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Sorri 
Quando a dor te torturar 
E a saudade atormentar 
Os teus dias tristonhos, vazios 

Sorri 
Quando tudo terminar 
Quando nada mais restar 
Do teu sonho encantador 

Sorri 
Quando o sol perder a luz 
E sentires uma cruz 
Nos teus ombros cansados, doridos 

Sorri 
Vai mentindo a tua dor 
E ao notar que tu sorris 
Todo mundo irá supor 
Que és feliz 

João de Barro/Charles Chaplin 
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RESUMO 

 

A Doença Falciforme apresenta elevados índices de morbidade e mortalidade no 
Brasil. É uma patologia hereditária, e apesar de ser grave e crônica pode ser 
atenuada com diagnóstico precoce e tratamento adequado. O estado da Bahia 
possui a maior prevalência dessa patologia em todo o país. Além disso, com o 
incremento da pesquisa da hemoglobina S na triagem neonatal, possibilitando o 
tratamento precoce e consequentemente melhorando a sobrevida desses indivíduos, 
há uma crescente procura pelos serviços de saúde, por estes indivíduos, 
principalmente aos serviços especializados. Desta forma, é evidente a importância 
de se garantir o acesso aos serviços de saúde para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde dessa população. Com o objetivo de identificar o perfil 
sociodemográfico e epidemiológico dos usuários do Hemocentro Coordenador da 
Bahia com Doença Falciforme e os fatores que interferem no acesso ao serviço, foi 
realizado um estudo descritivo e analítico para caracterizar essa população 
relacionando-a com as dificuldades e facilidades de acesso identificadas e o grau de 
acesso para a realização da primeira consulta. Desta forma, foi identificado que 78% 
dos usuários eram negros, sendo que 53% possuíam idade entre 7 e 15 anos, 76% 
possuíam o ensino fundamental e 71% entre aqueles que eram maiores de 18 anos 
possuíam o grau de escolaridade igual ou maior que ensino médio incompleto. A 
renda familiar de 72% dos indivíduos era de um salário mínimo. 61% dos 
responsáveis pelos usuários possuíam o ensino médio. Na constituição familiar, 53% 
não possuíam a figura do pai ou companheiro. Foi observado que 68% dos usuários 
apresentaram o fenótipo SS. Possuíam outro indivíduo com o mesmo diagnóstico na 
família, 49% dos participantes. Tiveram o diagnóstico por triagem neonatal 66% e 
dos que tiveram o diagnóstico por demanda de saúde 50% tiveram o diagnóstico 
acima de 5 anos. Entre os fatores dificultadores que mais influenciaram no acesso 
destacam-se os relacionados aos obstáculos geográficos, como distância e o poder 
de pagamento. A referência por outro serviço de saúde foi o fator facilitador que 
mais influenciou no acesso, fazendo variar o grau de acesso de baixo a médio. 
Pode-se concluir desta forma que pela grande extensão territorial do estado, a 
caracterização das pessoas com Doença Falciforme como população vulnerável e 
pela característica de serviço especializado, há uma necessidade de 
descentralização do serviço de hematologia no estado, bem como, uma maior 
aproximação do serviço com os outros níveis de atenção à saúde, com o objetivo de 
garantia de equidade no acesso ao serviço e integralidade no tratamento desta 
população. 

PALAVRAS-CHAVE: Acesso, Serviços de Hematologia e Hemoterapia, Doença 
Falciforme. 
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ABSTRACT 

 

The Sickle Cell Disease has high rates of morbidity and mortality in Brazil. It is a 
hereditary disease, and despite being serious and chronic can be mitigated with early 
diagnosis and appropriate treatment. The state of Bahia has a higher prevalence of 
this disease across the country. In addition, with the increase in hemoglobin S 
research in neonatal screening, allowing early treatment and thus improving the 
survival of these patients, there is a growing demand for these individuals, 
particularly the specialized services. Thus, the importance of ensuring access to 
health services for the promotion, protection and recovery of health of this population 
is evident. In order to identify the socio-demographic and epidemiological profile of 
service users with sickle cell disease and the factors that interfere with access to the 
Hemocentro Coordenador da Bahia – the specialized service in sickle cell disease-, 
was realized a descriptive and analytical study to characterize this population relating 
them to the difficulties and facilities identified access and the degree of access to 
carry out the first consultation.Thus, it was identified that 78% of users were black, 
53% were aged between 7 and 15 years, 76% primary education and 71% among 
those who were over 18 years old had the educational level equal to or higher than 
incomplete high school. Family income of 72% of the individuals was a minimum 
wage. 61% of responsible by users had high school and 53% did not have a father 
figure or partner in the family. It was observed that 68% had the SS phenotype and 
49% had another individual with the same diagnosis in the family. In 66% were 
diagnosed by neonatal screening and those who were diagnosed by health demand 
is 50% were diagnosed after 5 years of age. Among the factors affecting access 
highlight those related to geographical barriers such as distance and the power of 
payment and the reference for other health service did vary the degree of access 
between low to medium. It can be concluded therefore that the large territory of the 
state, the characterization of users with sickle cell disease as a vulnerable population 
and the characteristic of specialized service, there is a need for decentralization of 
hemotherapy service in the state and, closer service with other health care levels, 
with the guarantee of fairness goal in access to service and integrality in treating this 
population. 

KEYWORDS: Access, Hematology and Transfusion Medicine Service, Sickle Cell 
Disease. 
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INTRODUÇÃO 
 

A Doença Falciforme (DF) é uma doença hematológica, hereditária, crônica que 
cursa com frequentes e diversas manifestações clínica ao longo da vida. É uma 

doença monogênica derivada de uma mutação pontual ocorrida no gene 

responsável pela produção da hemoglobina, onde ocorre a substituição da valina 
pelo ácido glutâmico, na fração β da proteína com a consequente produção da 

hemoglobina S (patológica) em substituição à hemoglobina A (normal) (NOAUM, 

2000). 

A Anemia Falciforme é o tipo mais frequente entre os tipos de DF. Apresenta a 

forma homozigótica SS, que é a forma mais severa da doença. Porém ainda existem 

as heterozigoses, em que a hemoglobina S encontra-se associada à outra 

hemoglobina variante como a hemoglobina C (HbC) e D (HbD), podendo estar ainda 

em interações com as talassemias, principalmente a β (BRASIL, 2001). 

Na maior parte do período embrionário o indivíduo produz hemoglobina fetal (HbF). 

Após o nascimento essa produção é progressivamente substituída, pela produção 

da hemoglobina A (HbA). Em pessoas com a anemia falciforme a substituição da 

HbF será pela hemoglobina S (HbS), nos outros tipos de DF será substituída tanto 
pela HbS como pela outras variantes como a HbC e HbD. O processo de 

substituição da HbF pela outras hemoglobinas ocorre desde o nascimento até 

aproximadamente o sexto mês de vida, coincidindo com o início da sintomatologia. 

Apesar de ser quase totalmente substituída a HbF continua sendo produzida em 

pequenas quantidades. É importante ressaltar que quanto maior a produção da HbF 

em pacientes com DF melhor o seu prognóstico (NOAUM, 2000). 

As manifestações clínicas apresentadas por indivíduos que possuem essas 

alterações genéticas são graves e variam de pessoa para pessoa. Dentre os fatores 

que são responsáveis pelo mecanismo fisiopatológico da DF destacam-se o 

encurtamento da vida das hemácias provocando frequentes eventos de hemólise e 

os fenômenos de vasoclusão (ZAGO; PINTO, 2007).  
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Dentre os sinais e sintomas mais presentes destacam-se a crise álgica, síndrome 

torácica aguda (STA), úlcera dos membros inferiores, sequestro esplênico, 

priapismo, necrose asséptica do fêmur, acidente vascular encefálico (AVE), 
retinopatia, infecções, insuficiência renal cônica, dentre outros, podendo levar o 
indivíduo a diversas internações hospitalares ao longo da vida (FELIX et al, 2010).  

Observa-se que há uma grande variação no grau e na frequência das manifestações 

clínicas entre os indivíduos que possuem a DF. Essas variações não dependem 

somente do tipo de DF, observa-se tanto entre os casos de heterozigoses (SC, SD, 

Sβ) como entre os casos de homozigose (SS). No caso da homozigose pode-se 

identificar heterogeneidade patológica a depender do tipo de haplótipo que o 

indivíduo apresente destacando-se os da República Centro-Africana, Benin e 

Senegal. Além disso, essas variações clínicas continuam quando se comparam as 

diferenças socioeconômicas entre os indivíduos (NOAUM, 2000).  

As manifestações clínicas decorrentes das alterações causadas nos eritrócitos pela 
presença da hemoglobina S em homozigose ou em heterozigose interferem 

profundamente na vida social das pessoas que as possuem. Esses eventos 

patológicos muitas vezes as impossibilitam de desenvolverem atividades diárias 

comuns. Essa situação é agravada na idade adulta, pois precisam trabalhar e 

frequentemente são designados a realizarem atividades incompatíveis com o seu 

estado físico, tornando difícil a conservação do emprego.  

Essa situação pode ser ilustrada com a osteonecrose do quadril. É uma alteração 

importante na estrutura óssea, observada principalmente em pessoas adultas e 

apresenta elevada incidência em pessoas com DF. Esta alteração patológica pode 

provocar invalidez parcial ou total nos indivíduos que há possuem, observando-se 
maior frequência entre as mulheres (DALTRO et al, 2010). 

Além disso, o caráter crônico da DF prejudica também o aproveitamento escolar 

desses indivíduos devido ao aparecimento frequente das crises álgica e de 

vasoclusão, sem contar com a necessidade de se ausentar frequentemente da 

escola para a realização do tratamento, que é constante e se estende ao longo da 

vida (NOAUM, 2000).  



13 
 

 
 

Por conseguinte, problemas psicossociais podem estar relacionados ao caráter 

crônico da doença. Esses problemas são consequências das alterações físicas que 

esses indivíduos apresentam como o desenvolvimento tardio das características 
sexuais, o desenvolvimento de úlcera de perna, as frequentes alterações da cor da 

pele e dos olhos, que são causadas pelas crises de hemólise. Esses fatores, dentre 

outros, contribuem para o desenvolvimento de pessoas inseguras, tantos em relação 

às suas potencialidades como cidadãos como por indivíduos sempre temerosos em 

relação à morte. Com isso, observam-se dificuldades de relacionamento dessas 

pessoas com os seus familiares, amigos e colegas. Esse quadro é agravado com a 

frequência das manifestações clínicas, provocando medo, depressão e ansiedade 
(FÉLIX et al, 2010). 

Apesar do caráter grave e crônico, a DF é uma doença tratável e atualmente já pode 

ser curada através do transplante de medula óssea. O seu tratamento visa minimizar 

os riscos e agravos que podem ser causados pela doença bem como a reabilitação. 
Com isso há uma possibilidade de melhora na qualidade de vida tanto dos 

indivíduos que possuem a doença como a dos seus familiares. Quando o tratamento 

é precoce, há comprovadamente uma melhora na morbidade e um aumento na 

sobrevida dessa população (MÁXIMO, 2009).  

Os centros especializados são de extrema importância para o acompanhamento 

clínico ambulatorial e o hospitalar para o suporte de internação, em caso de 
necessidade de maior complexidade assistencial, como os eventos de crises de 

maiores riscos. O acompanhamento deve ser multiprofissional e especializado, pois 

trata-se de uma doença que afeta não só o bem estar físico mas também o 

psicológico e o social (MAXIMO, 2009).  

Os serviços de saúde de menor densidade tecnológica, Atenção Básica (AB), são de 

fundamental importância para o acompanhamento de pessoas com DF. A 

importância da AB no acompanhamento dessas pessoas se da não só pelo fato de 

que muitos pacientes encontram-se longe dos serviços especializados, mas 

também, por que o acompanhamento desses indivíduos se estenderá ao longo da 

vida. Nesse acompanhamento é imprescindível que os profissionais da saúde 

orientem os pais das crianças, bem como os próprios indivíduos, sobre os cuidados 

que deve ter para evitar ou minimizar as crises assim como identificar os sinais e 
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sintomas precocemente e além de mostrar como se portar diante de uma crise 

instalada. Essas medidas minimizam os agravos à saúde, pois os capacitam para o 

reconhecimento das crises de dor, o manejo de analgésicos e outras medidas para 
alívio das crises, identificar as crises de sequestro esplênico, reconhecer 

precocemente sinais de infecção e de infarto cerebral, ensinam a palpar o baço, 

dentre outros.  

Como medidas para melhorar o acesso ao tratamento desses indivíduos foram 

incluídos... 
“[...] medicamentos que compõem a rotina do tratamento da DF e integra a 
Farmácia Básica do SUS que são: ácido fólico (de uso contínuo), penicilina 
oral, ou de uso parenteral, (obrigatoriamente até 5 anos de idade), 
antibióticos, analgésicos e antiinflamatórios (nas intercorrências). A 
hidroxiuréia é medicamento usado segundo protocolo, e os usuários 
descrevem significativa redução e periodicidade das crises de dor, e por 
conseguinte, melhora na qualidade de vida e maior longevidade (JESUS 
2010, p.9)“. 

Assim, com a inclusão de medidas de tratamento e prevenção dos agravos à saúde 

da população de pessoas com DF ao longo dos anos foi observado uma maior 

longevidade, em países que incluíram essas medidas, conforme está demonstrado 

na Figura 1. 

 

Figura 1:  Increases in life Expectancy of Patients with Sickle Cell Anemia in the U.S 

 

 
Fonte:   Adaptado da National Institutes of Health, 2002.  
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A análise da melhoria na expectativa de vida da população de pessoas com DF, 

após implantação de medidas de atenção à saúde, mostra o quanto o tratamento é 
efetivo. Desta forma, com o aumento da expectativa de vida dessas pessoas 

possivelmente haverá, consequentemente um aumento da procura pelos serviços de 

saúde (WEATHERALL; CLEGG, 2001). A ausência de avaliação quanto ao aumento 

da expectativa de vida desta população, no Brasil, não permite aos gestores 

identificar a real necessidade estrutural do sistema de saúde para atender às 

demandas dessa crescente população e consequentemente acarreta problemas de 

acesso. 

Assim, apesar de ter sido observada a melhora na longevidade de pessoas com DF, 

através da inclusão de tais práticas, percebe-se que esses avanços podem não 

estar atingindo a toda população, mesmo aquelas que foram diagnosticadas com a 

triagem neonatal. Isso pode estar ocorrendo devido à baixa adesão ao tratamento ou 
à dificuldade de acesso às referidas medidas.  

Os avanços da tecnologia e dos tratamentos de ponta são de grande importância 

para o aumento da longevidade da população de pessoas com DF. Entretanto, a 

garantia do acesso a todo o arsenal técnico, bem como a promoção da educação 

em saúde para essa população é de fundamental importância na sua melhoria da 

qualidade de vida, conforme pode ser observado na Figura 1.  

