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Resumo: O estudo tem como objetivo identificar as dimensões da vulnerabilidade 

relacionadas aos portadores de anemia falciforme presentes na produção indexada na 

Biblioteca Virtual da Saúde. Para tal, foi realizada uma revisão integrativa com os descritores 

“anemia falciforme”, “vulnerabilidade” e dez descritores determinados a partir dos conceitos 

das dimensões de vulnerabilidade de José Ricardo Ayres (2003). Foram encontrados 19 

artigos, cujos dados vinculam o portador de anemia falciforme a: situações de baixa renda e 

escolaridade, falta de informação sobre a doença (entre os portadores e profissionais da saúde) 

e dificuldades em transformar as informações em autocuidado. Nenhum dos estudos abordou 

diretamente a questão da vulnerabilidade e pouca atenção foi destinada ao componente 

programático no nível de políticas públicas. 

Palavras-chave: Anemia Falciforme, Vulnerabilidade Social, Sistema Único de Saúde. 

 

Abstract: The study aims to identify vulnerability dimensions related to sickle cell anemia 

present in the indexed production in the Virtual Health Library. To do this, an integrative 

review was performed with the descriptors "sickle cell anemia", "vulnerability" and ten 

descriptors determined from the concepts of vulnerability dimensions by José Ricardo Ayres 

(2003). Nineteen articles were found, whose data relate sickle cell anemia to: low income and 

education situations, lack of information about the disease (among patients and health 

professionals) and difficulties in transforming the information on self-care. None of the 

studies directly addressed the issue of vulnerability and little attention was intended for 

programmatic component of the public policy level. 
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Introdução 

 

A doença falciforme, ou Sickle Cell Disease (HbS), é considerada a manifestação 

mais frequente entre as hemoglobinopatias e caracteriza-se, na sua forma mais severa, pela 

herança homozigótica (anemia falciforme homozigótica ou SS) da hemoglobina (Hb) 

(OLIVEIRA et al., 2015). A alteração na globina (uma parte da hemoglobina) forma uma Hb 

anormal que, em estado não oxigenado, leva à deformação e ao enrijecimento da hemácia, 

estrutura responsável pelo transporte de oxigênio e gás carbônico para os tecidos 

(BRUNETTA et al., 2010; MOREIRA, SILVA; 2014).   

A característica clínica é a anemia hemolítica (por destruição) e a oclusão dos 

vasos sanguíneos. Existem outras doenças associadas com a alteração da hemoglobina 

(doenças falciformes com alterações genéticas contendo a HbS), como as talassemias 

(BRUNETTA et al., 2010). No que tange às complicações clínicas, a anemia falciforme 

apresenta os maiores índices de morbimortalidade (KIKUCHI, 2007). Na infância, a anemia 

falciforme se encontra relacionada com crises de infarto ósseo, sepse bacteriana, sequestro 

esplênico e síndrome torácica aguda, o que corrobora a importância do diagnóstico precoce 

(SILLA, 1999). 

A anemia falciforme originou-se no continente africano como um mecanismo de 

proteção à malária e chegou ao Brasil por meio do tráfico de escravos (WILLIAMS et al. 

2005; ZAGO, 2002). A doença falciforme é encontrada também na Europa e em regiões da 

Ásia, sendo predominante entre negros e pardos.  

A ocorrência no Brasil é maior em populações da raça negra, mas, devido ao 

processo de miscigenação, encontra-se presente em todos os grupos étnicos. A estimativa é 

que existam em torno de 25 mil a 30 mil pessoas com a doença no país, com maior incidência 

encontrada no estado da Bahia, com um caso a cada 500 nascimentos, seguido de Rio de 

Janeiro, Pernambuco, Maranhão e Minas Gerais (BRASIL, 2015). 

Os portadores de anemia falciforme estão inseridos nas camadas sociais com baixa 

renda econômica e escolaridade, entre outros problemas sociais, fatores que levam a deduzir 

que os componentes das vulnerabilidades individual (informação), social (recursos materiais), 

e programática (politicas, programas e acesso aos serviços de saúde), coexistem com as 

manifestações clínicas inerentes à doença e a prevenção, tratamento e reabilitação parecem 

ainda ser incipientes e negligenciados pelos órgãos governamentais (MARQUES, SOUZA, 

PEREIRA, 2015; FERREIRA, et al., 2013; OHARA, et al.,2012; SERAFIM, et al.,2011). 

Por se tratar de uma população com baixa escolaridade e pouca inserção social, as 

pessoas com AF enfrentam entraves que vão além dos problemas clínicos da doença, como o 

despreparo dos profissionais de saúde, a falta de assistência jurídica, a invisibilidade desse 

grupo nas políticas de saúde pública local e a dificuldade no exercício da cidadania. Insere-se 

também, a ausência de iniciativa das instâncias públicas para assegurar os direitos das pessoas 

com AF, que incluem: falta de exames diagnósticos e de medicamentos necessários, equipe 

mínima de profissionais de saúde e estrutura física limitada (ARAUJO et al., 2013). 

