhorar porque às vezes eles querem, mas eles não têm muita coisa pra 

fazer, entendeu? (...) Ah eu acho que deveria ter mais informação porque se não 

tivesse o hemominas? Como que a gente ia ficar? Eu acho que até hoje eu ia tá 

tratando como... eu ia ta meio assim, sem saber onde que eu ia, entendeu? Eu acho 

que deveria melhorar sim. (Ametista) 

 

Opala faz um relato sobre o atendimento que recebe na unidade básica de saúde, ela se 

queixa da dificuldade na realização de exames e também que a doença falciforme não recebe 
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a prioridade que deveria. Ela também mostra a ação preconceituosa de profissionais que 

julgam a sua situação de saúde pela sua feição. 

Vixe! A atenção primária ta... ruim... num vou nem falar péssima, ta ruim porque cê 

num consegue ficha né, às vezes fica, num vamos dizer, o meu caso mesmo, teve 

uma época que eu tava precisando de um exame, aí... porque Dr.... eu num queria 

vir aqui em cima pegar no hemominas, aí os médicos pegou e falou comigo que não 

tinha pedido de exame porque o pedido de exame era pra pessoas pra prioridades 

né, pra prioridades, pra pessoas que tinham diabetes, pessoas que tinham é... 

hipertensão, essas coisas, aí eu perguntei pra ele se a anemia falciforme num é 

prioridade e ele não me deu o pedido de exame, então só porque, assim, eu num 

tenho, eu falo porque eu já disse que pra mim anemia falciforme, eu num tenho 

muita... eu num me faço de coitada né, então assim a pessoa olha pra mim e vê que 

eu tô com a cara boa, num acha que eu tenha anemia falciforme e aí num dá muita 

atenção, assim no cuidado lá, não é muito bom. Só teve uma enfermeira que né, que 

trabalhava no psf lá que ela... atendia melhor assim, quando precisava de alguma 

coisa, ela esforçava pra conseguir, mas mudou a enfermeira e, né... já conhece o 

caso, mas mesmo assim num esforça muito pra, quando preciso de consulta, uma 

coisa assim, não consigo, é muito raro, então a unidade de saúde, atenção primária 

não é boa não. Os médicos, num é que devia se preparar mais pra isso, mas que 

devia também olhar né, da mesma forma que olha pra quem tem uma pressão alta, 

uma diabetes, que é um caso preocupante, deveria também cuidar de quem tem 

anemia falciforme da mesma forma, e eles num... pelo menos de lá do meu bairro 

num dá esse cuidado não né, num tem esse cuidado não. (Opala) 

 

Marcon et al (2005) sintentizam como deve ser o atendimento de saúde 

multiprofissional e interdisciplinar às pessoas com doenças crônicas, incluindo as doenças 

genéticas. Para eles, os profissionais de saúde devem assumir a sua função de cuidar, com 

foco na informação e no diálogo, tendo o cuidado de não retirar do sujeito a autonomia de 

decidir sobre a própria vida. Ou seja, a assistência não implica tornar o sujeito curado, com 

ausência de sintomas nem tão pouco sadio a qualquer preço. Trata-se de dar a essas pessoas o 

encorajamento necessário para o autocuidado, a sensação de não estarem sós no enfretamento 

de seus problemas cotidianos.  

 

(...) a doença crônica provoca mudanças, especialmente, na rotina e no planejamento 

de atividades, aumentando as responsabilidades e exigindo habilidades de natureza 

médica, social e emocional, de forma particular, nos casos de doenças 

incapacitantes, em que o doente deixa de exercer suas atividades cotidianas (...) 

(Marcon et al 2005, pág.119). 

É por isso que conhecer e entender o cotidiano de cuidado das famílias, a percepção 

que elas têm de seus encontros com os profissionais de saúde, suas estratégias para 

manter ou recuperar o equilíbrio e, por conseguinte, a qualidade de vida, tem se 

mostrado importante e necessário para direcionar a assistência (...) (Marcon et al 

2005, pág.119). 

 

Para a mudança que se faz necessária na assistência à saúde das pessoas e famílias 

com doença falciforme, de forma a atender essa realidade social, passa pela mobilização 

social, envolve as entidades/associações do movimento negro no Brasil, inclui a discussão dos 

aspectos étnicos e socioculturais nas instituições de ensino básico, profissionalizante e 
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superior do país, e não pode deixar de lado a implementação de políticas sociais e de saúde 

que tenham foco na inclusão, no empoderamento dos sujeitos, na independência, no 

autocuidado e no respeito às diferenças. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As discussões que foram os resultados desse estudo, embora não permitam 

generalizações, contribuíram para o conhecimento de aspectos da vida de pessoas que 

convivem a com doença falciforme no Município de Diamantina/MG. A proposta do trabalho 

foi partir da realidade histórica de desigualdades sociais que envolvem a grande maioria das 

pessoas que vivem com essa doença no território brasileiro até a realidade de vida nos dias 

atuais. 