A triagem neonatal foi um grande avanço na atenção às pessoas com doença 

falciforme, porém, para que o tratamento seja bem sucedido os familiares das 

crianças recém-diagnosticadas, além de realizarem o tratamento profilático, devem 

entender o diagnóstico e aprender como agir corretamente nas diferentes 
intercorrências (RODRIGUES et al, 2010).  

Segundo Caldas et al, 2010, a triagem precoce e o tratamento multidisciplinar 

podem ter influência na menor proporção de agravamento para internação causado 

pelas crises álgicas em um estudo realizado na Bahia. Esse estudo avaliou o perfil 

das manifestações clínicas em crianças diagnosticadas no teste do pezinho e 

acompanhadas por equipe multidisciplinar. Foi observado, entretanto, que apesar de 
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terem feito o tratamento de profilaxia, a maioria das crianças não o fez de maneira 

correta, impossibilitando a apresentação do resultado esperado, a diminuição dos 

eventos de infecção. 

Além de facilitar o tratamento precoce aos portadores de DF, a pesquisa de 

hemoglobina S na triagem neonatal, possibilita a obtenção de dados mais acurados 

sobre a frequência da doença em todo estado, permitindo o desenvolvimento de 

políticas públicas de saúde voltadas para a atenção desta população. Porém, para o 

desenvolvimento dessas políticas não basta apenas conhecer a doença e quantificar 

os casos existentes é preciso conhecer os doentes, os seus familiares as suas 

relações e condições sociais, de escolaridade, renda, tipo de trabalho e ambiente 

em que vivem (FIQUEIREDO, 2010).  

A DF, embora tratável, pode causar um elevado grau de sofrimento tanto para o 

indivíduo como para os seus familiares. Ela pode estar associada a outras doenças 

crônicas, como cardíacas, hipertensão arterial, problemas respiratórios, invalidez, 
dentre outras, que comprometem ainda mais a qualidade de vida dessas pessoas 
(FELIX et al, 2010). 

Qualidade de vida não possui uma definição pronta, entretanto, segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) está relacionada com a percepção do 

indivíduo em relação à sua posição na vida. Esse posicionamento está interligado ao 

contexto cultural do sistema de valores em que estão envolvidos em relação a seus 
objetivos, suas expectativas, padrões e preocupações. Além disso, estão presentes 

as dimensões múltiplas e subjetivas que se referem a fatores presentes positivos e 

negativos como a mobilidade e a dor, respectivamente. A satisfação das 

necessidades como alimentação, acesso à água potável, habitação, trabalho, 

educação, saúde e lazer também são levados em consideração na definição de 
qualidade de vida (PEREIRA et al, 2008).  

Assim, foi observado por Pereira et al (2008), em uma análise de qualidade de vida 

de pessoas com DF, a associação de qualidade de vida à possibilidade de ter tempo 

para cuidar da saúde. Mencionaram também: ter tranquilidade, referindo-se a falta 

de preocupação, que entende-se como falta de dificuldade; ter independência 
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econômica, que é conseguida através do trabalho e poder se relacionar com as 

outras pessoas, sendo de maior valor, até mais que a ausência da dor. 

Para que um indivíduo possua uma boa qualidade de vida é indispensável que esse 
tenha condições físicas e psicológicas para desenvolver suas atividades na 

sociedade em que vive. Dessa forma, deve-se objetivar a redução de diferenças no 

estado de saúde entre os mesmos com ações que capacitem todas as pessoas a 

realizarem amplamente suas potencialidades de saúde. Assim, as pessoas que 

possuem doenças crônicas, como a DF, terão asseguradas as oportunidades e os 

recursos necessários, para o desenvolvimento de funções sociais e maior 

possibilidade de melhorar a qualidade de vida. Essa necessidade foi observada em 

um estudo onde as condições sociais e econômicas dessas pessoas estavam 

relacionadas ao impacto negativo da DF. A maioria dos entrevistados não trabalhava 

e adentre esses a maioria atribuiu à doença o impedimento para a atividade laboral 

(PEREIRA et al, 2008). 

A população acometida pela doença falciforme é constituída, na sua maioria, por 

pessoas negras, com baixo nível de escolaridade e renda, caracterizando-as como 

uma população vulnerável aos fatores que dificultam a promoção, proteção e 

recuperação da saúde. 

O conceito de vulnerabilidade não está bem definido, porém quando se trata de 

população vulnerável a sua contextualização é de extrema importância para a 
caracterização dos aspectos que a torna vulnerável. Assim, para a identificação 

desses fatores é indispensável à análise da sua procedência no Brasil. 

O tipo de mutação que é responsável pela produção da hemoglobina S foi 

introduzido no Brasil através da imigração forçada, pelo tráfico negreiro, de pessoas 

oriundas da África, para o trabalho escravo (WEATHERALL; CLEGG, 2001). 

Assim, os elevados indicadores de incidência e prevalência do traço e da DF nos 

estados da Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro podem ser entendidos com a 

análise histórica da miscigenação da população brasileira. Essa miscigenação teve 

início no nordeste, com a inclusão dos negros para a produção da cana-de-açúcar 
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no país, depois na mineração, em Minas Gerais, e posteriormente em diversas 

regiões do país, após a libertação (RODRIGUES et al, 2010). 

A forma como essas pessoas foram introduzidas na sociedade brasileira explica os 
elevados indicadores de pobreza que as caracterizam até os dias atuais, pois, 

“mesmo com a libertação desse regime, seus descendentes tiveram poucas 

oportunidades de se desenvolverem social e economicamente como seria de se 

desejar” (NAOUM, 2000, pag.18). 

Assim, a maioria da população negra brasileira e, consequentemente a maioria 

dessas pessoas, habita as regiões mais pobres e carentes das cidades. Os aspectos 

ambientais dos locais de moradia da maioria da população estudada se 

caracterizam pela deficiência de saneamento básico, violência, qualidade 

inadequada do ar e da água, de precárias condições de higiene e meios de 

transportes. Além disso, possuem uma inadequada nutrição que está associada à 

baixa escolaridade e renda. Todos esses fatores tornam a população referida mais 
vulnerável a agravos à saúde. Esses agravos ocorrem pela exposição a gases 

poluidores como o NOx e SOx que causam a oxidação da HbS, bem como a água e 

alimentos contaminados por nitritos, contribuindo para a diversidade clínica e 

hematológica da anemia falciforme (NAOUM, 2000).  

Além das características socioeconômicas os fatores culturais e genéticos da 

população negra, como a elevada prevalência de hipertensão arterial e diabetes 
Melittus, contribuem para uma maior necessidade de atenção à saúde desta 

população (BATISTA, 2003). 

Apesar de ser mais frequente em pessoas negras, não ser negro não é um fator 

determinante para ser ou não portador do traço ou da doença falciforme (MARTINS 
et al, 2010). Porém para a saúde pública, esta doença é caracterizada como uma 

doença racial por estar relacionada à sua origem geográfica, a elevada prevalência e 

a hereditariedade (LAGUARDIA, 2006). Assim, outro fator que contribui para a 

vulnerabilidade da população negra e consequentemente das pessoas que possuem 

a Doença Falciforme é o racismo institucional. 

Conceitua-se como racismo institucional  
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“O fracasso coletivo de uma organização para prover um serviço apropriado 
e profissional para as pessoas por causa de sua cor, cultura ou origem 
étnica. Ele pode ser visto ou detectado em processos, atitudes e 
comportamentos que totalizam em discriminação por preconceito 
involuntário, ignorância, negligência e estereotipação racista, que causa 
desvantagens a pessoas de minoria étnica” (Documento da Comission for 
Racial Equality, 1999 apud Sampaio, 2003, p. 82). 

O racismo institucional é expresso pela invisibilidade da Doença Falciforme nos 

serviços de saúde, a falta de formação específica para os profissionais, pelas 
inexistentes ou insuficientes informações sobre a doença nos cursos da maioria das 

universidades, principalmente nas regiões de maior prevalência da doença 

(KALCKMANN, 2007). Assim, o comportamento natural de opressão e a 

despreocupação com o sofrimento de pessoas negras, usuárias dos serviços de 

saúde, são consequência do tratamento injusto para tais práticas, que são 

responsáveis pela promoção da passividade e tolerância para esse tipo de 

comportamento e invisibilidade dos problemas sociais e de saúde resultantes dessas 

ações. Ademais, no racismo institucional, o acesso variável aos serviços de saúde 

para os diferentes grupos sociais, com maior desvantagem para os negros, é 

consequência dos diferentes níveis de desigualdade social e de saúde originados 

pela raça e classe (CORDEIRO, 2009). 

Desta forma, o conhecimento acerca da doença e de todos os fatores que 
contribuem para a vulnerabilidade da população em estudo, que podem interferir no 

acesso dessas pessoas aos serviços de saúde, é importante para que seja possível 

o acompanhamento e tratamento destas pessoas garantindo-lhes o direito à saúde. 

Isso é possível se 

“[...]os profissionais médicos e paramédicos que se dispõe a prestar 
assistência médica, social, psicológica e laboratorial, tenham também amplo 
conhecimento da história relatada de cada um dos pacientes falcêmicos, 
com referências ao seu modo de vida, dos ambientes em que vivem e 
trabalham, bem como das suas dificuldades diárias (transportes, 
alimentação, desemprego, violência, etc.)(NAOUM, 2000, p.19 ). 

Assim, diante da grande prevalência dessa patologia e da necessidade de 

tratamento crônico e multiprofissional, evidenciou-se o problema de saúde pública, 

motivo pelo qual o Ministério da Saúde, com a portaria 822 no ano de 2001, incluiu 

na triagem neonatal a realização de pesquisa de hemoglobinopatias. Apesar de ser 

um passo importante para o cuidado dessa população, isso não é suficiente para 

garantir a assistência à saúde, pois a garantia do sucesso do tratamento está no 
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acompanhamento desses indivíduos durante toda a vida, em serviços de todos os 

níveis de complexidade.  

Com o objetivo de proporcionar melhor acesso aos serviços de saúde e qualidade 
de vida às pessoas com doença falciforme foi sancionada a portaria 1391 de 2005, 

onde estão instituídas as diretrizes para a Política Nacional de Atenção Integral a 

Pessoas com Doença Falciforme ou outras hemoglobinopatias. Nessa portaria foram 

definidas as responsabilidades de coordenação e providências, das secretarias 

estaduais de atenção à saúde, para: o cumprimento de inclusão na assistência no 

Sistema Único de Saúde (SUS) de pacientes diagnosticados pelos testes neonatais 

bem como aqueles diagnosticados tardiamente, tratamento integral por equipes 

multidisciplinares, visando à articulação das demais ações que extrapolam à 

Hemorrede Estadual, política de capacitação de todos os atores envolvidos, que 

promovam educação permanente, garantam acesso à informação e aconselhamento 

genético, realização de integração entre a política neonatal com a atenção integral, 
garantir acesso a medicamentos e insumos, além de incentivar a pesquisa para 

melhorar a qualidade de vida dessa população (BRASIL, 2005). 

Assim, com a obrigatoriedade da pesquisa de hemoglobina S à triagem neonatal, 

possibilitando o tratamento precoce contra os agravos à saúde, como a inclusão de 

medidas profiláticas no acompanhamento à população com hemoglobinopatias, 

estima-se que ocorrerá um aumento da expectativa de vida dessas pessoas e 
consequentemente o aumento da procura pelos serviços de saúde devido à 

característica crônica da DF que requer um acompanhamento efetivo e especialista 

ao longo da vida (WEATHERALL; CLEGG, 2001). 

Desta forma, é indispensável à reorganização dos serviços de saúde evitando a 

fragmentação das ações para atender a essa crescente população e minimizar os 

agravos à saúde, pois, “[...] o tratamento das condições crônicas requer integração 

para garantir que as informações sejam compartilhadas entre diferentes cenários e 

diversos prestadores de serviços ao longo do tempo, a partir do contato inicial com o 

paciente” (MENDES, 2013, p. 92). Assim, será possível o atendimento adequado, 

equânime, universal e de qualidade, conforme estabelecido pela Constituição 

Federal e demais leis que regem o SUS. 
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A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra foi instituída pelo 

Ministério da Saúde com a publicação da Portaria Nº 992, de 13 de maio de 2009. 

Essa política está pautada nos princípios de cidadania e dignidade da pessoa 
humana, no repúdio ao racismo e na promoção da igualdade social. Além disso, 

segue os princípios do SUS, da universalidade do acesso, integralidade e igualdade 

da atenção à saúde bem como a descentralização político-administrativa da saúde 

com a lei 8080/90. Foram reafirmados no Pacto pela Saúde que tem o objetivo de 

combater as iniquidades de caráter socioeconômico e cultural, que abrangem a 

população negra do Brasil. Ela identifica como determinantes sociais das condições 

de saúde, o reconhecimento do racismo, as desigualdades étnico-raciais e o racismo 

institucional, visando buscar a promoção da equidade e integralidade assistencial 

para a saúde dessa população. 

Dentre os objetivos específicos elencados pela referida política, destacam-se a 

necessidade de garantia e ampliação do acesso da população negra às ações e 
serviços de saúde através do planejamento e definição de prioridades dos serviços. 

Essas prioridades devem ser baseadas nas necessidades de saúde da referida 

população, através da melhoria dos sistemas de informação de saúde, 

principalmente como a inclusão do quesito cor nos instrumentos de coleta de dados, 

adotados pelos serviços de saúde constituintes do SUS. 

Com o objetivo da implementação da política referida ao sistema de saúde do Brasil 
define-se, dentre outras funções e atividades, o  

“[...] desenvolvimento de ações específicas para a redução das disparidades 
étnico-raciais nas condições de saúde e nos agravos, considerando as 
necessidades locorregionais, sobretudo na morbimortalidade materna e 
infantil e naquela provocada por: causas violentas; doença falciforme; 
DST/HIV/AIDS; tuberculose; hanseníase; câncer de colo uterino e de mama; 
transtornos mentais” (BRASIL, 2009). 

Além disso, é de grande relevância a reflexão, dentre outros pontos referidos pela 

política de atenção à população negra, a importância do acompanhamento a essas 

pessoas em relação aos agravos decorrentes dos efeitos de discriminação racial e 

exclusão social, com o fortalecimento da atenção à saúde mental destes indivíduos 
em todas as idades.  
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Do mesmo modo, a garantia do acesso merece importante atenção, principalmente, 

do ponto de vista de Travassos (2000), onde explica que acesso aos serviços de 

saúde não se refere apenas à entrada às instalações físicas dos serviços de saúde, 
mas também ao acolhimento desses indivíduos pela equipe que nela trabalha e o 

uso integral dos serviços e medicamentos necessários para a prevenção, promoção 

e recuperação da saúde. Neste sentido, a política ressalta pontos de estratégias de 

gestão, para a garantia do acesso efetivo à atenção integral a saúde como a 

“[...] articulação e fortalecimento das ações de atenção às pessoas com 
doença falciforme, incluindo a reorganização, a qualificação e a 
humanização do processo de acolhimento, do serviço de dispensação na 
assistência farmacêutica, contemplando a atenção diferenciada na 
internação” (BRASIL, 2009). 