Nesse contexto, torna-se relevante compreender os diferentes aspectos e 

componentes das situações de vulnerabilidade. Na concepção de Ayres (2003), 



 

vulnerabilidade corresponde à chance de a pessoa adoecer, devido à situação em que se 

encontra, que pode ser de ordem individual, social ou programática, e/ou interligadas entre si. 

Por vulnerabilidade individual entende-se a privação de recursos materiais que impedem ou 

dificultam o acesso à educação ou informação, implicando em comportamentos e atitudes que 

criam maior possibilidade da doença. A vulnerabilidade social diz respeito a vivências em um 

meio social no qual as pessoas experimentam possibilidades de participação social e política, 

acesso à educação, à saúde, à justiça, ao trabalho regulamentado, a benefícios sociais, à 

cultura, ao lazer e demais bens sociais que promovam a equidade de gênero e o 

desenvolvimento humano. A vulnerabilidade programática envolve a falta de políticas 

assistenciais que contemplem as especificidades das necessidades de saúde das pessoas, a 

acessibilidade física e comunicacional nos serviços regulares de saúde (como as unidades 

básicas de saúde, ambulatórios e hospitais), a sensibilização e capacitação dos profissionais de 

saúde, e o reconhecimento dos direitos humanos nos serviços de saúde (NICOLAU, 

SCHRAIBER, AYRES, 2013; FERREIRA, et al.,2013). 

O conceito de vulnerabilidade ganhou destaque na saúde pública no final da 

década de 1990, especificamente ao se abordar a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(Aids). Ayres (2003, p.123-126) descreve que a transmutação de conceitos na busca da 

compreensão dos avanços da doença. No período da descoberta, o enfoque estava nos “fatores 

de risco” associados à doença, passando posteriormente ao conceito operativo de “grupo de 

risco”. Como a doença ocasionava a estigmatização ao mesmo tempo em que não se restringia 

a determinados grupos, a crítica ao conceito terminou por abrir espaço para a ideia do 

“comportamento de risco”. E, desta forma, frente à expansão da doença, vulnerabilidade 

pareceu ser um termo mais adequado para abranger diferentes fatores relacionados a chance 

de exposição das pessoas à doença.  

No campo da saúde pública, a contribuição do conceito de vulnerabilidade remete 

à superação do conceito de risco, que expressa um caráter individualizante e probabilístico. Já 

a vulnerabilidade abarca aspectos coletivos, contextuais e até mesmo a disponibilidade ou 

carência de recursos destinados à proteção das pessoas (SANCHÉZ, BERTOLOZZI, 2007). 

No caso da anemia falciforme, no qual seus portadores vivenciam uma herança 

histórica de desigualdades que ajuda a reproduzir um contexto de vulnerabilidades, 

compreende-se que a promoção dos princípios do Sistema Único de Saúde – universalidade, 

equidade e integralidade – mostra-se de extrema importância para a promoção da qualidade de 

vida dessa população. Neste sentido, este estudo objetiva identificar as dimensões da 

vulnerabilidade relacionadas aos portadores de anemia falciforme presentes na produção 

indexada na Biblioteca Virtual da Saúde.  

 

Método 

 

Para verificar as informações disponíveis na literatura sobre ‘vulnerabilidades de 

portadores de doença falciforme’, foi realizada uma revisão integrativa, método no qual a 

produção científica anterior é resumida tecendo conclusões gerais a partir de muitos estudos 

(BROOME, 2006). Os dados foram coletados na Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) no mês 

de julho de 2015, nas seguintes bases de referências: Biblioteca Cochrane, Comunicação 

Científica em Saúde, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Revista Científica, Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE), 

Scientific Electronic Library Online (Scielo).  



 

A pesquisa foi desenvolvida seguindo a proposta de Botelho, Cunha e Macedo 

(2011). Na primeira etapa, foi definida a pergunta norteadora da pesquisa: quais são  as 

dimensões do conceito de vulnerabilidade associados aos portadores de anemia falciforme 

presentes na produção científica indexada na Biblioteca Virtual da Saúde? Inicialmente foram 

empregados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) ‘Anemia Falciforme’ e 

‘Vulnerabilidade em Saúde’ na busca das referências. A estes foram acrescidos descritores 

específicos para cada uma das dimensões propostas por Ayres para o conceito de 

vulnerabilidade que foram estabelecidos conforme o seguinte processo: os autores destacaram 

os termos que consideraram mais relevantes para cada dimensão do conceito de 

vulnerabilidade e procuraram descritores com significados semelhantes que fizessem parte 

dos Descritores em Ciências da Saúde (Quadro 1).  