A doença falciforme compreende um complexo grupo de doenças que se apresentam 

através de fenótipos variados e com quadros clínicos que mostram uma grande gama de 

manifestações, que se modificam de uma pessoa para outra. Essa grande variabilidade clínica 

está diretamente relacionada a fatores intrínsecos ao indivíduo como a origem genotípica da 

doença até fatores externos como as condições sociais e econômicas, escolaridade e acesso 

aos serviços de saúde. 

Os movimentos sociais negros no Brasil em muito contribuíram para a instituição de 

políticas públicas voltadas à saúde das pessoas com doença falciforme. Um grande passo 

nesse sentindo foi a inclusão da pesquisa diagnóstica para a doença na triagem neonatal em 

todo território brasileiro e o acompanhamento das pessoas com a doença nos hemocentros. No 

entanto, essas pessoas continuam excluídas dos programas e ações de saúde nos serviços de 

atenção básica, sendo que os profissionais de saúde desses serviços, muitas vezes, 

desconhecem as características biológicas, étnicas e sociais que permeiam a vida das pessoas 

que convivem com a doença. 

Lembrando que uma das diretrizes do SUS é a equidade, entende-se a necessidade de 

estudos, discussões e ações de modo a atender as pessoas com doença falciforme em suas 

necessidades particulares e reduzir a herança de desigualdade social e vulnerabilidade da 

população negra e parda no Brasil. 

As mensagens contidas nos conteúdos das entrevistas revelam que as pessoas com a 

doença, no município estudado, contam com o acompanhamento no hemonúcleo de 

referência, mas ficam desassistidas de assistência na atenção primária à saúde, que toda a 

população tem direito de acesso e é tão importante para o cuidado integral à saúde. 

Outra observação é que as próprias pessoas que vivem com a doença, pouco sabem 

sobre ela, no entanto elaboram seus próprios conceitos, de acordo com o meio em que se 

inserem. Nesse ponto, os profissionais de saúde podem contribuir para a melhoria da 



85 
 

qualidade de vida dessas pessoas, através de um diálogo culturalizado, uma vez que a imagem 

e o conceito criado pelas pessoas vêm, muitas vezes, permeados de sentimentos de medo das 

limitações que podem decorrer da doença. 

Outro aspecto que envolve o viver com a doença está relacionado ao preconceito 

vivido por essas pessoas em vários campos e ambientes de suas vidas, desde o seio familiar 

até o convívio social. O preconceito institucional envolvendo os estabelecimentos de saúde, 

que não conseguem oferecer assistência adequada e prioritária às pessoas com doença 

falciforme merece destaque nas discussões em saúde e revelam o sério problema de 

invisibilidade social e naturalização/banalização do sofrimento vividos por determinados 

grupos no Brasil. 

Uma questão que não pode ser omitida dos debates é a necessidade iminente de 

garantia de assistência aos estudantes com doença falciforme de acordo com suas 

necessidades, no sistema de ensino público. É necessário impedir que os eventos de 

internações, crises de dor e ausências por motivos variados à escola impeçam as pessoas de 

manter os estudos e os excluam do seu círculo social escolar. 

Da mesma forma é necessário que o mercado de trabalho receba as pessoas com 

doença falciforme, respeitando suas necessidades em saúde, fazendo com que essas pessoas 

tenham seu valor social reconhecido e promovendo sua inclusão. 

Assim, pode-se dizer que a doença falciforme, tão frequente em nosso meio, merece 

um destaque especial nas políticas públicas voltadas para saúde, educação e inclusão social. 

Os profissionais de saúde têm um papel muito importante na reparação da injustiça histórica 

cometida contra a população de etnia negra, tanto em relação exclusão das pessoas com 

doença falciforme, como com outras tantas doenças com forte componente étnico. 

Além disso, há ainda muito a ser estudado a respeito da doença falciforme, tanto no 

que diz respeito a sua fisiopatologia, quanto aos aspectos que relativos a interferência da 

doença na vida das pessoas. É necessário a participação do meio acadêmico na discussão do 

tema, junto à sociedade e poder público.  
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APÊNDICE 1 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA           nº:___ Data:   ___ / ___ / ______ 

 

1. Idade: ____ anos 

 

2. Religião: _______________________ 

 

3. Endereço Completo: ______________________________________________________ 

 

4. Qual sua formação (escolaridade)? _________________  Profissão: ________________ 

 

5. Você se considera uma pessoa com boa saúde?       (   ) Sim        (   ) Não 

Justifique a sua resposta. 