Ainda referindo-se ao acesso, é de grande valia a realização da educação em saúde 

à população susceptível à Doença Falciforme. Esta prática potencializa o acesso 

aos serviços de saúde, pois o conhecimento da patologia, diagnóstico e a forma de 

tratamento, dão autonomia ao indivíduo ou aos seus familiares que poderão buscar 

de forma mais assertiva, a atenção à saúde. Por se tratar de uma doença crônica, e 

que potencialmente tem seus agravos minimizados com o diagnóstico precoce e 

ações preventivas, a prática da educação em saúde é importante para potencializar 

os cuidados. Neste sentido, a política nacional de atenção à saúde da população 

negra apoia os “[...] processos de educação popular em saúde, pertinentes às ações 

de promoção da saúde integral da população negra” (BRASIL, 2009). 

Ao mesmo tempo, os diversos fatores que estão envolvidos no processo de saúde-
doença-cuidado da Doença Falciforme, como os biológicos, psicológicos, sociais e 

econômicos, devem ser conhecidos pelos profissionais que atuam na área técnica, 

pois 

“como toda doença constitui um fenômeno ao qual atribuímos diversos 
significados, as ações de saúde precisam incorporar uma dimensão 
compreensiva de maneira a inserir a visão dos grupos atendidos, suas 
práticas, e os sentidos por ele associados à experiência da doença” 
(CORDEIRO et at, 2013. p.43). 

Do mesmo modo, esses fatores também devem ser conhecidos por aqueles que 

atuam na gestão, pois essas informações são fundamentais para o direcionamento 

do planejamento das atividades e estruturação das instituições com o intuito de 
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melhorar o atendimento e minimizar as desigualdades de acesso aos serviços de 

saúde, principalmente as regionais.  

Em especial, a população negra apresenta uma maior complexidade nesse processo 
de saúde doença, pois pertence a um grupo de pessoas que sofrem com a exclusão 

social, econômica, política e cultural. Com isso cabe aos serviços de saúde a 

garantia de tratamento integral com uma equipe multiprofissional, para a redução 
dos agravos à saúde (KALCKMANN, 2007).  

Entretanto, apesar da elevada prevalência da Doença Falciforme no Brasil, 

especialmente na Bahia, foram encontrados pouquíssimos estudos para a 

caracterização desta população quanto aos aspectos sociais, demográficos e 

epidemiológicos. Os poucos estudos encontrados apontam que o perfil sócio 

demográfico e epidemiológico de pessoas desses indivíduos é constituído por 

maioria de negros, jovens, com baixo grau de escolaridade e renda. Esses fatores 

dificultam o acesso aos serviços de saúde.  

Conforme foi observado por Guimarães et al (2009), 85% dos adultos com DF têm 

baixa escolaridade, fato que prejudica a inserção no mercado de trabalho. Aqueles 

que conseguem trabalho muitas vezes desenvolvem tarefas incompatíveis com o 

curso da doença. Além de piorar o quadro de saúde desses indivíduos, esses 

agravamentos acarretam mais ausências no emprego e consequentemente o 

desemprego. Dessa forma, a capacidade de pagamento das despesas para a 
efetivação do acesso e adesão ao tratamento fica comprometida.  

Para caracterização de populações humanas quanto à faixa etária, o sexo, raça, o 

número de nascimento e óbito, os movimentos migratórios, o estado conjugal, idade 

reprodutiva, distribuição segundo região geográfica de residência atual, anterior e de 

nascimento são realizados estudos demográficos. Esses estudos analisam as 

características de uma população observando o seu tamanho em uma determinada 

localidade e momento. São aspectos estáticos que caracterizam um grupo de 

pessoas, mas que também permitem conhecer a inter-relação entre elas 
(CARVALHO et al, 1998). Entretanto esses aspectos, apesar de importantes, não 

são suficientes para descrever uma população quanto às suas condições sociais, 

que são de fundamental importância para a manutenção da saúde. Portanto, há 
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muito tempo busca-se informação acerca de estado nutricional, nível educacional, 

capacidade de consumo, condições de trabalho, habitação, transporte, vestuário, 

recreação, segurança e liberdade para avaliação das necessidades de saúde e 
qualidade de vida e de uma sociedade. 

Somando-se a isso, a epidemiologia, além de quantificar ou medir a frequência de 

ocorrência de problemas de saúde, analisa a distribuição das doenças e seus 

determinantes no espaço e no tempo. Desta forma levam-se em conta as 

características da localidade, os complexos processos sociais, históricos, 

ambientais, geográficos e as variações sazonais para entender os processos de 
saúde doença que ocorrem em uma sociedade (MEDRONHO et al, 2011). Assim, é 

fundamental entender como esses fatores estão se relacionando a ponto de interferir 

no acesso aos serviços de saúde contribuindo para o agravo dessas patologias e 

prejudicando a qualidade de vida dessa população. 

Desta forma, sendo o uso dos serviços de saúde o ponto crucial para o 
funcionamento dos sistemas de saúde é de fundamental importância à discussão 

sobre os diversos fatores que influenciam no acesso aos serviços de saúde 

favorecendo ao planejamento e à organização dos serviços. Assim sendo, o 

planejamento em saúde pode ser pensado como “um processo de racionalização 

das ações humanas que consiste em definir proposições e construir a sua 

viabilidade, com vistas a soluções de problemas e atendimento de necessidades 
individuais e coletivas” (TEIXEIRA, 2010, p.17). Desta forma, o conhecimento que 

será alcançado por este estudo contribuirá para minimizar os obstáculos enfrentados 

por esta população para o acesso ao referido serviço. 

Além disso, deve-se levar em consideração o fato de que a alta variabilidade da 

expressão clínica da Doença Falciforme está relacionada não só com as 

características genéticas e fisiológicas, mas também às condições ambientais e 

sociais que elas são expostas como a poluição, condições de estresse, 

desidratação, grandes variações de temperatura, alimentação inadequada e 

infecções. Esses fatores são potencialmente desencadeantes das crises de vaso-

oclusão, que é o evento mais frequente na patologia referida (NAOUM, 2000). Assim 

com um fluxo inadequado de acesso aos serviços de saúde, essas pessoas podem 

estar sendo expostas às condições adversas, referidas anteriormente, pela 
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necessidade de enfrentar obstáculos para a efetivação de uma assistência 

especializa que é fundamental para o sucesso do tratamento. 

Desta forma, o conhecimento das características sociodemográficas e 
epidemiológicas desta população, bem como, o conhecimento dos fatores que 

dificultam e/ou facilitam o acesso, em diferentes graus, é decisivo para o melhor 

planejamento e organização dos serviços de saúde responsáveis pelo cuidado 

desses indivíduos. Além disso, vale ressaltar que a Bahia é um estado de grande 

extensão territorial, com 564.733,177 quilômetros quadrados, onde vive uma 

população de 15.044.137 habitantes, distribuídos em 417 municípios (IBGE, 2013) e 

segundo o Plano Diretor de Regionalização o estado está dividido em 27 regiões e 9 

macrorregiões de saúde1 e apenas um centro de referência estadual que encontra-

se localizado na capital do estado. 

Assim, o presente trabalho buscou estudar os fatores que interferem no acesso de 

pessoas com Doença Falciforme ao Hemocentro Coordenador, em Salvador, Bahia. 
Para isso descreveu o perfil epidemiológico e sócio demográfico das pessoas com 

Doença Falciforme usuárias do ambulatório do referido serviço, identificando as 

principais dificuldades e facilidades, encontradas por elas, para a realização da 

primeira consulta. Além disso, verificou as associações das referidas características 

com o grau de acesso à efetivação da primeira consulta no referido serviço. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                        
1Disponível em http://www1.saude.ba.gov.br/mapa_bahia/docs/PDR_POP2012_atualizado10-07-
2013.pdf 
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CAPITULO 1 
 

 

Delineamentos do estudo 
 

Este trabalho é um estudo descritivo e analítico, transversal, de natureza qualitativa 

e quantitativa, cuja população de estudo foi composta por pessoas diagnosticadas 
com Doença Falciforme que estão sendo acompanhadas no ambulatório do 

Hemocentro Coordenador (HC) da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da 

Bahia- Fundação Hemoba. 

 

Considerações éticas 
 

Este trabalho faz parte de um projeto maior, cujo título é “Itinerários terapêuticos de 

pessoas com Doença Falciforme em Salvador: um estudo sobre acessibilidade aos 

serviços de saúde”. Foi aprovado pelo comitê de ética do Instituto de Saúde Coletiva 

da Universidade Federal da Bahia (número da aprovação: 30902514.4.0000.5030). 

Além disso, devido às suas peculiaridades, também foi aprovado, separadamente, 

pelo mesmo comitê de ética( Numero de aprovação: 1.078.429) 

Todos os aspectos éticos previstos na Resolução 466/2012 do CONEP/CNS/MS 

foram rigorosamente atendidos. 

Os procedimentos de coleta de dados que envolverem seres humanos foram 

precedidos da leitura prévia e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (Anexo) por parte dos usuários convidados a participarem da pesquisa. 

No Termo de Consentimento Livre e Esclarecido contem informações claras sobre 

os objetivos e os procedimentos realizados ao longo do estudo, numa linguagem 

simples e acessível. Foram resguardados a privacidade e o direito do entrevistado 

de abandonar a pesquisa em qualquer momento e o dever ao entrevistador de 

garantir sigilo absoluto das identidades dos entrevistados. 
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Local do estudo 

 

O presente estudo foi realizado no ambulatório do HC da Fundação Hematologia e 

Hemoterapia da Bahia, localizado na capital do estado, Salvador. Esta Fundação é 

composta por 25 unidades hemoterápicas divididas em: 01 Hemocentro 
Coordenador, 01 Hemocentro Regional, 01 Unidade de Coleta Móvel- Hemóvel, 03 

Unidade de Coletas, 19 Unidade de Coletas e Transfusão que se encontram 

distribuídos no território do estado da Bahia, conforme observado na Figura 2. O 

atendimento hematológico é feito apenas no Hemocentro Coordenador, que é centro 

de referência no atendimento a patologias benignas do sangue, inclusive a Doença 

Falciforme, onde faz atendimento das sete às dezenove horas.  

O HC encontra-se localizado na Vasco da Gama, em um complexo assistencial 

composto pelo Hospital Geral do Estado (HGE) e o Centro Estadual de Oncologia 

(CICAN). Vale ressaltar que para o acesso ao referido serviço, o indivíduo enfrenta 

uma grande ladeira e que atualmente apenas dois ônibus fazem o percurso, com 

baixa frequência, e por isso é muito comum, as pessoas realizarem o percurso da 

Vasco da Gama até o Hemocentro Coordenador a pé.  

No referido serviço são atendidos pacientes oriundos de todo o estado da Bahia no 

qual são acompanhados para o tratamento ambulatorial preventivo e terapêutico. 

Atualmente estão cadastrados aproximadamente quatro mil pessoas com Doença 

Falciforme, para serem acompanhados por especialistas. Além dos pacientes 

cadastrados, que são acompanhados pelo serviço, ainda existem os pacientes que 

são acompanhados por outros serviços e que realizam transfusões sanguíneas, 

frequentemente. 
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Figura 2: Localização do Hemocentro Coordenador da Bahia- Referência Estadual para o 
atendimento de patologias benignas do sangue, inclusive Doença Falciforme. 

 
 

 

Grupo de estudo 
 

O estudo foi desenvolvido com a participação de 47 pessoas diagnosticadas com 

Doença Falciforme, que eram acompanhadas pela Fundação Hemoba. 

Inicialmente estimava-se realizar 160 entrevistas no período de um mês. Esse 

quantitativo foi estimado observando a programação do ambulatório. Essa 

programação visava realizar quarenta consultas semanais com pessoas já 

diagnosticadas com DF. A estimativa do quantitativo de consultas foi baseada na 

disponibilidade de atendimento em relação ao quantitativo de profissionais médicos 

Fonte: http://www.ouvidoriageral.ba.gov.br/tag/sangue/page/2/ Acesso em 

04 de janeiro de 2015. Adaptada. 
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e número de consultas por profissional médico existentes no serviço. A população 

seria constituída por usuários de primeira consulta e de consulta subsequente. 

Entretanto, no período de teste do questionário, verificou-se que a maioria das 
pessoas que estava frequentando o serviço tinha realizado a primeira consulta no 

HC em alguns anos anteriores ao ano da realização do estudo. Dessa forma, foi 

estipulado que a população que iria participar do estudo seriam os indivíduos que 

tivessem diagnóstico confirmado de Doença Falciforme, cadastrados no serviço ou 

realizando a primeira consulta no momento da aplicação do questionário. Foram 

excluídos do estudo os indivíduos que tiveram o período entre a primeira consulta e 

a data da aplicação do questionário maior que três anos e aqueles, usuário ou 

acompanhante, que declararam não lembrar ou não estar presente no momento da 

primeira consulta.  

Após o treinamento de uma estudante de fisioterapia, componente do grupo de 

pesquisa que desenvolve o projeto: Itinerários terapêuticos de pessoas com Doença 
Falciforme em Salvador: um estudo sobre acessibilidade aos serviços de saúde 

iniciou-se as aplicações dos questionários. As entrevistas foram realizadas nas 

dependências do ambulatório do HC no período da manhã e da tarde. Os pacientes 

eram abordados tanto na sala de espera, para aqueles que haviam realizado a 

primeira consulta anteriormente e na saída dos consultórios, para aqueles que 

estavam realizando a consulta no dia da aplicação do questionário. As questões que 
compunham o questionário referiam-se sempre ao período da primeira consulta. Não 

houve delimitação de idade e sexo, já que se pretendia descrever características dos 

usuários de forma geral.  

 

Coleta de dados 
 

A coleta dos dados ocorreu no mês de agosto do ano de 2014. Foi aplicado o 

questionário aos indivíduos com diagnóstico de Doença Falciforme que se 

encontravam no HC, no referido período, para realizar a primeira consulta ou 

consulta subsequente.  
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O questionário possuía perguntas semiestruturadas, subdivididos em três blocos, 

cujas variáveis foram divididas em: grupo A (sócio-demográficos) que compreende a 

descrição da idade, sexo, cor da pele referida, escolaridade da mãe e do indivíduo 
com a doença, ocupação da mãe e do indivíduo com a doença, renda familiar, local 

de residência, local de procedência (local de origem), existência de saneamento 

básico no local de moradia; grupo B (epidemiológicos) onde será abordado o 

diagnóstico, idade do diagnóstico, situação que ocorreu o diagnóstico, motivo que 

buscou o Hemocentro Coordenador, instituição que referenciou, demanda de saúde 

que fez buscar o serviço, identificar a forma de contato com o conhecimento da 

doença, prevalência da doença na família, tipo de manifestações clínicas antes da 

primeira consulta, número de internação antes da primeira consulta, frequência de 

manifestações clínicas antes da primeira consulta, presença de outra doença 

crônica, interferência das manifestações clínicas nos estudos ou ocupação e o grupo 

C (relacionados aos fatores facilitadores e dificultadores do acesso ao serviço) em 
que foram observados os meios de transportes utilizados para chegar ao HC, como 

o indivíduo ou responsável ficou sabendo da localização do serviço, quais as 

dificuldades de chegar ao serviço, qual o tempo de deslocamento ao serviço, custo 

de deslocamento ao serviço, organização da fila para a realização da consulta, 

tempo de espera para o atendimento, número de tentativas para ser atendido, 

motivo do não atendimento na primeira tentativa. 