 
Quadro 1. Conceito de vulnerabilidade e descritores 

Componentes das vulnerabilidades (AYRES, 2003, p.127, grifos nossos) Descritores 

Individual: diz respeito ao grau e qualidade da informação que os indivíduos 

dispõem sobre o problema; à capacidade de elaborar essas informações e 

incorporá-las aos seus repertórios cotidianos de preocupações e, finalmente, ao 

interesse e às possibilidade efetivas de transformar essas preocupações em práticas 

protegidas e protetoras. 

Informação, Educação, 

Educação em Saúde, 

Autocuidado 

Social: diz respeito à obtenção de informações, às possibilidades de metabolizá-las 
e ao poder de as incorporar a mudanças práticas, o que não depende só dos 

indivíduos, mas de aspectos, como acesso a meios de comunicação, escolarização, 

disponibilidade de recursos materiais, poder de influenciar decisões políticas, 

possibilidade de enfrentar barreiras culturais, estar livre de coerções violentas, 

poder defender-se delas, etc. Todos esses aspectos devem ser, portanto, 

incorporados às análises de vulnerabilidade. 

Perfil de Saúde, 
Fatores 

Socioeconômicos, 

Condições Sociais 

Programático: para que os recursos sociais que os indivíduos necessitem para não 

se expor ao HIV e se proteger de seus danos sejam disponibilizados de modo 

efetivo e democrático, é fundamental a existência de esforços programáticos nessa 

direção. Quanto maior for o grau e a qualidade de compromisso, recursos, gerência 
e monitoramento de programas nacionais, regionais ou locais de prevenção e 

cuidado relativo ao HIV/Aids, maiores serão as chances de canalizar os recursos 

sociais existentes, otimizar seu uso e identificar a necessidade de outros recursos, 

fortalecendo os indivíduos diante da epidemia. 

Políticas Públicas, 

Acesso aos Serviços de 

Saúde, Capacitação 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A estratégia de pesquisa adotada foi utilizar inicialmente os dois descritores 

principais, Anemia Falciforme e (AND) Vulnerabilidade em Saúde, seguido da busca de 

Anemia Falciforme com cada um dos descritores das dimensões de vulnerabilidade (ex: 

Anemia Falciforme e (AND) Informação). A busca dos artigos indexados envolveu a 

presença dos descritores selecionados em todos os índices (título, autor e assunto), emprego 

do filtro Brasil como país de afiliação, sem restrição de período. Como critério de inclusão, 

buscaram-se artigos que abordassem vulnerabilidades em saúde (que correspondem aos 

descritores: Informação, Educação, Educação em Saúde, Autocuidado, Perfil de Saúde, 

Fatores Socioeconômicos, Condições Sociais, Políticas Públicas, Acesso aos Serviços de 

Saúde e Capacitação) relacionadas aos portadores de anemia falciforme. 



 

Foram encontradas 70 ocorrências, das quais 30 eram repetidas nas diferentes 

bases de dados e 13 não enfocavam diretamente a doença falciforme, apenas a citavam. Como 

critérios de exclusão, considerou-se: ausência de contextualização socioeconômica dos 

portadores da doença ou descrição de qualquer esforço programático no acesso dos indivíduos 

a informações e ao cuidado em saúde (n=5); artigo descritivo do Programa Nacional de 

Triagem Neonatal (n=1), e revisões de literatura (n=2), pois o objetivo era sistematizar 

estudos originais. Ao final, 19 artigos foram incorporados a esta revisão, publicados entre os 

anos 1993 e 2015. 

Após a leitura dos títulos, resumos e palavras-chave, foi elaborado um quadro com 

os estudos pré-selecionados para a revisão. Estes artigos foram lidos na íntegra por três 

autores e sistematizados, segundo descritor (utilizado na busca inicial), título do artigo, 

autores, ano de publicação, objetivo, componente de vulnerabilidade, e principais trechos do 

artigo que se referiram às vulnerabilidades (Quadro 2). Embora inicialmente se tenha adotado 

descritores específicos para pesquisar cada componente da vulnerabilidade, após a leitura na 

íntegra dos artigos, observou-se que, em alguns casos, o descritor não expressava todos os 

componentes de vulnerabilidades presentes no artigo (n=3) ou o descritor não estava em 

consonância com o respectivo componente de vulnerabilidade (n=5). Logo, optou-se por 

classificar o componente novamente (de forma dissociada do descritor).  

As informações extraídas dos estudos selecionados se referem aos descritores 

específicos das dimensões do conceito de vulnerabilidade e, dessa forma, os estudos foram 

categorizados respeitando os componentes de vulnerabilidade (com o objetivo de facilitar a 

análise). 

Por se tratar de uma revisão de artigos publicados disponíveis em uma base de 

referências de acesso público, não houve necessidade de encaminhamento a comitê de ética e 

pesquisa. Este trabalho foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq), como parte de uma tese de doutorado e não houve conflito de 

interesse. 