 

6. Fale até três palavras que lhe vêm à mente quando ouve a palavra saúde: 

1)_________________ 2)__________________ 3)___________________  

 

7. Você se sente bem com o clima de Diamantina?      (   ) Sim        (   ) Não 

Explique. 

 

8.Com relação à cor da sua pele, você se declara: 

Branco (   )            Preto  (   )            Pardo   (   )             Amarelo (   )                Indígena  (   ) 

Explique: 

 

9. O que você conhece da origem de sua família (por parte de pai e mãe)? 

 

10. O que te levou a procurar um médico e ficar sabendo que tinha doença falciforme (qual 

foi o sinal, o sintoma?)  

 

11. Explicaram para você o que é doença falciforme quando foi feito o diagnóstico? 

 

12. Você sabe o que essa doença faz no organismo da pessoa? 
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13. Você sabe qual o seu tipo de hemoglobina?     SS  (   )    SC (   ) 

 

14.  Como você se sentiu em relação a isso? 

 

15. A doença falciforme interfere positivamente ou negativamente na sua vida? Explique: 

 

16. Considerando seus estudos, o seu trabalho e a sua família, em ordem decrescente de 

dificuldade, onde você mais se recorda da doença falciforme no seu dia-a-dia: 

Nos seus estudos (   )                                   No seu trabalho (   )                                 Na sua 

família (   ) 

Como? Justifique. 

 

17. Há outra pessoa na sua família que tem a doença falciforme? Quem? 

 

18. O que vocês conversam sobre esta doença? 

 

19. Você já sofreu algum tipo de preconceito? Por viver com doença falciforme? Racial? 

Justifique. 

 

20. Com relação ao atendimento nos serviços públicos de atenção primária à saúde para a 

pessoa com doença falciforme você o considera: 

Bom (   )                            Ruim (   )                              Indiferente (   )                 Explique sua 

resposta. 

 

21. Em sua opinião, qual dos profissionais de saúde da atenção básica (médico, enfermeiro e 

agente comunitário de saúde) mais contribuem para  esclarecimento das dúvidas sobre a sua 

convivência com a doença falciforme? Por quê? 

Médico (   )      Enfermeiro (   )      Agente Comunitário de Saúde (   )  Outra (   ) 

Quem__________________. 

 

22. Você acha que esses serviços devem melhorar?    Não (   )Sim (   ) Como?  Explique.  

 

23. O que você sugere para outro paciente portador da doença falciforme? Explique. 
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APÊNDICE 2 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

Termo de consentimento Livre e Esclarecido para participantes maiores de 18 anos de 

idade. 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada “Perfil da Doença 

Falciforme no Município de Diamantina/MG: uma contribuição para profissionais da área da 

saúde na atenção básica”, a ser realizada no Município de Diamantina, sob responsabilidade 

dos Professores da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) 

Silvia Swain Canôas e Marivaldo Aparecido Carvalho e da mestranda (UFVJM) Euza Mara 

Rocha. 

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 UFVJM ou com a Fundação Hemominas.  

Os objetivos desta pesquisa são: conhecer a realidade de vida e as condições de saúde 

das pessoas com doença falciforme no Município de Diamantina/MG; estudar a ocupação do 

território e como isso influenciou no aparecimento da doença, procurando descrever as 

características sociais e econômicas das pessoas envolvidas; conhecer a percepção dos 

pacientes sobre a Doença Falciforme; entender a influência da doença falciforme na vida 

familiar e nas relações sociais, principalmente. 

Caso você decida aceitar o convite, será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: 

entrevista gravada pela pesquisadora envolvendo aspectos da vida social, familiar, saúde e 

outros que podem se relacionar à doença falciforme. O tempo previsto para a sua participação 

é de aproximadamente 60 minutos. 

Os riscos relacionados com sua participação são de constrangimento e quebra de sigilo 

e serão minimizados pelos seguintes procedimentos: não utilização do nome do entrevistado 

na pesquisa, apenas suas iniciais ou um pseudômino, liberdade de escolha do local da 

entrevista pelo entrevistado, podendo ser domicilio, ambulatório da Fundação Hemominas ou 

outro indicado pelo mesmo.  
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Os benefícios relacionados com a sua participação será o conhecimento das condições 

de vida e de saúde das pessoas que vivem com doença falciforme, de forma a contribuir para a 

melhoria da qualidade da assistência à sua saúde.  

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 haverá 

qualquer gasto financeiro para os convidados a participarem da pesquisa. 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 os telefones e os contatos dos 

pesquisadores, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação agora ou 

em qualquer momento. 