A escolha das variáveis foi feita baseada em estudos, realizados anteriormente, 

sobre caracterização epidemiológica, sóciodemográficos de pessoas com DF. Além 

disso, estudos de acesso e acessibilidade aos serviços de saúde também serviram 

de referência para a escolha das variáveis, pois, trouxeram conceito, bem como 

possibilitaram a caracterização e avaliação desse acesso/acessibilidade aos 

referidos serviços. 

Os questionários foram respondidos pelos responsáveis, quando o usuário era 

menor de 18 anos e pelo próprio usuário, quando maior de 18 anos. 

Conforme a Resolução 466/2012 do CONEP/CNS/MS, todos que concordaram em 

participar do estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), em anexo. Foi aprovado pelo comitê de ética do Instituto de Saúde Coletiva 

da Universidade Federal da Bahia (número da aprovação: 30902514.4.0000.5030).  



31 
 

 
 

Análise dos dados 
 

Inicialmente foi realizada a descrição do perfil sócio-demográfico dos usuários 
portadores de Doença Falciforme do ambulatório do HC. Esse perfil foi descrito 

analisando-se a frequência absoluta e relativa das características observadas na 

parte “A” do questionário.  

Posteriormente foi realizada a caracterização do perfil epidemiológico desses 

indivíduos, através avaliação das frequências absolutas e relativas através da parte 

“B” do questionário. 

A descrição dos fatores relacionados ao acesso foi observada ao avaliar as 

frequências absolutas e relativas do grupo “C” do questionário. 

As frequências absolutas e relativas utilizadas para a descrição do perfil 

sóciodemográfico da população estudada foram realizadas através do banco de 

dados criado no programa Epi-Info com os dados coletados na aplicação dos 
questionários. 

Para a análise do grau de acesso dos usuários participantes do estudo, foram, 

inicialmente, selecionadas variáveis que representavam os fatores facilitadores e 

dificultadores que interferiram na realização do acesso à primeira consulta no 

serviço de saúde em estudo, conforme descrito na tabela 1. As variáveis foram 

escolhidas baseadas nos modelos de análise de acesso aos serviços de saúde de 
Andersen, 1995 e modelo de análise de aceso à saúde de Sanches, 2012.  

Posteriormente foi atribuído (1) ponto para as variáveis que proporcionavam 

facilidade no acesso e (-1) para aquelas que proporcionavam dificuldades. Assim, foi 

possível elaborar uma escala, a qual variou de (-14), representando o menor grau de 

acesso e (14), representando o maior grau de acesso. Com o objetivo de definir 

grupos, a escala foi dividida em tercis. Os indivíduos que apresentaram escore no 
intervalo compreendido entre -14 e -6 representariam o grupo de menor grau de 

acesso. O grupo representado pelo intervalo entre os escores de -4 a 4 

representariam o grupo com médio grau de acesso e o grupo compreendido entre os 

escores de 5 a 14 representariam o grupo de alto grau de acesso. O cálculo do 
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score foi realizado com o somatório da pontuação de todas as variáveis. Essas 

variáveis foram organizadas em uma tabela no Excel onde, após o cálculo, os 
indivíduos foram organizados em ordem crescente de score. 

Segundo a Classificação Brasileira de Ocupação (2002) a “ocupação é a agregação 

de empregos ou situações de trabalho similares quanto às atividades realizadas”. A 

nomenclatura dada a um tipo ocupacional surge da junção de empregos ou 

trabalhos similares. Sendo que emprego ou trabalho é “um conjunto de atividades 

desempenhadas por uma pessoa, com ou sem vínculo empregatício” e o nível de 

competência “é função da complexidade, amplitude e responsabilidade das 

atividades desenvolvidas no emprego ou outro tipo de relação de trabalho”. A 

especialização da competência “relaciona-se às características do contexto do 

trabalho como área de conhecimento, função, atividade econômica, processo 

produtivo, equipamentos, bens produzidos que identificarão o tipo de profissão ou 

ocupação.” Baseado nesses conceitos que foi analisada a ocupação dos indivíduos 
e/ou seu responsável no presente estudo. 
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Tabela 1: Descrição das variáveis para a avaliação do grau de acesso de pessoas com Doença 
Falciforme que realizaram a primeira consulta no HC, Salvador, no período de agosto de 2011 a 
agosto de 2014. 

 Localização geográfica/Disponibilidade 
Dificuldade (-1) Facilidade (1) 
Distância entre o serviço e a residência 
Maior que 100 km Menor que 100 km 
Tempo de deslocamento 
Mais que uma hora Menos que uma hora 
Dificuldade de transporte 
Sim Não 
Tipo de moradia 
Zona rural Zona urbana 
Poder de pagamento 
Ocupação do responsável 
Nível de competência de zero a dois* Nível de competência maior que dois* 
Constituição familiar 
Mora com a mãe Mora com os pais 
Mora com o pai Mora com a companheira 
Mora com a mãe e irmãos 

 Mora com o pai e irmãos 
 Mora com avós 
 Renda familiar mensal 

Menos que um salário mínimo De três a quatro salários mínimos 
Um salário mínimo De quatro a cinco salários mínimos 
De um a dois salários mínimos Mais de seis salários mínimos 
Custo para realização da consulta 
Mais de 50 reais Menos de 50 reais 
  Informação  
Escolaridade do responsável 
Não estudou Ensino médio completo 
Ensino fundamental incompleto Ensino superior incompleto 
Ensino fundamental completo Ensino superior completo 
Ensino médio incompleto Pós Graduação 
Escolaridade do usuário 
Não estudou Ensino médio completo 
Ensino fundamental incompleto Ensino superior incompleto 
Ensino fundamental completo Ensino superior completo 
Ensino médio incompleto Pós Graduação 
Característica do serviço/Aceitabilidade/ Confiança no serviço 
Forma de realização da consulta 
Ordem de chegada Agendamento 
Distribuição de fichas 

 Tempo para agendamento 
Mais que um mês Menos que um mês 
Tempo de espera para a consulta 
Mais que três horas Menos que três horas 
Motivo que fez buscar o serviço 

 
Demanda de saúde diagnosticada 

 

Demanda de saúde percebida 
Referenciado por outro serviço 

*Nível de competência descrito na Classificação Brasileira de Ocupação de 2002. 
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CAPITULO 2 
 

Caracterização sociodemográfica da população estudada 

 

Este estudo se dedicou a caracterizar a população de usuários diagnosticados com 

Doença Falciforme do ambulatório do Hemocentro Coordenador da Fundação 

Hemoba, em relação aos aspectos sociodemográficos e epidemiológicos e identificar 

os fatores que interferiram no acesso à realização da primeira consulta, além de 

relacioná-los para identificar a variação do grau de acesso entre eles. 

Para a realização do estudo foram coletados dados de 47 usuários deste serviço, 

que realizaram a primeira consulta no período de agosto de 2011 a agosto de 2014. 

A caracterização sociodemográfica de uma população usuária de um serviço de 

saúde possibilita o planejamento e consequentemente a sua melhor organização 

para proporcionar maior acesso e melhor atendimento. O clássico modelo de 
utilização de serviços de saúde de Andersen apud Travassos e Martins, 2004, 

refere-se ao acesso, como um dos elementos dos sistemas de saúde, que é 

influenciado pelos fatores predisponentes, capacitantes e as necessidades de saúde 

percebidas e diagnosticadas. Os fatores predisponentes são representados pelas 

características existentes antes do surgimento dos problemas de saúde e que 

interferem na predisposição das pessoas em utilizá-los. Os fatores capacitantes 

referem-se aos meios utilizados pelos indivíduos para possibilitar o uso dos serviços 

e as necessidades de saúde percebidas, aquelas que alteram o bem estar dos 

indivíduos, que são mais influentes que as diagnosticadas. 

Os dados utilizados para caracterizar esta população foram coletados através da 

aplicação de questionários respondidos pelos responsáveis, quando o usuário era 
menor de 18 anos e pelo próprio usuário, quando maior de 18 anos. Desta forma, 

72,3% (34) dos questionários forma respondidos pela mãe, 14% (7) pelo próprio 

usuário e os outros restantes formam respondidos pelo pai e avô com 4,3% (2) cada 

um e avó e tio 2,1% (1) cada um. 
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Das 47 usuários participantes do estudo 23 eram do sexo feminino e 24 eram do 

sexo masculino. Assim como em estudo realizado no Hemocentro Regional de Juiz 

de Fora (HRJF) não houve diferença significativa entre as proporções de sexo na 
população estudada, em que ente 136 crianças, 67 (49,3%) era do sexo feminino e 

69 (50,7%) do sexo masculino, o que reforça a teoria de que o gene da DF não está 

ligado ao sexo (FERREIRA, 2012). 

 Apesar da proporção de pessoas do sexo feminino e do sexo masculino entre os 

indivíduos com DF participantes do estudo não apresentar grandes diferenças, 

pode-se notar que a grande maioria dos responsáveis por eles está representada 

por pessoas do sexo feminino.  O gênero é um fator de grande influência no acesso 

aos serviços de saúde. Em países como o Paquistão, por exemplo, as mulheres 

recebem menos atenção à saúde em uma família do que os homens. Isso ocorre 

porque são os chefes das famílias que determinam quando essas terão algum tipo 

de acompanhamento, estando elas impossibilitadas de procurarem os serviços 
livremente. (SANCHEZ, CICONELLI, 2012).  

As mulheres culturalmente procuram com maior frequência os serviços de saúde, se 

comparados com os homens. Isso ocorre devido à transformação dos processos 

fisiológicos naturais do sexo feminino, como a menopausa e o parto, por exemplo, 

em processos patológicos, com moldes da ciência e do reducionismo e 

determinismo biológico ocasionando a hospitalização da mulher. Com a 
caracterização da mulher, como sexo mais propenso a desenvolver doenças, 

preserva-se as desigualdades entre os sexos. Essa hospitalização é uma 

característica marcante em sociedades capitalistas, como forma de manter a 
submissão das mulheres, como sexo frágil (LEWONTIN et al, 1984).  

As genitoras de pessoas com DF desempenham um papel fundamental no cuidado 

desses indivíduos, pelo fato dessa patologia demandar frequentes cuidados que 

necessitam de uma grande dedicação por parte delas.  A grande proporção de mães 

que se intitularam como responsáveis pelos usuários participantes do presente 

estudo corroboram com o trabalho realizado por Guimarães (2009) onde, sete, de 

dez mães, responderam ser o principal responsável pelo cuidado em todas as 

situações, abrindo mão de muitos papeis na sociedade para dedicar-se 

exclusivamente a seu filho doente.  
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Foram referidos pelos responsáveis ou autodeclarados como negros (pretos e 

pardos) 37 de 47, correspondendo a 78 % da população estudada. Dos dez 

restantes, sete (14,9%) foram referidos ou autodeclarados como brancos, dois(4,3 
%), como amarelos e um (2,1%) como indígena. Isso corrobora com o a ideia de que 

apesar da maior prevalência da patologia ser em pessoas da raça negra, não se 

pode excluir a possibilidade de pessoas brancas apresentarem a mesma patologia, 

ressaltando a importância, da triagem neonatal em toda população. Isso também 

corrobora com a ideia de que, apesar da miscigenação brasileira, a DF ainda é uma 

doença de cunho racial e que atinge em maiores taxas os pretos e pardos. Trata-se 

de uma população em que apresenta altas taxas de variações de hemoglobina, 

provavelmente devido à alta taxa de mistura racial na população baiana, com um 

grande componente genético africano que foi introduzido no Brasil pelo comércio de 

escravos africanos (ADORNO, 2005). 

A cor da pele negra está fortemente associada à classe social menos favorecida, e 
isso pode influenciar de forma negativa no acesso aos serviços de saúde, conforme 
foi observado por Trad et al (2012).Também, é importante lembrar que a elevada 

prevalência de pessoas com o referido perfil representarem os usuárias do serviço, 

pode estar associado ao fato da Bahia ser o  estado brasileiro com elevada 

concentração de população negras. Além disso, o serviço em estudo serve à 

população usuária do SUS, sendo a maioria composta por pessoas de baixa renda. 

Dentre os usuários participantes do trabalho apenas 12,8% (6) estavam realizando a 

primeira consulta no momento da entrevista e os outros 87% (41) estavam 

realizando consultas subsequentes. Isso pode estar relacionado à boa vinculação e 

adscrição da população principalmente porque a grande maioria não se trata da 
primeira consulta, conforme foi observado em um estudo realizado por Mendes et al 

(2012). Porém, pode estar refletindo a dificuldade de acesso da população 

acometida pela patologia e que não consegue marcar a primeira consulta, por falta 

de agenda, já que se trata de uma doença com elevada incidência no estado da 

Bahia.  

Ademais, o HC é um dos poucos serviços de referência em DF no atendimento 

ambulatorial no estado. Assim, aqueles pacientes que são atendidos inicialmente na 

APAE, até completarem aproximadamente cinco anos são direcionados à Hemoba 
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para serem acompanhados ao longo de suas vidas. Isso acarreta um aumento 

progressivo de demanda nesse serviço, principalmente por que esta população está 

apresentando uma maior longevidade em respostas positivas às políticas 
direcionadas a ela. 

O fenômeno de transição populacional de pessoas com hemoglobinas variantes foi 

relatado por Weatherall e Clegg (2001). Essa transição ocorre quando há inclusão 

de políticas voltadas para o diagnóstico precoce e medidas preventivas e 

terapêuticas que aumentam a longevidade, como por exemplo, ações de profilaxia 

com a vacinação básica e as especiais contra varicela, hepatite A, influenza, 
pneumococos, meningococo e Haemuphilus influenzae tipo b. Essas medidas de 

profilaxia são feitas nos centro de referência para imunobiológicos especiais 

(CRIEs). As pessoas com DF possuem maior susceptibilidade às infecções se 

comparadas aos indivíduos que não a possui. Isso se da ao processo fisiopatológico 

da doença (LESSA et al, 2013). Assim as medidas, além de aumentar o número de 

indivíduos com a patologia referida, provavelmente aumentará o número e a 

variedade de manifestações clínicas, por conta da maior longevidade e 

consequentemente a necessidade de ampliação dos serviços especializados e a sua 

variedade de especialistas. 