 

Resultados e Discussão 

 

Do total de 19 artigos inseridos nesta revisão, apenas um foi publicado na década 

dos anos 1990 e 4 nos anos 2000, 3 dos quais envolvendo a mesma dupla de autores e com 

enfoque na genética em saúde pública. Os demais 14 artigos foram publicados no período de 

2010-2015, quando aspectos sociais, qualidade de vida e o desempenho ocupacional dos 

portadores da doença passaram a ser objeto de estudo (Quadro 2).  

 
Quadro 2. Produção indexada na Biblioteca Virtual da Saúde selecionada, segundo autores e ano de publicação, 
título, objetivo, descritor empregado, componente de vulnerabilidade identificado e principais resultados, 1993-

2015. 

Autores e ano 

de publicação 
Título do 

artigo 
Objetivo Descritor 

Componente de 

vulnerabilidade 
Principais resultados 

Paiva e Silva 
RB; Ramalho 

AS; Cassorla 

RM. (1993) 

A anemia 
falciforme 

como problema 

de Saúde 

Pública do 

Brasil. 

Fornecer uma 
contribuição em 

termos dos aspectos 

de saúde pública na 

doença falciforme, 

discutindo a 

realidade vivida por 

Fatores 
Socio-

econômicos 

Social Em 80 portadores de 
anemia falciforme: 85% 

apresentavam renda 

inferior a um salário 

mínimo; 78% possuíam o 

primeiro grau incompleto; 

e 53% demonstravam 



 

uma amostra de 

pacientes atendidos 

no Hemocentro da 
Universidade 

Estadual de 

Campinas. 

nível de conhecimento 

sobre a doença 

insatisfatório. 

Roberti MRF; 

Moreira, 
CLNSO; 

Tavares RS; et 

al. (2010) 

Avaliação da 

qualidade de 
vida em 

portadores de 

doença 

falciforme do 

Hospital das 

Clínicas de 

Goiás, Brasil 

Avaliar a qualidade 

de vida dos doentes 
falciformes em 

tratamento no 

Hospital das 

Clínicas da 

Universidade de 

Goiás. 

Fatores 

Socio-
econômicos 

Social Dos 60 portadores de 

anemia falciforme, 51,7%  
apresentaram nível 

educacional até o 

primeiro grau completo. 

Martins A; 

Moreira DG; 

Nascimento 

EM; Soares E. 

(2013) 

O autocuidado 

para o 

tratamento de 

ulcera de perna 

falciforme: 

orientações de 

enfermagem 

Verificar a eficácia 

do Programa do 

Autocuidado, pela 

progressão do 

processo cicatricial 

de úlcera de perna 

falciforme 

Fatores 

Socio-

econômicos, 

Autocuidado 

Social, Individual 

e programático 

Dos 40 indivíduos com 

diagnóstico de anemia 

falciforme: 22,5% não 

foram alfabetizados, 

62,5% apresentavam 

nível fundamental e 15% 

tinham nível médio. A 

cicatrização completa 
das ulcerações de 23 

clientes e cicatrização 

parcial com redução de 

47% da dimensão da 

ferida dos demais clientes 

apontam para a 

importância das consultas 

de enfermagem que 

estimularam a adesão das 

pessoas às ações de 

autocuidado. 

Araújo JG; 

Araújo-Melo 

CA; Menezes-

Neto OA; et al. 

(2011) 

Risk factors for 

acute chest 

syndrome in 

patients from 

low 
socioeconomic 

background: a 

cohort study 

from Sergipe, 

Brazil. 

Avaliar os fatores de 

risco para síndrome 

torácica aguda em 

indivíduos com 

anemia falciforme. 

Fatores 

Socio-

econômicos 

Social Dos 168 indivíduos de 12 

semanas a 26 anos de 

idade, 85% apresentavam 

rendimento familiar 

menor do que dois 
salários mínimos. 

Costa CP; 

Carvalho HL; 

Souza SF; 

Thomaz EB. 

(2015) 

Is sickle cell 

anemia a risk 

factor for 

severe dental 

malocclusion? 

Investigar possíveis 

associações entre 

anemia falciforme e 

a gravidade da má 

oclusão dentária 

Fatores 

Socio-

econômicos 

Social Dos 93 indivíduos com 

anemia falciforme, 63% 

pertenciam à classe 

econômica C. 

Santos JP & 

Gomes Neto 

M. (2013) 

Sociodemograp

hic aspects and 

quality of life 

of patients with 

sickle cell 

Descrever o perfil 

sociodemográfico e 

o impacto da doença 

na qualidade de vida 

de pacientes com 

Fatores 

Socio-

econômicos 

Social Dos 32 indivíduos com 

anemia falciforme, 68% 

estavam desempregados.  



 

anemia anemia falciforme. 

Alves e Luna, 

AC; Rodrigues 

MJ; Menezes 

VA; et al. 