 

Euza Mara Rocha (Pesquisadora) 

Telefone: (38) 9236-7721         e-mail: euzamararocha@yahoo.com.br                                

 

Silvia Swain Canôas (Orientadora) 

Telefone: (33) 8447-0997          e-mail: silvia.canoas@ufvjm.edu.br 

  

Marivaldo Aparecido de Carvalho (Co-orientador) 

Telefone: (38) 3532-1200          e-mail: marivascarvalho@hotmail.com  

 

 

Diamantina,_____ de _____ de 2014. 

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e 

benefícios, 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: ___________________________________ 

 

 

mailto:euzamararocha@yahoo.com.br
mailto:silvia.canoas@ufvjm.edu.br
mailto:marivascarvalho@gmail.com
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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 – 

 Coordenadora: Profª. Thaís Peixoto Gaiad Machado 

Secretaria: Dione de Paula 

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
mailto:cep@ufvjm.edu.br
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APÊNDICE 3 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

Termo de consentimento Livre e Esclarecido para participantes menores de 18 anos de 

idade. 

O(a) adolescente sob sua responsabilidade está sendo convidado(a) a participar da 

pesquisa intitulada “Perfil da Doença Falciforme no Município de Diamantina/MG: uma 

contribuição para profissionais da área da saúde na atenção básica”, a ser realizada no 

Município de Diamantina, sob responsabilidade dos Professores da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) Silvia Swain Canôas e Marivaldo Aparecido 

Carvalho e da mestranda (UFVJM) Euza Mara Rocha. 

A participação dele(a) não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, 

você e/ou ele(a) poderão desistir e retirar os seus consentimentos. Sua recusa não trará 

nenhum prejuízo para a relação de vocês com o pesquisador, com a UFVJM ou com a 

Fundação Hemominas.  

Os objetivos desta pesquisa são: conhecer a realidade de vida e as condições de saúde 

das pessoas com doença falciforme no Município de Diamantina/MG; estudar a ocupação do 

território e como isso influenciou no aparecimento da doença, procurando descrever as 

características sociais e econômicas das pessoas envolvidas; conhecer a percepção dos 

pacientes sobre a Doença Falciforme; entender a influência da doença falciforme na vida 

familiar e nas relações sociais, principalmente. 

Caso vocês decidam aceitar o convite, o adolescente será submetido(a) ao(s) 

seguinte(s) procedimentos: entrevista gravada pela pesquisadora envolvendo aspectos da vida 

social, familiar, saúde e outros que podem se relacionar à doença falciforme. O tempo 

previsto para a entrevista é de aproximadamente 60 minutos. 

Os riscos relacionados com a participação são de constrangimento e quebra de sigilo e 

serão minimizados pelos seguintes procedimentos: não utilização do nome do entrevistado na 

pesquisa, apenas suas iniciais ou um pseudônimo, liberdade de escolha do local da entrevista 

pelo entrevistado, podendo ser domicilio, ambulatório da Fundação Hemominas ou outro 

indicado pelo mesmo.  
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Os benefícios relacionados com a participação na pesquisa será o conhecimento das 

condições de vida e de saúde das pessoas que vivem com doença falciforme, de forma a 

contribuir para a melhoria da qualidade da assistência à sua saúde.  

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e 

similares, entretanto, os dados/informações obtidos por meio da entrevista serão confidenciais 

e sigilosos, não possibilitando a identificação dos participantes. A participação do adolescente 

sob sua responsabilidade, bem como a de todas as partes envolvidas será voluntária, não 

havendo remuneração para tal. Não haverá qualquer gasto financeiro para os convidados a 

participarem da pesquisa. 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 os telefones e os contatos dos 

pesquisadores, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação agora ou 

em qualquer momento. 

 

Euza Mara Rocha (Pesquisadora) 

Telefone: (38) 9236-7721         e-mail: euzamararocha@yahoo.com.br                                

 

Silvia Swain Canôas (Orientadora) 

Telefone: (33) 8447-0997          e-mail: silvia.canoas@ufvjm.edu.br 

  

Marivaldo Aparecido de Carvalho (Co-orientador) 

Telefone: (38) 3532-1200          e-mail: marivascarvalho@hotmail.com  

 

 

Diamantina,_____ de _____ de 2014. 

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de participação do(a) adolescente sob 

minha responsabilidade, riscos e benefícios da mesma e concordo com a participação 

dele(a) no estudo. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a qual garante o 

anonimato e o sigilo referente à participação. 

 

Nome do sujeito da pesquisa: ________________________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa: ____________________________________ 

mailto:euzamararocha@yahoo.com.br
mailto:silvia.canoas@ufvjm.edu.br
mailto:marivascarvalho@gmail.com
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Nome do responsável: _______________________________________________ 

Assinatura do responsável: ____________________________________________ 

 

 

 

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 – 

 Coordenadora: Profª. Thaís Peixoto Gaiad Machado 

Secretaria: Dione de Paula 

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br.  

 

 

mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
mailto:cep@ufvjm.edu.br