A faixa etária de maior proporção entre esses usuários foi de 7 a 15 anos, 

correspondendo a 53% (25/47), seguido da faixa etária de 3 a 6 anos, compondo o 
grupo com segunda maior porcentagem, 29,8% (14/47) e em menor proporção com 

15% e 2% as faixas etárias de 16 anos ou mais e entre zero e dois anos, 

respectivamente. Essa distribuição de faixas etárias reflete a organização da 

assistência a essa população no estado. O fluxo de tratamento desses indivíduos na 

Bahia inicia-se, na maioria das vezes, através da APAE. Esta instituição é 

responsável pela realização dos exames de triagem neonatal, referência do 

Ministério da Saúde, em todo o estado. Assim, realiza a busca ativa dos pacientes 

que apresentam positividade para o exame do pezinho, inclusive a presença de 

HbS.  Após a confirmação do diagnóstico de Doença Falciforme esta população é 

acompanhada pela instituição, através do atendimento por equipe multidisciplinar 

que oferece assistência médica e laboratorial continuada. Essa assistência consiste 

no acompanhamento dos pacientes e na orientação adequada dos médicos 
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assistentes, melhorando a qualidade de vida das crianças portadoras destas 

doenças, de onde são referenciados à Hemoba.  

Esse fluxo pode explicar a maior proporção de indivíduos realizando a primeira 
consulta no HC com a idade de 3 e 15 anos. Entretanto, foi observado que uma 

proporção importante, 15% (7/47), realizaram a primeira consulta no HC com idade 

em torno dos 16 anos ou mais. Como a triagem neonatal para DF teve início em 

2001, adolescentes com idade acima de 13 anos, no período da realização do 

estudo, provavelmente não tiveram acesso ao diagnóstico precoce e possivelmente 

chegaram tardiamente ao serviço. Além disso, pode ser observada a pequena 

quantidade de indivíduos com idade acima de 16 anos. Isso pode estar refletindo 

tanto a elevada mortalidade entre essa população como o abandono ao tratamento, 

já que se trata de uma doença crônica. 

O ensino fundamental representa o grau de escolaridade de maior frequência entre 

os usuários, correspondendo a 76% (36/47) da população estudada. A literatura 
refere-se à dificuldade enfrentada pelas pessoas com DF em relação à escolaridade, 

demonstrando que cerca de 80% a 85% das pessoas com AF são de baixa 
escolaridade (SILVA et al, 2013). O baixo grau de escolaridade contribui para o 

desemprego na fase adulta, ou a colocação em ocupações de baixa remuneração. 

Entretanto, os usuários do HC da Bahia incluídos no presente estudo estão, na sua 

maioria, com idade entre 3 e 15 anos, idade adequada ao grau de escolaridade 
correspondente. 

Entretanto, os sete usuários com Doença Falciforme que responderam o 

questionário, ou seja, os que possuíam idade acima de 18 anos, cinco (71,4%) 

referiram ter estudado entre o ensino médio incompleto a ensino superior 

incompleto, um, referiu não ter estudado e o outro, referiu ter feito o ensino 

fundamental incompleto. Estes dados estão de acordo com estudo realizado 

anteriormente com pacientes nascidos de 1998 a 2007, diagnosticados com Doença 

Falciforme, cadastrados no Hospital Regional de Uberaba (HRU) e Associação 

Regional dos Falcêmicos (ARFA). No referido estudo 6,4% dos pacientes não 

tinham nenhuma escolaridade, enquanto 42,5% tinham o ensino médio completo ou 

superior (FÉLIX et al, 2010). 
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Esses dados são contrários aos observados em um estudo que avaliou a qualidade 

de vida em indivíduos com DF com idade entre 14 e 60 anos, do Hospital das 

Clínicas de Goiás (HCG), onde os indivíduos possuíam o grau de escolaridade em 
torno do primeiro grau completo, na sua maioria (ROBERT, 2010). Esses dados 

podem estar refletindo o impacto positivo da triagem neonatal no melhor 

desenvolvimento escolar desta população quando diagnosticadas precocemente. 

Entretanto, se comparados com a população de indivíduos que nasceram no período 

antes da instituição da triagem de HbS, os dados mostram que os indivíduos que 

tiveram acesso ao HC da Bahia, no período do estudo, e que nasceram no período 

anterior à pesquisa da HbS obrigatória, tiveram o grau de escolaridade superior se 

comparado com população de pessoas com DF da mesma época. Isso pode estar 

refletindo a interferência do grau de escolaridade, como fator facilitador do acesso 

aos serviços de saúde (FERREIRA, 2012). 

 

 

Gráfico 1: Demonstração do grau de escolaridade dos usuários do HC que realizaram a primeira 
consulta no período de agosto de 2011 a agosto de 2014. 

 
 

Em relação às famílias dos usuários, foi observada uma maior frequência de ensino 

médio como grau de escolaridade dos responsáveis, com percentual de 61% 

(25/47), seguido do ensino fundamental com proporção de 34,1% (14/47) e apenas 

4,9% (2/47) possuía nível superior no momento da primeira consulta, conforme está 
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demonstrado no Gráfico 2. Esses dados mostram uma maior frequência de ensino 

médio no grau de escolaridade dos pais dos usuários o que não foi observado em 

um estudo realizado anteriormente onde, as pessoas com DF matriculados no HRJF, 
apresentaram o grau de escolaridade do pai e da mãe concentrados no primeiro 

grau incompleto, com 37,6% (41) e 34,8% (38), respectivamente. Referindo ainda 

que o percentual de analfabetismo entre os pais também era semelhante, 1,8% 

(FERREIRA, 2012).  

Entretanto, a maior proporção de cuidadoras com ensino médio, foi encontrada em 

estudo realizado em um município do interior da Bahia. Três das cinco pessoas 

entrevistadas possuíam o ensino médio completo, das outras duas, uma possuía 
ensino médio incompleto e a outra, ensino fundamental incompleto (SILVA et al, 

2013).  

É relevante dizer que fatores educacionais são de fundamental importância para 

facilitar o acesso aos serviços de saúde, contribuindo de forma positiva, segundo, 
Donabedian apud Sanchez e Ciconelli (2012). É importante ressaltar também que 

escolaridade além de facilitar o acesso aos serviços de saúde é indispensável para a 

compreensão do que é a doença e de como proceder com seus cuidados.  

Dessa forma, os dados mostrados revelam que a população que está tendo acesso 

ao serviço estudado possui um grau de escolaridade maior daqueles descritos em 

estudos anteriores. Isso pode caracterizar uma situação de iniquidade em saúde, 
pois como foi visto em outros estudos, a população de pessoas com Doença 

Falciforme é representada, na sua grande maioria, por pessoas de baixo grau de 

escolaridade e por ter, o presente estudo, apresentado dados contrários pode-se 

supor que aquelas pessoas que possuíam melhor grau de escolaridade tiveram 

maior facilidade em acessar o serviço. Entretanto esse fato só poderá ser 

comprovado com estudos de base populacional que permita a comparação dos 

indivíduos que estão efetivando o acesso e aqueles que não estão tendo acesso 

(FERREIRA, 2012; GUIMARÃES, 2009). 
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Gráfico 2: Demonstração do grau de escolaridade dos responsáveis pelos usuários do HC que 
realizaram a primeira consulta no período de agosto de 2011 a agosto de 2014. 

 

Entre os responsáveis pelos usuários 46,8% (22/47) relataram estar trabalhando. 

Sendo que desses, 90% (20/22) desempenhavam funções de grau dois em relação 

ao nível de competência segundo a Classificação Brasileira de Ocupação de 2002 

(CBO). As funções desenvolvidas por essas pessoas eram: ajudante de cozinha, 

auxiliar administrativo, costureira, empregada doméstica, lavrador, motorista e 

vendedor. São, portanto, ocupações de baixo prestígio social, baixa remuneração e 

que podem oferecer maior instabilidade econômica. Além desses, dois se 

enquadravam no nível de competência 3, sendo: um técnico de enfermagem e um 

professor.  É importante ressaltar que o nível de estabilidade financeira está 

relacionado ao nível de competência descrito na CBO. 

A maioria, 72,3% (34/47), das famílias desses usuários referiu ter renda mensal de 

até um salário mínimo, e 25,5% (12/47) referiu receber entre um e dois salários e 

apenas 2,1% (1/47) apresentou renda superior a dois salários mínimos, conforme 

está mostrado no Gráfico 3. Mostrando a institucionalização do racismo em relação 

à população negra. Essa população não encontra espaço para disputar o mercado 

de trabalho podendo garantir uma melhor qualidade de vida. 
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Gráfico 3: Demonstração da renda familiar dos usuários do HC com Doença Falciforme que 
realizaram a primeira consulta no período de agosto de 2011 a agosto de 2014. 

 

Apesar dos responsáveis pelos usuários apresentarem grau de escolaridade acima 

dos apresentados em outros estudos, a renda encontra-se descrita 

proporcionalmente semelhante às encontradas nos mesmos estudos, ou seja, 

apresentam baixa renda (FERREIRA, 2012; GUIMARÃES, 2009; FELIX, 2010). 

Assim também foi demonstrado no interior da Bahia, quando a maior parte dos 

familiares de pessoas com DF trabalhavam, no entanto a renda mensal não chegava 
a dois salários mínimos (SILVA et al, 2013). 

Essa mesma lógica não foi observada em um estudo realizado no estado de Minas 

Gerais, onde buscou caracterizar crianças com DF, triados no estado e 

acompanhados na Fundação Hemominas, que foram a óbito. Esse estudo identificou 

que a situação socioeconômica das famílias dessas crianças era descrita pela renda 
mensal em torno de um salário mínimo, entretanto, 76,8% das mães e 86,8% dos 

pais tinham o ensino fundamental incompleto e ainda 13,5 % das mães e 19% dos 
pais não eram alfabetizados (FERNANDES et al, 2010). 

Assim, apesar de haver discreta diferença entre o grau de escolaridade e a renda da 

população de pessoas com DF entre os estados do Brasil esses dados caracterizam 

a população, de forma geral, com o desemprego, o analfabetismo, a fome e isso [...] 

“continua pesando, através do racismo ambíguo e dissimulado do brasileiro, a 

esmagar não apenas economicamente, mas, também, psicológica, cultural e 

existencialmente a grande população não- branca do Brasil.” (MOURA, 1985, p. 15). 
Dessa forma, além das dificuldades enfrentadas por essas famílias, em ter que viver 

com uma renda em torno de um salario mínimo, ainda enfrentam os problemas 
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diversos na tentativa de garantir um tratamento adequado para suprir as 

necessidades de saúde apresentadas pelos indivíduos com DF que fazem parte 

dessas famílias.  

Observa-se que as atividades desenvolvidas pelos familiares dos usuários do HC, 

além de representarem baixo poder econômico representam baixo poder simbólico. 

Essas características contribuem para aumentar a ansiedade dessas famílias por 
desencadearem uma sensação de insegurança devido aos diversos problemas 

enfrentados por eles em decorrência da doença. Isso pôde ser observado em um 

estudo que avaliava a qualidade de vida das pessoas com DF, onde revelou que 

76% dos participantes relatam que qualidade de vida é ter tranquilidade, ou seja, a 

falta de preocupação que entendem como falta de dificuldades. Revelou ainda que 

60 % dos entrevistados entenderam como independência a independência 

econômica, que é conseguida através do trabalho e o domínio físico, e está 

relacionada, para 84% dos entrevistados, à condição de não poder fazer o 

tratamento completo por faltar tempo. Isso se deve à necessidade de trabalhar para 

sustentar a família. Ainda revelou que 72% indicaram a DF como impedimento para 

o trabalho. Isso revela o impacto negativo para o desenvolvimento das atividades 
laborais (PEREIRA et al, 2008). 

Além disso, em relação à constituição familiar, foi observado que apenas 43% 

(20/47) possuíam a presença de pai e mãe no seio da família. Entretanto 53% 
(25/47) dos usuários não tinham a figura do pai ou do companheiro em sua 

constituição familiar e desses, 40% (6/25) apresentavam a figura de avós na família. 

Ao mesmo tempo, três usuárias com Doença Falciforme relataram ter filhos e uma 

dessas ocupava o papel de chefe da família. 

A ausência da figura masculina nas famílias de pessoas com doença falciforme 

reflete um fenômeno que é característico de famílias vulneráveis. Essas famílias são 
vulneráveis por diversos fatores, dentre esses os que as tornam mais vulneráveis é 

a situação de fragilidade e ruptura dos vínculos familiares. Essas rupturas são mais 

incidentes nas “classes trabalhadoras pobres”. As famílias de pessoas com DF, na 

maioria das vezes, apresentam baixa renda. O agravante econômico causado pelas 

necessidades de uma pessoa ou de várias pessoas com DF em uma família se dá 
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pela característica crônica da doença, com diversas manifestações clínicas graves e 

frequentes, aumentando os gastos familiares e demanda de tempo para o 

acompanhamento do doente. Isso é demonstrado nos dados do presente estudo 
com a evasão dos homens nas famílias dos participantes. Normalmente em famílias 

com baixa renda essa evasão se dá pelo peso que é atribuído a eles no sistema 

capitalista. Esse sistema é caracterizado por uma rotina desumana de trabalho que 

envolve o percurso de casa para o trabalho e do trabalho para casa, sem ter o direito 

de fugir da mesma, por esta fuga representar um desfalque no orçamento doméstico 
que já é restrito (ADORNO et al, 2013). Na família de pessoas com DF soma-se a 

esse panorama a constante necessidade de cuidados à saúde que envolve gastos e 

disponibilidade de tempo para o acompanhamento, que na maioria das vezes é 

realizada pela mãe.  Assim, com a ausência da figura masculina instala-se a 

situação de mulheres buscando precariamente chefiar a família, um perfil que 

demonstra um processo de pauperização e exclusão social (CRUZ, 2006 apud 

CORDEIRO et al, 2013).  

Além disso, dos 47 participantes, 23, que corresponde a 48,9%, referiram ter outro 

familiar com o diagnóstico de DF, corroborando com o estudo realizado por Felix, 

2010, que relatou uma frequência de 42% de pessoas com DF que possuíam outro 

parente com o mesmo diagnóstico coabitando o mesmo domicílio. É frequente, 

portanto, ter mais de um membro da família necessitando de cuidados frequentes, o 
que contribui para a sobrecarga das mulheres cuidadoras. 

A caracterização do local de moradia desta população é feita pela presença de rede 

de saneamento básico em 85,1% (40/47). 68,1% (32/47) das residências desses 

indivíduos encontram-se localizadas em zona urbana proporcionando melhores 

condições de higiene e melhores condições de transporte para esses indivíduos. 

Entretanto, apesar dos indivíduos que residem em zonas urbanas  disporem de 

melhores condições de transporte e maior proximidade aos serviços de saúde as 

pessoas com DF que residem em áreas rurais apresentam melhor qualidade de vida 

quando comparadas com a qualidade de vida de pessoas que vivem em zonas 
urbanas (ASNANI et al, 2008). 
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CAPITULO 3 

 

Caracterização epidemiológica da população estudada 
 

No Brasil, estima-se que existam de 25 a 30 mil pessoas com Doença Falciforme e 

que surjam anualmente 3500 novos casos. Conforme dados do Ministério da Saúde, 

obtidos através dos Programas Estaduais de Triagem Neonatal. Na Bahia encontra-

se a maior frequência do gene para a hemoglobina S do país. Verifica-se que a cada 

dezessete nascidos vivos uma pessoa apresenta o traço falciforme e a cada 

seiscentos e cinquenta nascidos vivos um apresenta a doença falciforme. No Rio de 
Janeiro, a cada mil e duzentas crianças que nascem uma, tem a doença e a cada 

vinte e uma crianças que nascem uma tem o traço falciforme. Já em Minas Gerais a 

cada mil e quatrocentas crianças que nascem uma, tem Doença Falciforme e a cada 

vinte e três crianças que nascem uma tem o traço falciforme (CANÇADO; JESUS, 

2007). 