(2012) 

Caries 

prevalence and 

socioeconomic 

factors in 

children with 

sickle cell 

anemia 

Descrever a 

prevalência de 

cáries e fatores 

socioeconômicos em 

crianças com 

anemia falciforme. 

Fatores 

Socio-

econômicos 

Social 56% dos cuidadores das 

160 crianças possuíam o 

ensino básico incompleto 

e 76% recebiam de 1 a 2 

salários mínimos. 

Pinho L; 

Azevedo CA; 

Caldeira AP; 

Amaral JF. 
(2012) 

Perfil 

antropométrico 

e dietético de 

crianças com 
anemia 

falciforme 

Avaliar o perfil 

antropométrico e 

dietético de pré-

escolares e escolares 
com AF, 

considerando seu 

status 

socioeconômico, 

consumo de energia 

e nutrientes e o 

índice de 

desnutrição 

protêico-calórico. 

Fatores 

Socio-

econômicos, 

Perfil de 
Saúde 

Social 50% dos cuidadores das 

12 crianças possuíam o 

ensino fundamental 

incompleto e nenhuma 
das doze famílias recebia 

mais que um salário 

mínimo por mês. 

Felix AA; 

Souza HM; 

Ribeiro SBF. 

(2010) 

Aspectos 

epidemiológico

s e sociais da 

doença 

falciforme 

Descrever os 

aspectos 

epidemiológicos e 

sociais do doente 

falciforme com as 

diferentes formas da 

doença 

Condições 

Sociais 

Social Dos 47 portadores da 

doença, 19%  não 

recebiam qualquer 

rendimento; 49% 

recebiam até um salário 

mínimo e 42,5% tinham o 

segundo grau completo. 

Diniz D & 

Guedes C. 

(2003) 

Anemia 

Falciforme: 

Um Problema 

Nosso. Uma 
abordagem 

bioética sobre a 

nova genética 

Analisar, a partir da 

bioética, o folheto 

informativo Anemia 

Falciforme: Um 
Problema Nosso, 

dado seu caráter de 

informação de 

massa 

Educação em 

Saúde, 

Educação, 

Informação, 
Políticas 

Públicas 

Programático O excesso de informação 

biomédica presente no 

folheto informativo do 

Ministério da Saúde 
dificulta a sua divulgação 

em massa. 

Diniz D; 

Guedes C; 

Trivelino A. 

(2005) 

Educação para 

a genética em 

saúde pública: 

um estudo de 

caso sobre a 

anemia 

falciforme 

Descrever e analisar 

como, após a leitura 

do folheto, pessoas 

com diferentes 

níveis de 

escolaridade 

compreendem a 

distinção entre traço 

e a anemia 

falciforme e como 

mensuram o risco 

reprodutivo de 
casais com o traço 

falciforme. 

Educação em 

Saúde, 

Educação 

Programático 1.007 pessoas de dez 

cidades brasileiras foram 

questionadas: O traço 

falciforme é uma doença? 

Um casal com traço 

falciforme pode ter filhos 

sem a anemia falciforme? 

Um casal com traço 

falciforme tem ___% de 

chances de ter filhos com 

anemia falciforme? A 

quantidade de respostas 
certas aumentou à medida 

que a escolaridade 

também aumentou. 

Diniz D & 
Guedes C. 

(2006) 

Informação 
genética na 

mídia impressa: 

Conhecer e analisar 
o conteúdo das 

mensagens 

Educação em 
Saúde, 

Educação, 

Programático O destaque aos cuidados 
reprodutivos leva a uma 

tênue linha entre a 



 

a anemia 

falciforme em 

questão 

veiculadas pela 

mídia impressa 

sobre a anemia 
falciforme. 

Informação prevenção e o 

reconhecimento das 

liberdades individuais. 

Maia VQO; 

Bispo JPS; 

Teles LF; et al. 

(2013) 

Conhecimento 

de educadores 

sobre doença 

falciforme nas 
escolas 

públicas de 

Montes Claros-

MG 

Avaliar o 

conhecimento sobre 

doença falciforme 

pelos profissionais 
da educação em 

escolas públicas 

onde estão 

matriculados alunos 

com essa 

hemoglobinopatia 

em Montes Claros, 

Minas Gerais. 

Educação em 

Saúde, 

Educação, 

Informação 

Programático Dos 136 profissionais de 

educação em escolas 

públicas com alunos 

matriculados com doença 
falciforme: 67,6% 

desconheciam alunos 

matriculados com a 

doença, 65,4% 

desconheciam a 

sintomatologia da doença 

e 95,6% desconheciam a 

existência do Manual do 

Professor, da ANVISA, 

sobre a doença falciforme 

Meneses RCT; 

Zeni PF; 

Oliveira CCC; 

Melo CM. 

(2015) 

Promoção de 

saúde em 

população 

quilombola 

nordestina - 
análise de 

intervenção 

educativa em 

anemia 

falciforme 

Desenvolver uma 

intervenção 

educativa em saúde 

para comunidades 

quilombolas, 
visando à orientação 

sobre o risco 

genético de gerarem 

filhos com anemia 

falciforme (AF), as 

manifestações orais 

da doença, noções 

gerais de 

autocuidado e 

aconselhamento 

genético. 

Educação em 

Saúde, 

Educação, 

Autocuidado 

Individual e 

programático 

Dos 230 indivíduos, 

60,0% relatou ter ouvido 

falar sobre traço e anemia 

falciforme em 

contraposição a 72,3% 
que informaram não ter 

nenhum conhecimento no 

período pré-intervenção. 

Segava NB; 

Cavalcanti A; 

Paula FG; 

Mendes EL. 

(2013) 

Caracterização 

do uso de 

atividades 

físicas em 

crianças e 
adolescentes 

com anemia 

falciforme 

Investigar e pontuar 

considerações 

referentes ao 

desempenho 

ocupacional de 
crianças/adolescente

s com AF para a 

realização de 

atividades físicas 

Educação Individual e 

programático 

Foram constatadas 

alterações obtidas no 

desempenho das 13 

crianças/adolescentes 

com AF no que diz 
respeito às atividades 

físicas, como: 

indisposição, cansaço, 

dor, edema. Contudo, 

verificou-se que tais 

acometimentos não são 

compreensíveis para esta 

população, e que existem 

distintos graus de 

limitação. 

Segava NB & 

Cavalcanti A. 

(2011) 

Análise do 

desempenho 

ocupacional de 

crianças e 

adolescentes 

Analisar o 

desempenho 

ocupacional de 

crianças/adolescente

s com diagnóstico 

Autocuidado Individual e 

programático 

Das 13 crianças e 

adolescentes com o 

diagnóstico de AF:, 6 

referiram restrições 

alimentares em desacordo 



 

com anemia 

falciforme 

de AF, investigando 

o impacto da mesma 

na sua condição de 
saúde. 

com a literatura. A 

maioria dos sujeitos não 

possui clareza sobre a 
necessidade do balanço 

hídrico regular, 

principalmente em 

episódios de calor 

excessivo. 

Cordeiro RC; 

Ferreira SL; 

Santos ACC. 

(2014) 

Experiências 

do adoecimento 

de pessoas com 

anemia 

falciforme e 

estratégias de 

autocuidado 

Conhecer as 

experiências do 

adoecimento de 

pessoas com anemia 

falciforme e suas 

estratégias para o 

autocuidado. 

Autocuidado Individual Entrevistando 17 pessoas 

com anemia falciforme 

com idades entre 18 e 49 

anos, observou-se que 

existe um esforço em 

apresentar o discurso 

biomédico, mas que isso 

não implica na 

assimilação total desse 

saber. 

Xavier ASG; 

Ferreira SL; 

Carvalho ESS; 

et al. (2013) 

Percepção de 

mulheres com 

anemia 

falciforme 

sobre a 
gestação: 

estudo 

exploratório 

Descrever a 

percepção de 

mulheres com 

anemia falciforme 

sobre a gestação 

Políticas 

Públicas 

Programático Na percepção de 25 

mulheres grávidas com 

anemia falciforme, além 

da apreensão com 

complicações inerentes à 
própria doença, 

manifesta-se a 

preocupação com a 

ausência de vagas em 

maternidade de 

referência, o que se 

intensifica diante de uma 

suposta “alta” do pré-

natal e orientação dos 

profissionais em buscar 

por serviços com 

assistência especializada. 

Rezende PV; 

Viana MB; 

Murao  M; et 

al. (2009) 

Sequestro 

esplênico 

agudo em 

coorte de 
crianças com 

anemia 

falciforme 

Analisar o sequestro 

esplênico agudo 

(SEA) em crianças 

com anemia 
falciforme, 

provindas da 

triagem neonatal de 

Minas Gerais e 

acompanhadas pelo 

Hemominas de Belo 

Horizonte (MG) 

Capacitação Programático A existência de entraves 

burocráticos no Sistema 

Único de Saúde resultam 

na demora do processo 
até a realização da 

cirurgia. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Em termos do componente social da vulnerabilidade, verificou-se que oito artigos 

apresentavam dados relativos ao nível de escolaridade e/ou renda, abrangendo os descritores 

‘fatores socioeconômicos’ (n=6), ‘condições sociais’ (n=1), ‘perfil de saúde’ (n=1). Paiva e 

Silva, Ramalho e Cassorla (1993) verificaram que de 80 portadores de anemia falciforme: 



 

85% apresentavam renda inferior a um salário mínimo; 78% possuíam o primeiro grau 

incompleto; e 53% demonstravam nível de conhecimento sobre a doença insatisfatório. 

Roberti et al. (2010) observaram que 51,7% dos 60 portadores de anemia falciforme 

apresentavam nível educacional até o primeiro grau completo. Martins et al. (2013) 

acompanharam 40 portadores de anemia falciforme, dos quais: 22,5% não foram 

alfabetizados, 62,5% apresentavam nível fundamental e 15% tinham nível médio.  