Estima-se que existam 25 mil a 30 mil pessoas com doença Falciforme no Brasil e 
que 7 milhões e duzentas mil pessoas sejam portadoras do traço. Diante da elevada 

prevalência desta patologia na população brasileira não resta duvidas que trata-se 

de um problema de saúde pública (CANÇADO, JESUS; 2007).  

Em estudo realizado no estado da Bahia, no período de 2007 a 2009, através dos 

dados da triagem neonatal, realizada nos 417 municípios que compõem o estado, foi 

observado que dos 966 nascidos com doença falciforme, a maioria (41,9%) tinha 

fenótipo SS, seguidos pelo SC (34,7%) e que 484 (50,1%) eram do sexo masculino 
(AMORIM et al, 2010). Esse perfil também foi elucidado em estudo realizado 

anteriormente, em pessoas com idade acima de 18 anos, onde foi demonstrado uma 

frequência de 63,8% de pessoas com diagnóstico HbSS e seguida por 17% de 

pacientes com fenótipo de HbSC (FELIX, 2010). 

O perfil epidemiológico apresentado no presente estudo mostra que a maioria, 
68,1% (32/47), apresentou o diagnóstico de Anemia Falciforme (SS), 25,5% (12/47) 

apresentou diagnóstico de SC e 6,4% (3/47) de Sβ Talassemia conforme está 

ilustrado no Gráfico 4. 
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Gráfico 4: Perfil fenotípico de usuários do HC da Bahia, com Doença Falciforme, que realizaram a 
primeira consulta no período de agosto de 2011 a agosto de 2014. 

 

 

Amorin et al (2010) identificou que a distribuição das pessoas com a doença 

falciforme no estado não se distribui de forma homogênea. Relatou que a maior 

concentração desta população encontra-se nas regiões do Recôncavo Baiano, 
médio e baixo São Francisco e nas regiões do Litoral. Essa maior prevalência está 

relacionada com a maior proporção da população negra na região. Isso pode ser 

observado também no presente estudo, onde 51% dos participantes eram residentes 

do Recôncavo Baiano. 

Não foi observada diferença significativa entre a distribuição dos fenótipos e sexo, 

onde ocorreram 51% (24/47) de indivíduos do sexo masculino e 49% (23/47) do 
sexo feminino, conforme demonstrado no Gráfico 5. Esse dado reforça a teoria de 

que o gene que codifica a globina na HbS não está ligado ao sexo, conforme foi 
demonstrado por Adorno et al, (2005) e Ferreira, (2012), que também não 

encontraram diferenças significativas entre os sexos. Entretanto, vale ressaltar que 

existem manifestações clínicas importantes que estão relacionadas ao sexo, como o 

priapismo no sexo masculino e a gestação de risco no sexo feminino (NAOUM, 

2000). 
 

 



47 
 

 
 

Gráfico 5: Distribuição do perfil fenotípico entre os sexos de usuários de HC da Bahia que realizaram 
a primeira consulta no período de agosto de 2011 a agosto de 2014. 

 

A distribuição fenotípica entre as diferentes raças apresentadas no estudo reforça a 

ideia de que apesar da maior prevalência desta patologia estar em pessoas da raça 

negra, existe um percentual importante de pessoas da raça branca com a mesma 

patologia, conforme expresso na Tabela 2. Essas características também foram 
observadas por Adorno et al, (2005). 

 

Tabela 2: Perfil fenotípico entre as raças de usuários do HC, Salvador, Bahia. 

 Fenótipo SS SC Sβ 
Raça/cor n % n % n % 
Branca  4 12,5 3 25 0 0 
Preta 8 25 4 33,3 1 33,3 
Parda 17 53,1 5 41,7 2 66,7 
Amarela 2 6,3 0 0 0 0 
 Total 32 100 12 100 3 100 

 

Quanto à forma de como se deu o diagnóstico, observou-se que a maioria 66% 

(31/47) foi através da triagem neonatal. Entre os que realizaram o diagnóstico por 

demanda de saúde, 50% (8/16) tiveram o diagnóstico com idade acima de cinco 
anos, e os outros tiveram o diagnóstico acima de seis meses. Dos oitos indivíduos 

que tiveram o diagnóstico com idade acima de cinco anos, sete nasceram antes na 

instituição da pesquisa da HbS na triagem neonatal. Isso mostra que apesar da 

efetividade do programa referido, ainda pode existir uma grande fatia dessa 
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população que não está tendo acesso ao tratamento precoce e acompanhamento 

especializado por ter seu diagnóstico desconhecido.  

Conforme foi observado por Martins (2010), quando estudou o perfil epidemiológico 
e as respectivas intercorrências clínicas dos pacientes com DF atendidos em um 

Hemocentro Regional (HR) e em um Hospital das Clínicas, de 1998 a 2007, a média 

de idade dos óbitos foi de 33 anos. Isso mostrando uma elevada letalidade nessa 

população. Com essa média de sobrevida pode-se supor que a redução da 

mortalidade e aumento da expectativa de vida em resposta à triagem neonatal só 

poderá ser avaliada, quando esta política estiver com a idade de implantação 

aproximadamente igual à idade média da mortalidade referida pelo autor. Entretanto, 

o menor número de crianças sem intercorrências e/ou internações já reflete a 

eficácia das medidas preventivas propiciadas pelo diagnóstico precoce implantadas 

nos últimos 10 anos. 

Contudo, os benefícios do tratamento precoce só poderão ser alcançados se houver 
acesso aos serviços de saúde. Apesar disso, pode-se observar no presente estudo 

que a maior diferença entre os indivíduos diagnosticados por triagem neonatal e por 

demanda de saúde encontra-se entre aqueles que apresentaram o fenótipo SS. Isso 

chama à atenção para a urgência do diagnóstico pela demanda de saúde, diferente 

dos outros fenótipos, conforme está representado no Gráfico 6, mostrando que o 

acesso está sendo mais determinado pelas demanda de saúde e não pelo 
tratamento preventivo. 

Esse dado corrobora com a ideia de Andersen apud Travassos (2004) quando 

afirma que a demanda de saúde percebida proporciona maior influência no acesso 

aos serviços de saúde do que a demanda diagnosticada. Isso pode ser constatado 

principalmente quando se trata da Anemia Falciforme, que é o tipo de DF que 

apresenta manifestações clínicas mais graves e mais frequentes. Isso revela que a 

gravidade da doença é um fator que interfere decisivamente no acesso, onde o 

indivíduo procura enfrentar as todas as barreiras para conseguir o tratamento. Desta 

forma, quanto maior a gravidade da doença maior a necessidade de acesso e, 

portanto, maior será a força exercida pelo indivíduo/família para realizar o 

tratamento.  
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Assim, acredita-se que ainda exista uma grande parte da população de pessoas 

com DF, que não realizaram o diagnóstico precoce, com o teste do pezinho, 

principalmente aqueles que apresentam melhores prognósticos e consequentemente 
não iniciaram o tratamento precoce. Isso alerta sobre a necessidade de 

conscientização dessa população o quanto à necessidade do diagnóstico e 

tratamento precoce com o intuito de minimizar os agravos à saúde e melhorar a 

qualidade de vida desses indivíduos. Provavelmente os indivíduos que ainda não 

tiveram o diagnóstico e tratamento precoce não terão a mesma resposta ao 

tratamento, caso seja necessário, se comparados aos que o iniciaram no momento 

adequado.  

 

Gráfico 6: Relação entre o fenótipo e a forma como ocorreu o diagnóstico dos usuários do HC, Bahia 
que realizaram a primeira consulta no período de agosto de 2011 a agosto de 2014. 

 

 

No presente estudo foi observado que 27% (8/30) dos indivíduos diagnosticados até 

seis meses de idade foram internados até cinco vezes antes da primeira consulta no 

HC, já aqueles que foram diagnosticados com idade superior a seis, 41% (7/17), 

foram internados mais que cinco vezes.  Isso corrobora coma ideia de que o 

diagnóstico precoce pode melhorar a morbidade dos indivíduos com Doença 

Falciforme por possibilitar o tratamento adequado já nos primeiros meses de vida, 

antes do início das manifestações clínicas. Nesse período deve ocorrer a primeira 
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consulta com especialista (FERREIRA, 2012). Apesar de não existir na literatura 

parâmetro para avaliar a frequência de internações entre os indivíduos com doença 

falciforme, a diferença de frequência relacionada com a idade do diagnóstico, 
possibilita a comparação entre os dois grupos e identificação da maior morbidade de 

um em relação ao outro. 

Assim, conforme pode ser observado no Gráfico 7, o fenótipo que apresentou maior 

taxa de internação em relação aos outros fenótipos foi o SS. Isso pode ser reflexo da 

maior gravidade da doença, mostrando a necessidade de intensificar o tratamento 

desses indivíduos após o diagnóstico. 

 

Gráfico 7: Distribuição dos fenótipos de pessoas com DF em relação ao número de internações que 
ocorreram antes da realização da primeira consulta no HC. 

 

Do mesmo modo, em um estudo realizado anteriormente foi observado que 76% dos 

óbitos por causa da Doença Falciforme ocorreram por volta dos 29 anos de idade 
com concentração de 37% em menores de nove anos, isso reflete a elevada 

gravidade e letalidade dessa doença (LOUREIRO; ROZENFELD, 2005). Entretanto, 

tratamentos preventivos, autocuidado e medidas de controle diminuem bruscamente 

as taxas de mortalidade e melhoram a qualidade de vida por minimizar a frequência 

dos eventos clínicos e os agravos à saúde.  

Desse modo, além da fisiopatologia da DF ainda existem as doenças crônicas que 

podem estar associadas a ela. As doenças cardíacas e a hipertensão arterial são as 
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doenças crônicas que apresentam maior frequência em associação com a DF 

(ANVISA, 2002). Isso decorre da anemia crônica presente nesses indivíduos 

causando, provavelmente, um aumento acentuado do débito cardíaco (FELIX, 
2010). Além dessas doenças, é relatada na literatura a hipertensão arterial pulmonar 

também como uma complicação comumente associada à DF. A morbimortalidade 

resultante dessas associações é alta e representa um fator de risco muito 

importante. Essas co-morbidades foram as mais referidas pelos pacientes em um 

estudo realizado por indivíduos com DF com idade acima de 18 anos. Neste referido 

estudo a cardiopatia estava associada a 44,7% dos participantes. Além dessa foi 

observado também à artrite/reumatismo em 21,3% e ainda a hipertensão arterial 

com 17% (FELIX 2010).  

No presente estudo apenas 17% apresentou outra doença crônica sendo que 

desses 75% (6/8) referiram ter problemas cardíacos e os outros 25% (2/8) referiram 

ter problemas respiratórios. A diferença de frequência de associações da DF com 
outras doenças crônicas observadas entre o presente estudo e os estudos 

anteriores pode estar relacionada com a idade dos participantes. No primeiro estudo 

restringia-se a pessoas com idade acima de 18 anos e no estudo presente, apesar 

de não ter sido restrito a uma determinada faixa etária a maior proporção de 

participantes estavam com idade abaixo de 15 anos. 

A observação dos referidos dados, em relação às associações de outras doenças 
crônicas com a Doença Falciforme, principalmente em idade acima de 18 anos 

ressalta a necessidade de uma equipe multiprofissional para o acompanhamento 

desses indivíduos. O acompanhamento dessas pessoas não se restringe aos 

primeiros anos de vida, mas deve se estender ao longo dela. É importante ressaltar 

que com o aumento da longevidade dessa população, provavelmente, irão surgir 

outras necessidades de saúde que ainda não foram associadas à DF por 

consequência da elevada mortalidade apresentada pela doença na situação de 

saúde dos indivíduos na atualidade, consequência do diagnóstico tardio e falta de 

tratamento apropriado. Esses indivíduos são aqueles com data de nascimento 

anterior à data da implantação das políticas de saúde direcionadas a essa 

população.  
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Além disso, é importante ressaltar que a Doença Falciforme possui alta variabilidade 

das manifestações clínicas que podem estar relacionadas às condições precárias de 

moradia, saneamento básico, alimentação e a baixa escolaridade que proporcionam 
agravamento na saúde e qualidade de vida dessas pessoas (DIAS, 2013).  

A qualidade da moradia bem como a existência de rede de saneamento básico 

influencia na condição de higiene dos indivíduos de forma geral minimizando as 

exposições a microrganismos, que são responsáveis por quadro de infecções. 

Entretanto, essa condição não é a mais encontrada entre a população de pessoas 

com DF devido às baixas condições socioeconômica em que se encontram. Ao 

mesmo tempo, a condição de pobreza é responsável pelo comprometimento da 

alimentação que apresenta-se de baixa qualidade e quantidade. Além da situação 

de pobreza esses indivíduos também apresentam baixo grau de escolaridade. A 

baixa escolaridade influencia na qualidade da saúde de pessoas com DF em vários 

aspectos. Dentre esses aspectos destacam-se a capacidade diminuída de 
entendimento entre os indivíduos e os profissionais de saúde bem como a baixa 

capacidade de acesso aos serviços de saúde (KIKUCHI, 2003). 

 O acesso não se restringe somente à chegada ao serviço, mas o aproveitamento da 

tecnologia que ele pode oferecer. Desta forma, pela baixa capacidade de 

compreensão às orientações dadas pelos profissionais e aos manuais distribuídos 

nos serviços de saúde os impedem de absorver as orientações necessárias para o 
bom desempenho do tratamento e prevenção dos agravos à saúde (TRAVASSOS, 

2004).  

A necessidade de orientação das famílias em relação ao caráter genético da 

patologia é de fundamental importância para possibilitar a escolha da quantidade de 

filhos que esses indivíduos pretendem ter. Entre os 47 participantes do estudo 49% 

(23) referiram possuir outra pessoa com o diagnóstico de Doença Falciforme na 

mesma residência. Maiores proporções foram encontradas em um estudo realizado 

na Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), com os 

familiares de crianças e adolescentes portadores de AF, atendidos nos setores de 

SPA e na Unidade de Internação Pediátrica foi identificado que das dez famílias 

entrevistadas sete possuíam pelo menos um irmão com traço falciforme. Esses 

dados reforçam a necessidade de orientação dessas famílias quanto à possibilidade 
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do nascimento de mais de um filho doente (GUIMARÃES, 2009). Entretanto o fato 

de possuírem uma pessoa na residência anteriormente diagnosticada pode estar 

refletindo um fator facilitador no acesso ao serviço de saúde estudado por estas 
pessoas já estarem familiarizadas com os procedimentos necessários para a 

entrada no serviço, conforme foi relatado por alguns entrevistados. 
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CAPITULO 4 

 

Análise do grau de acesso 
 

Acesso é a ação de aproximar, chegar, entrar; enquanto o termo acessibilidade 

denota a característica do que é acessível. Entretanto, quando ambos os conceitos 

são utilizados na área da saúde, assumem uma maior complexidade no seu conceito 

e são empregados de formas variadas a depender do ponto de vista de cada autor 

(HOLANDA, 2010). 

O conceito de acesso à saúde encontra-se em constante construção, pois, além de 

se observar uma grande variabilidade no foco dos estudos e na terminologia, esse, 

sofre adaptações ao longo do tempo para atender às mudanças que ocorrem na 

sociedade, que interferem direta e indiretamente na saúde da população 

(SANCHEZ, 2012). 

 O termo acesso é empregado, preferencialmente, por alguns autores, quando se 

concentram na entrada inicial dos serviços de saúde, principalmente quando 

observam características dos indivíduos.  Já outros, ao analisarem os fatores 

relacionados com a oferta dos serviços de saúde, utilizam acessibilidade, assim 

como os que ressaltam a relação entre os determinantes individuais e as 

características das ofertas dos serviços (TRAVASSOS; MARTINS, 2004). 

As variações, em relação à conceituação da entrada nos serviços e na sua 

utilização, ainda ocorrem quando se trata do enfoque na avaliação do 

acesso/acessibilidade aos serviços de saúde. Alguns se centram nos resultados ou 

objetivos finais dos serviços de saúde, outros observam a relação entre os vários 

elementos que compõem o sistema para atingir esses objetivos. Entretanto, o que se 

observa é uma tendência de ampliação da abrangência da forma de avaliação do 

acesso/acessibilidade, deslocando-se da entrada dos serviços para os resultados 

dos cuidados recebidos. O uso do serviço pode ser uma medida de acesso, mas não 

se explica apenas por ele. “Além de apresentar limitações para a sua avaliação, uma 

vez que há necessidade de medidas multidimensionais de difícil compreensão, 
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operacionalização e, muitas vezes, de baixa validade” (TRAVASSOS; MARTINS, 

2004).  

Os fatores que possuem grande influência na utilização dos serviços de saúde estão 
relacionados com a morbidade, gravidade e urgência da doença, que se referem às 

necessidades de saúde; as características demográficas (idade e sexo), geográficas 

(regiões), socioeconômicas (renda, educação), culturais e psíquicas, que estão 

relacionados aos indivíduos. Além dessas ainda existem aquelas relacionadas às 

características dos prestadores de serviços, que são idade e sexo (demográficas), 

tempo de graduação e especialização, características psíquicas, tipo de prática, 

experiências profissional, forma de pagamento. As características relacionadas às 

organizações também influenciam no acesso que são: os recursos disponíveis, 

características da oferta, que se refere à disponibilidade de médicos, hospitais e 

ambulatórios, modo de remuneração, acesso geográfico e social. Ainda existem as 

políticas, que se referem aos tipos de sistema de saúde, financiamento, tipo de 
seguro de saúde, quantidade e tipo de distribuição dos recursos, legislação e 
regulamentação profissional e do sistema (PINEAULT, 1986 apud TRAVASSOS; 

MARTINS, 2004). 

As barreiras geográficas, que se refere às características dos serviços, representam 

obstáculos importantes para o acesso. Essas dificuldades são observadas tanto pela 

distância entre a residência e o serviço de saúde como pela existência ou não de 
transporte, bem como, a sua qualidade, a existência de ladeiras, escadas, 

alagamentos, dentre outros. Esses fatores também podem estar associados com 

características dos indivíduos como a capacidade de custear a viagem da residência 

até o serviço, disponibilidade de tempo para o deslocamento, dificuldade de 

comunicação entre o usuário e o serviço, que dificultam ainda mais o acesso 
(OLIVEIRA et al, 2004).  

As barreiras geográficas foram observadas em diversos estudos, conforme foi 
mencionado por Oliveira et al ( 2012), como fator dificultador do acesso aos serviços 

de saúde. No presente estudo, dos fatores identificados como responsáveis pela 

maior dificuldade no acesso à primeira consulta no HC a distância entre o serviço e 

a residência apresentou maior proporção, 25,5% (12/47), seguido da dificuldade de 

transporte e número pequeno de fichas para a realização da consulta, com 
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proporção de 23,4% (11/47) cada um. Esses fatores foram os mais mencionados 

pelos usuários, conforme demonstrado na Tabela 3.  

Os dois primeiros fatores mencionados anteriormente estão diretamente 
relacionados aos obstáculos geográficos, ou seja, referem-se à disponibilidade do 
serviço (SANCHES; SICONELLI, 2012). Assim, conforme foi mostrado por Oliveira et 

al (2012), em um estudo realizado na capital do estado, onde foi avaliada a 

acessibilidade à atenção básica em um distrito sanitário, mostrou que, a expansão 

da oferta de serviços de saúde viabilizou maior utilização da população a esse 

serviço, por minimizar os custos com deslocamento e o tempo necessário para a sua 

utilização. Assim, os dados do presente estudo podem estar refletindo a 

necessidade de estudos mais aprofundados em relação à necessidade de melhor 

distribuição do serviço no estado, ou seja, a efetivação da regionalização do serviço 

de hematologia, com objetivo da redução das desigualdades de acesso da 

população de pessoas com Doença Falciforme.  

 

Tabela 3: Distribuição dos fatores facilitadores e dificultadores que interferiram na realização da 
primeira consulta no HC por pessoas com DF no período de agosto de 2011 a agosto de 2014. 

 

 

As dificuldades geográficas são agravadas pelo poder de pagamento do indivíduo. 

Foi observado no presente estudo que dentre aqueles que custearam do seu próprio 

bolso os gastos com deslocamento e alimentação, a maioria, 58,3% (13/24) referiu 

 
 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Fatores que mais facilitaram a realização da primeira consulta n % 
Ter sido referenciado por outro serviço de saúde 32 68,1 
O responsável pelo usuário já frequentava o serviço  3 6,4 
Não respondeu 8 17 
Outro 4 8,5 

  Fatores que mais dificultaram a realização da primeira consulta  
Falta de completude dos exames necessários 1 2,1 
Demora na marcação da consulta 5 10,6 
Distância entre o serviço e a residência 12 25,5 
Dificuldade de transporte 11 23,4 
Falta de informação sobre a localização do serviço 3 6,4 
Número pequeno de fichas 11 23,4 
Não sabe 1 2,1 
Total de entrevistados 47 100 



57 
 

 
 

ter renda mensal acima de dois salários mínimos. Assim, ter uma maior renda 

familiar pode ser considerado um fator facilitador de acesso. Entretanto, dos 

indivíduos que referiram renda familiar menor que um salário mínimo, 53,8% (7/13) 
informou ter realizado desembolso direto para o custeio das despesas com 

deslocamento e alimentação e 46,2% (6/13) referiu ajuda da prefeitura para custear 

as despesas. Esses dados podem estar refletindo a urgência das necessidades de 

saúde da DF, sendo determinantes para a busca ao serviço da saúde mesmo não 

tendo condições financeiras favoráveis, pois mesmo com uma pequena renda 

familiar esses indivíduos procuraram o serviço. 

No presente estudo observou-se que 44,7% (21/47) das famílias dos usuários 

ganhavam entre um e dois salários mínimos. Dentre essas, 66,7% (14/21) referiram 

gastar até cem reais para a realização da primeira consulta, 19% (4/21) pagaram 
entre cem e duzentos reais e 9,5% (2/21) pagaram mais de 200 reais. Das 27,7% 

(13/47) que recebiam menos que um salário mínimo, 62,2% (9/13) referiram gastar 
até cem reais e 15,4% (2/13) referiram ter desembolsado entre cem a duzentos e a 

mesma proporção fez desembolso de mais de duzentos reais. Das famílias que 

recebiam mais de dois salários mínimos, 25,5% (12/47), apresentaram uma 

proporção de 33% (4/12) de usuários que pagaram menos de 100 reais, 33% de 

usuários que pagaram entre 100 reais e duzentos reais e nenhum indivíduo pagou 

mais de duzentos reais. Esses dados mostram que a maior proporção de indivíduos 
que pagou mais que duzentos reais estavam entre aquelas famílias que recebiam 

menos que um salário mínimo e que dentre aquelas que recebiam mais de dois 

salários mínimos não apresentaram nenhum indivíduo que pagou mais de duzentos 

reais. Isso pode ser reflexo das características socioeconômicas da população 

estudada e mostra uma necessidade de reestruturação dos serviços para melhorar o 

acesso desta população no sentido de diminuição dos gastos com as viagens já que 

as pessoas mais acometidas pela DF são pessoas de baixa renda. 

Foi observado por Travassos (2000) que “as variações sociais na utilização de 

serviços de saúde demonstram que condições sociais desfavoráveis tendem a 

reduzir as chances de uso de serviços” onde a faixa mais pobre da população tem 

menor capacidade de consumo. Entretanto, o que foi observado no presente estudo 

é que a população usuária do serviço apresenta características de baixo grau de 
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escolaridade e renda. Isso ocorre por tratar-se da população de pessoas com 

Doença Falciforme, que são na sua maioria são assim caracterizados. Apesar disso, 

a gravidade da doença é um fator que pode estar determinando a procura e acesso 
ao HC. Entretanto vale ressaltar que apesar de ter sido observado uma população, 

usuária do serviço, com características de baixa renda e escolaridade, não existe 

nenhum estudo de base populacional que descreva a população que não está tendo 

acesso ao serviço, podendo ser pessoas com características ainda mais precárias.    

Essas observações subsidiam a discussão acerca da necessidade de estudos de 

base populacional e a readequação do serviço em relação à sua localização, bem 

como a necessidade de utilização outras formas de comunicação com o intuito de 

proporcionar maior aproximação com a comunidade, melhorando o acesso ao 

atendimento especializado. A descentralização das Equipes de Saúde da Família 

em um município do estado da Bahia mostrou-se efetiva ao aproxima-las das 

moradias dos usuários aumentando o desempenho da acessibilidade geográfica 
(CUNHA; VIEIRA-DA-SILVA, 2010). 

Além disso, os gastos para a realização do tratamento envolvem tanto o desembolso 

direto, custo com transporte e alimentação, como indireto, tempo de espera para ser 

atendido. Esse tempo de espera interfere negativamente na renda familiar do 

indivíduo com Doença Falciforme, pois ele e/ou o acompanhante devem dispor de 

tempo para a realização das consultas, exames e outros procedimentos. Por se 
tratar de uma doença crônica essa necessidade de disposição de tempo persiste ao 

longo da vida prejudicando as suas atividades laborais e consequentemente 

comprometendo a renda familiar.  

Assim, as iniquidades de acesso aos serviços de saúde podem ser observadas 

quando é feito a comparação entre os níveis de utilização dos serviços de saúde 

com os diferentes níveis sociais. As taxas de utilização dos serviços de saúde 

variam de acordo com o nível social, ou seja, quanto maior o nível socioeconômico 

maior a taxa de utilização dos serviços. De tal modo, em condições sociais 

desfavoráveis há redução das chances de acesso às instituições de saúde 
(TRAVASSOS et al, 2000). 
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Entretanto, no presente estudo pôde ser observado que 53% (25/47) dos 

responsáveis pelos indivíduos com DF não trabalhavam. Assim, também foi 

observado em um estudo realizado na Fundação de Hematologia e Hemoterapia de 
Pernambuco onde das dez famílias de pessoas com Anemia Falciforme oito 

referiram não trabalhar pela necessidade de dedicação exclusiva ao 

acompanhamento do filho (GUIMARÃES, 2009). 

No caso da Doença Falciforme, por exemplo, mais especificamente a forma 

homozigota, as barreiras geográficas são fatores determinantes na adesão ao 

tratamento para promoção, recuperação da saúde e melhoria da qualidade de vida. 

O tratamento, muitas vezes, consiste em visitas mensais aos serviços 

especializados para a realização de procedimentos periódicos como é o caso da 

transfusão mensal de concentrado de hemácias com a finalidade de evitar o 

Acidente Vascular Cerebral (AVC) em pacientes que apresentam o Doppler 

Transcraniano alterado. Assim fica evidente que os indivíduos que residem nas 
proximidades do serviço possuem maior acesso ao tratamento pela facilidade no 
deslocamento do que os indivíduos que residem em locais distantes (CASTRO et al, 

2011).  

Dessa forma a diferente condição de acesso aos serviços de saúde entre uma 

população com necessidades semelhantes pode ser identificada como iniquidade 

em saúde, principalmente porque se trata de fatores que estão relacionados à 
organização social e não por fatores predisponentes. Assim, a avaliação de 

equidade do acesso é medida ao observar os fatores individuais capacitantes, pois 

esses, quando presentes, além dos fatores demográficos e as necessidades de 

saúde representam uma situação de iniquidade, porque, o uso dos serviços de 

saúde é resultado de uma multiplicidade de fatores (TRAVASSOS; MARTINS, 2004). 

O tempo de espera para o atendimento mostra-se como agravante no acesso aos 

serviços de saúde, pois, muitas vezes esses indivíduos não possuem disponibilidade 

para esperar o atendimento e desistem (CUNHA; VIEIRA-DA-SILVA, 2010). Ao 

mesmo tempo, o tempo de espera prolongado ocasiona exposição a ambientes 

inapropriados para a saúde do indivíduo com DF. Vale ressaltar que o usuário com 

DF necessita de alimentação de qualidade, hidratação frequente e não podem estar 

exposto a grandes variações de temperatura ambiental (NAOUM, 2000). 
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Foi observado por Travassos (2000) que os indivíduos de menor renda e aqueles 

que não possuem planos de saúde esperam pelo atendimento o dobro do tempo que 

os indivíduos com maior renda e com planos de saúde. O tempo de espera 
prolongado além de prejudicar a saúde e o acesso efetivo ao serviço pode provocar 

o rechaço à demanda do serviço, conforme foi observado por Cunha e Vieira-da-

Silva (2010). 

 No presente estudo o tempo médio de espera para ser atendido foi de 4 horas 

sendo que foi referido, por alguns dos participantes do estudo, tempo de espera de 

até 12 horas. A distribuição do tempo de espera encontra-se demonstrado no 

Gráfico 8. Esse elevado tempo de espera, do presente estudo, pode estar 

relacionado ao fato da grande maioria desses indivíduos se deslocarem de outras 

cidades e dependerem de transportes coletivos da prefeitura dos seus municípios. 

Nesses transportes onde não há flexibilidade de horário de viagem e por isso 

chegam muitas horas antes do horário da consulta. Esse elevado tempo de espera é 
um obstáculo comum em serviços de saúde como foi demonstrado no estudo 

realizado em um distrito sanitário de Salvador em que tempo de espera ou a demora 

no agendamento de consultas despontou entre os alvos de insatisfação das famílias 

(TRAD et al, 2012). 