De forma semelhante, Araújo et al. (2011) identificaram que de 168 indivíduos de 

12 semanas a 26 anos de idade, 85% apresentavam rendimento familiar menor do que dois 

salários mínimos. Costa et al. (2015) também encontraram situação de baixa renda ao 

constatar que 63% dos 93 indivíduos com anemia falciforme pertenciam à classe econômica 

C. Cenário semelhante foi observado por Santos e Gomes Neto (2013) que constataram a 

situação de desemprego em 68% dos 32 indivíduos com anemia falciforme. 

Com relação às crianças com anemia falciforme, Alves e Luna et al. (2012) 

verificaram que 56% dos cuidadores das 160 crianças possuíam o ensino básico incompleto e 

76% recebiam de 1 a 2 salários mínimos. Pinho et al. (2012) também analisaram a situação de 

crianças com anemia falciforme e observaram que 50% dos cuidadores possuíam o ensino 

fundamental incompleto e nenhuma das doze famílias recebia mais que um salário mínimo 

por mês. 

Por outro lado, Felix, Souza e Ribeiro (2010) verificaram que 19% dos 47 

portadores da doença não recebiam qualquer rendimento; 49% recebiam até um salário 

mínimo e 42,5% tinham o segundo grau completo, o que difere dos outros estudos verificados 

nessa pesquisa, visto que a maior frequência foi observada para o ensino fundamental 

incompleto. 

O segundo descritor mais frequente foi ‘educação’ (n=6) que se mostrou 

acompanhado dos descritores ‘educação em saúde’ (n=5) e ‘informação’ (n=3). Quatro desses 

estudos se referiram ao componente programático, dentre os quais três apresentaram autores 

em comum e tratavam da genética da anemia falciforme. Diniz e Guedes (2003) analisaram, a 

partir da bioética, um folheto informativo do Ministério da Saúde sobre anemia falciforme e 

observaram que o excesso de informação biomédica presente nesse folheto dificulta a sua 

divulgação em massa. Diniz, Guedes e Trivelino (2005) observaram a relação entre 

escolaridade e compreensão de um material informativo (folheto da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária) sobre anemia e traço falciforme ao entrevistar 1.007 pessoas de dez 

cidades brasileiras. Constatou-se em relação às três perguntas - O traço falciforme é uma 

doença? Um casal com traço falciforme pode ter filhos sem a anemia falciforme? Um casal 

com traço falciforme tem ___% de chances de ter filhos com anemia falciforme? - que a 

quantidade de respostas certas aumentava à medida que a escolaridade também aumentava. 

Tal informação reforça a ideia de que o componente social é diretamente relacionado com o 

componente individual, uma vez que a instrução constitui a base para que o indivíduo possa 

internalizar e transformar as informações que recebe em práticas de autocuidado. Os mesmos 

autores (DINIZ, GUEDES, 2006) em outro estudo também analisaram o conteúdo das 

mensagens veiculadas pela mídia impressa sobre anemia falciforme e ressaltaram que embora 

exista um apelo em chamar as pessoas a identificar a doença e buscar atendimento, o destaque 

aos cuidados reprodutivos leva a uma tênue linha entre a prevenção e o reconhecimento das 

liberdades individuais. 

Ainda em relação ao componente programático, Maia et al. (2013) avaliaram o 

conhecimento sobre anemia falciforme por profissionais de educação em escolas públicas nas 



 

quais estão matriculados alunos com essa doença. Os autores verificaram que 67,6% dos 136 

profissionais desconheciam alunos matriculados com anemia falciforme, 65,4% 

desconheciam a sintomatologia da doença e 95,6% desconheciam a existência do Manual do 

Professor, da ANVISA (BRASIL, s/a), sobre a doença falciforme. Segundo esse documento, a 

ação do educador é importante, pois pode minimizar os problemas causados pela doença 

falciforme. 

Um dos dois estudos com o descritor ‘educação’ que tratam dos componentes 

individual e programático consiste em uma intervenção educativa e aconselhamento genético 

a respeito da anemia falciforme em comunidades quilombolas. Menezes et al. (2015) 

observaram que, após a intervenção, 60,0% de 230 indivíduos relatou ter ouvido falar sobre 

traço e anemia falciforme em contraposição a 72,3% que informaram não ter nenhum 

conhecimento no período pré-intervenção. 

Dois estudos com descritores diferentes (‘educação’ e ‘autocuidado’) que se 

referiram aos componentes individual e programático apresentaram autoras em comum. Com 

o objetivo de analisar o desempenho ocupacional de crianças e adolescentes com diagnóstico 

de anemia falciforme, os estudos apontaram a existência de falha nas informações sobre a 

anemia falciforme, visto que as crianças e adolescentes não tinham clareza sobre o que 

poderiam ou não realizar e por que ocorriam situações de indisposição (SEGAVA, 

CAVALCANTI, 2011; SEGAVA et al, 2013). Deve-se considerar que a infância é um 

período adequado para informar os indivíduos sobre a importância do autocuidado e também 

para a inclusão em programa de atenção integral, conforme o Manual da Anemia Falciforme 

para a População do Ministério da Saúde indica (BRASIL, 2007).  

O descritor ‘autocuidado’ foi verificado em outros dois artigos que foram 

considerados no componente individual e nos componentes individual e programático. No 

primeiro caso, Cordeiro, Ferreira e Santos (2014) buscaram conhecer as experiências do 

adoecimento de pessoas com anemia falciforme e analisaram os recursos criados por elas para 

conviver com o processo de adoecimento e as estratégias de autocuidado. Os autores 

identificaram, nesse grupo de 17 pessoas com idades entre 18 e 49 anos, que existe um 

esforço em apresentar o discurso biomédico, mas que isso não implica na assimilação total 

desse saber. A explicação sobre a doença auxilia o indivíduo a responder com mais segurança, 

mas a compreensão e aprendizagem serão fortalecidas na vivência, possibilitando o 

autocuidado. 

Em contrapartida, Martins et al. (2013) mostram como o conhecimento 

especializado pode superar as expectativas embasadas em resultados encontrados na literatura. 

Ao avaliar a eficácia do Programa do Autocuidado pela progressão do processo cicatricial de 

úlcera da perna falciforme, as autoras verificaram que as consultas de enfermagem 

constituíram momentos de troca de experiência e relação de ajuda que, por sua vez, 

estimularam a adesão das pessoas às ações de autocuidado. 

Com relação ao componente programático, foram utilizados os descritores 

‘políticas públicas’ e ‘capacitação’. Xavier et al. (2013) observaram que na percepção de 25 

mulheres grávidas com anemia falciforme, além da apreensão com complicações inerentes à 

própria doença, manifesta-se a preocupação com a ausência de vagas em maternidade de 

referência, o que se intensifica diante de uma suposta “alta” do pré-natal e orientação dos 

profissionais em buscar por serviços com assistência especializada. A questão do acesso 

também se mostrou presente na análise do sequestro esplênico agudo em 255 crianças com 

anemia falciforme, conforme pesquisa de Rezende (2009). Os autores constataram a 



 

existência de entraves burocráticos no Sistema Único de Saúde que resultaram na demora do 

processo até a realização da cirurgia.  

 

Conclusões 
 

Os artigos revisados desvelam que os portadores de anemia falciforme estão 

cercados por um cenário marcado pela vulnerabilidade em todos os seus componentes. No 

entanto, embora os dados dos estudos mostrem situações de baixa renda e escolaridade, falta 

de informação sobre a doença (entre os portadores e profissionais da saúde) e dificuldades em 

transformar as informações em autocuidado, observou-se que nenhuma das pesquisas abordou 

diretamente a questão da vulnerabilidade.  

Por vezes, os dados socioeconômicos são constatados em uma perspectiva mais 

relacionada ao conceito de risco, como um aspecto individual, do que como um dos aspectos 

coletivos e contextuais que compõem um contexto de vulnerabilidades. Deve-se considerar 

que tais desestruturações individuais, coletivas e contextuais são decorrentes de uma herança 

histórica de desigualdade que se iniciou com o tráfico de escravos e ainda se mostram 

recorrentes na vida das pessoas com doença falciforme. Certamente elas estão repercutindo e 

potencializando a doença, o que influencia a dinâmica dos agravos e complicações da anemia 

falciforme, assim como deveriam se refletir nas instâncias de planejamento e ações de 

cuidado frente a esta problemática.  

Pouca atenção é destinada ao componente programático no nível de políticas 

públicas. O enfoque volta-se para o conhecimento dos profissionais a respeito da doença e 

não para avaliações mais abrangentes sobre o impacto de programas e políticas (como o 

Programa de Triagem Neonatal, a Politica Nacional do Sangue e Hemoderivados, a Politica 

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

e a Política Nacional de Atenção Integral à População Negra) na promoção da saúde de 

pessoas com anemia falciforme. 

A importância de avaliar os programas e políticas voltados a essa população 

remete a como são implementados os princípios do Sistema Único de Saúde na busca em 

proporcionar a promoção, proteção e recuperação da saúde em face dessa herança de 

desigualdade social. Em especial, o princípio da equidade deve ser considerado quando se 

busca diminuir as desigualdades e ampliar as capacidades em um contexto de 

vulnerabilidades. Nesse sentido, são necessários estudos que se voltem à questão da 

vulnerabilidade, especialmente seu componente programático, proporcionando embasamento 

para as políticas e programas que busquem garantir a informação, o acesso e o cuidado 

especializado aos portadores de anemia falciforme.   
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