 

Gráfico 8: Distribuição dos usuários de HC que realizaram a primeira consulta no período de agosto 
de 2011 a agosto de 2014 em relação ao tempo de espera para realização da primeira consulta. 

 

 



61 
 

 
 

A frequência de consultas por especialistas para pessoas com Doença Falciforme 

varia tanto em relação às condições clínicas do indivíduo como com a idade. Assim, 

criança com idade menor que seis meses deve realizar uma consulta mensalmente, 
criança com até um ano de idade deve realizar uma consulta bimestralmente, até 

cinco anos, uma consulta trimestral e acima desta idade uma consulta quadrimestral. 

Desta forma, conforme foi identificado no presente estudo a maioria dos indivíduos 

que realizaram a primeira consulta estão entre 7 e 15 anos e a maioria foram 

referenciados pela APAE. Dessa forma, a demora na marcação da consulta pode 

estar relacionada à periodicidade estipulada pelo protocolo, porém pode estar 

refletindo a necessidade de ampliação da capacidade do serviço em atender casos 

novos. 

Outros fatores que tiveram destaque na dificuldade de acesso, conforme foi 

mencionado pelos usuários participantes do presente estudo, foi o pequeno número 

de fichas e a demora na marcação da primeira consulta esses dados estão 
demonstrados na Tabela 3, corroborando com observações feitas em outros estudos 

(CUNHA, VIEIRA-DA-SILVA, 2010; OLIVEIRA, 2012).  

Essas características são comuns em serviços ambulatoriais de especialidades 

médicas tradicionais. São consequências da demanda aberta onde as pessoas os 

procuram diretamente, são acolhidas, agendadas e reagendadas, bloqueando as 

suas agendas para novos usuários. Nas Redes de Atenção à Saúde (RAS) os 
Pontos de Atenção Secundária são demandados pela Atenção Primária à Saúde 

(APS), para onde esses usuários são retornados. Segundo a Organização Mundial 

(2003), há evidências de que as condições crônicas não são tratadas com sucesso 

somente por acompanhamento centrado no médico especialista. A efetividade do 

tratamento pode ser alcançada no tratamento com equipe multiprofissional que atua 

sob a coordenação da APS, ainda que a atenção especializada seja fundamental.  

Assim, a falta de crença na capacidade resolutiva da APS e a falta de clareza nas 

relações entre os diferentes níveis de atenção fazem com que o especialista ao 

receber um paciente com doença crônica, capte-o de forma definitiva gerando uma 

demanda incontrolável, bloqueando a agenda desse profissional tornado a sua 

agenda restrita no mercado, principalmente no estadual (MENDES, 2011). Dessa 

forma a resolutividade da relação entre os níveis de atenção ficam comprometidos, 
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pois “[...] a atenção básica depende do acesso a procedimentos disponíveis na 

média complexidade para aumentar sua resolutividade.” ao referenciar os indivíduos 

com necessidades de tratamento de maior densidade tecnológica e “[...] a baixa 
resolutividade da atenção básica aumenta a demanda para a média complexidade”, 

pois referencia para unidade de atenção secundária indivíduos que poderiam ser 

atendidos em uma unidade de atenção primária (SPEDO et al, 2010). Além disso, a 

população que não tem conhecimento da função da APS, que possuem problemas 

já instalados, procuram a atenção secundária de forma indiscriminada aumentando 

ainda mais a demanda desses serviços. 

Dentre as necessidades que mais determinaram a procura pelos serviços de saúde 

destacam-se os problemas de saúde percebidos pelos indivíduos, aqueles que 

afetam a qualidade de vida, ou seja, os problemas que promovem a perda ou 

alteração nas características funcionais e sociais dos indivíduos. Essas 

necessidades são ainda mais determinantes que as necessidades diagnosticadas 
(ANDERSEN, 1995). Isso pode ser observado em estudo anterior, em que as taxas 

de utilização dos serviços de saúde dos indivíduos com morbidades foram maiores 
do que aquelas que representaram os indivíduos sem morbidades (TRAVASSOS et 

al, 2000). Nesse estudo, os indivíduos que buscaram o HC por necessidades de 

saúde percebidas foram aqueles que apresentavam o fenótipo HbSS, forma mais 
grave da doença, corroborando com o conceito defendido por Andersen apud 

Travassos et al (2000),   quando relata que os fatores de maior influência na procura 

pelo serviço de saúde são as necessidades percebidas. Entretanto, conforme 

observado no Gráfico 9, a maioria dos indivíduos, 85% (40/47), que buscaram o 

serviço mencionou como motivo de procura ao HC a referência por outro serviço. 

Essa contradição pode estar refletindo o caráter facilitador que a referência por outro 

serviço de saúde está exercendo sobre o acesso dessas pessoas ao referido 

serviço. 
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Gráfico 9: Relação entre o fenótipo e o motivo que levou o usuário a buscar o HC. 

 

 

O motivo que mais influenciou a busca pelo Hemocentro foi à referência por outra 

instituição de saúde, com uma proporção de 85% (40/47) da população estudada. 

11% buscaram o tratamento preventivo e 4% por procuraram o serviço por demanda 

de saúde. A instituição que mais referenciou pacientes ao HC foi a APAE, conforme 
demonstrado no Gráfico 10.  Esse estabelecimento de saúde possui o Serviço de 

Referência em Triagem Neonatal (SRTN). Sua sede está localizada em Salvador, 

Bahia. É neste serviço que são realizadas as triagens neonatais de todo o estado. 

Possui uma rede de postos de coletas espalhados pelos municípios do estado da 

Bahia, localizados em postos de saúde e hospitais, com a finalidade de cobertura 

assistencial a toda a população. Em 2011 a cobertura da triagem neonatal chegou a 
94% das crianças nascidas no estado2. Este serviço é conveniado com o Ministério 

da Saúde e as Secretarias de Saúde Estadual e Municipais. 

Após a confirmação do diagnóstico, através da busca ativa dos casos que 

apresentaram alteração nos exames, é realizada a primeira consulta e 

acompanhamento pela equipe multiprofissional. A busca ativa é realizada através de 

contato telefônico com os postos de coletas e envio de comunicado às Secretarias 
Municipais de Saúde, que devem entrar em contato com o responsável pelo 

                                                        
2(Disponível em: http://www.jornalbahiaonline.com.br/noticia/20389/bahia habilitada pelo ministério da 
saúde vai ampliar número do teste do pezinho/19. Acesso em 27/01/2015). 
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paciente para a confirmação do diagnóstico do recém-nascido, agendamento da 

consulta com especialista e realização dos exames dos pais3. 

 

Gráfico 10: Distribuição dos usuários do HC que realizaram a primeira consulta no período de agosto 
de 2011 a agosto de 2014 que foram referenciados por outro serviço de saúde em relação à 
instituição que o referenciou. 

 
*Clínicas e Secretaria Municipal de Saúde 

 

De acordo com Mendes (2011) constitui-se função de um Ponto de Assistência 

Secundária em uma RAS a supervisão e apoio à APS bem como a educação 

permanente tanto no âmbito secundário como no primário. A ralação dos serviços 

especializados com as USF, no sentido de sensibilização das equipes em relação à 

magnitude da Doença Falciforme e a necessidade de tratamento preventivo e de 

recuperação para a melhor qualidade de vida dos indivíduos, representa grande 

potencial na melhoria do acesso dessa população aos serviços especializados, 
quando necessário, através da referência.  

Em um estado com grandes extensões territoriais como a Bahia, a necessidade de 

maior aproximação dos serviços especializados com a atenção básica e 

consequentemente coma a comunidade é de extrema importância para a 

organização dos sistemas de saúde. A efetivação dessa aproximação expõe 

                                                        
3(Disponível em: http://www.jornalbahiaonline.com.br/noticia/20389/bahia habilitada pelo Ministério da 
saúde vai ampliar número do teste do pezinho/19. Acesso em 27/01/2015). 



65 
 

 
 

diversos obstáculos que podem ser superados com a utilização da tecnologia dos 

dias atuais, como a telemedicina.  

A telemedicina pode ser definida como o uso da tecnologia da informação e 
telecomunicações para apoiar a prestação de cuidados de saúde à distância. Dentre 

esses cuidados inclui-se a educação em saúde à distância. Essa educação pode ser 

realizada por diversas maneiras, incluindo a videoconferência. Através do uso da 

tecnologia da telemedicina, a combinação do áudio e vídeo nas videoconferências 

proporciona um meio de comunicação eficiente para a tomada de decisão em tempo 

real. A possibilidade da realização de reuniões face-a-face, com pessoas presentes 

fisicamente em locais diferentes, o compartilhamento de arquivos e dados entre as 

pessoas, de modo a facilitar a análise de documentos e a tomada de decisão de 

forma rápida são benefícios adquiridos com a telemedicina. Além disso, é uma 

tecnologia de fácil implementação, mesmo em países em desenvolvimento. Essa já 

é uma realidade vivida no Brasil com a criação da rede de telemedicina chamada 
RUTE (Rede Universitária de Telemedicina, disponível a partir de http://rute.rnp.br, 

com o objetivo de conectar vários hospitais universitários no país, incluindo todas as 
especialidades (PEREIRA et al, 2012).  

Essa tecnologia pode proporcionar a diminuição dos deslocamentos dos pacientes 

contribuindo para a descentralização da saúde, bem como a diminuição das 

demandas para os serviços mais especializados.  Essa aproximação entre os 
diferentes níveis de atenção potencializa a maior capacidade de resolução das APS 
(MACHADO et al, 2010). 

Os benefícios da aproximação dos serviços de saúde com os indivíduos podem ser 

elucidado através das observações feitas por Cunha e Vieira-da-Silva (2010) quando 

analisaram a organização da ESF em um município baiano, em gestão plena, onde 

foram identificados como principais fatores dificultadores da utilização dos serviços 

de saúde os modelos de marcação de consultas, a falta de organização da 

referência para serviços especializados e a falta de acolhimento na unidade. Ainda 

foi observado em outro estudo, realizado na capital da Bahia, que, problemas 

tradicionais relacionados à acessibilidade organizacional, como o longo tempo de 

espera para realização da consulta, pode estar contribuindo para afastar o paciente 

da procura pelo serviço básico de saúde (OLIVEIRA, 2012).  
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Somado a isso, conforme afirma Naoum (2000), existem poucos serviços 

especializados para o atendimento desta população e o desconhecimento dos 

profissionais de saúde em relação à clínica e tratamento, diagnóstico clínico e 
laboratorial, sem contar com a falta de atendimento social e psicológico a essa 

população contribuem para a inexpressividade do cuidado com essas pessoas, 

principalmente aquelas que não realizaram a triagem neonatal da HbS. 

Além disso, a gravidade das manifestações clínicas apresentadas pelos indivíduos 

com Doença Falciforme pode estar contribuindo para a procura do cuidado 

diretamente no serviço especializado antes de buscarem as USF ou UBS, por essas 

unidades já apresentarem dificuldade de acesso à consulta e de regulação a 

serviços especializados e por esses indivíduos já apresentarem um quadro de saúde 

agravado. Assim, a regulação assistencial tem a finalidade de promover a equidade 

do acesso aos serviços de saúde com o objetivo de garantir a integralidade do 

cuidado. A garantia do acesso é consequência do ajuste da oferta assistencial que 
está disponível para atender as necessidades imediatas do cidadão. Essa 

organização deve ser feita de forma equânime, ordenada, oportuna e racional 
(VILARINS et al,2012). 

Ademais, essa demora ao acesso efetivo pode ser agravada pela falta de orientação 

ao paciente, mesmo quando são referenciados. Falta informação quanto ao tempo 

de validade e tipo de exames necessários para a realização de uma consulta com 
especialista (PADOVANI et al, 2012). Essa desinformação acarreta mais perda de 

tempo e desgaste do indivíduo, que já encontra-se debilitado pela doença e muitas 

vezes ter enfrentado vários  obstáculos para chegar até a unidade.  

A informação sobre a localização do serviço é um fator que potencialmente 

facilitador do acesso ao serviço. No presente estudo foi observado que além 

daqueles que foram informados pelos serviços de saúde, 59,6% dos usuários 

ficaram sabendo da localização do HC por outro serviço de saúde e apenas 8,5% 

ficou sabendo da localização através de conhecidos, conforme demonstrado no 

Gráfico 11. Isso mostra que há uma deficiência na divulgação da localização e 

função de serviço de referência assistencial hematológica do serviço no estado.  
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Gráfico 11: Distribuição dos usuários que realizaram a primeira consulta no HC no período de agosto 
de 2011 a agosto de 2014 em relação à forma como ficou sabendo da localização do serviço. 

 

Apesar de existirem tratamentos avançados para os agravos à saúde causados pela 

Doença Falciforme, o acesso à simples medidas preventivas, como o conhecimento 
sobre a doença e sobre o seu tratamento potencialmente minimizam as 

manifestações clínicas e melhoram a qualidade de vida dessas pessoas, além de 

diminuir os gastos para o Sistema Único de Saúde. O acesso da população à 

informação sobre a doença é decisivo no direcionamento do diagnóstico e 

identificação de alguns agravos causados pelas hemoglobinopatias. Assim é 

possível evitar a ocorrências de danos maiores à saúde, como é observado na 
osteonecrose do quadril em que pode ser evitada ou minimizada quando identificada 

no início e com o acompanhamento precoce do paciente (DALTRO et al, 2010). 

Somado a isso os obstáculos são ainda maiores quando são acrescidas a esses 

fatores as diferenças raciais. A dificuldade de acesso é maior entre a população 

negra, fator de grande importância no acesso de pessoas com Doença Falciforme 

quando se sabe que a grande maioria é formada por pessoas da população negra 

(TRAD et al,  2012). 

O presente estudo também se dedicou a avaliar o grau de acesso dos indivíduos 

que realizaram a primeira consulta, no período referido, ao HC. De tal modo, é 

importante ressaltar que a pesquisa abordou apenas os indivíduos que conseguiram 
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realizar a primeira consulta. Foi observado que o grau de acesso ao HC apresentado 

pela população estudada variou de baixo a médio, sendo que houve apenas um 

indivíduo dentro do intervalo que representava alto grau de acesso, conforme está 
demonstrado do Gráfico 12.  

 

Gráfico 12: Distribuição dos indivíduos com DF que realizaram a primeira consulta no HC da Bahia no 
período de agosto de 2011 a agosto de 2014 em relação ao grau de acesso ao serviço. 

 

 

 

Os fatores que influenciaram negativamente para a variação do grau de acesso 

estavam relacionados com a distância maior que 100 km entre o serviço e a 

residência do indivíduo e o tempo de deslocamento, representando características 

geográficas do serviço. Além desses, o poder de pagamento dos indivíduos e o nível 

de competência da ocupação dos usuários ou dos seus responsáveis, que estão no 

grupo dos fatores capacitantes, também dificultaram o acesso. 

As características geográficas estão associadas à disponibilidade do serviço. Dos 
participantes do estudo, 79% dos indivíduos que referiram ter gasto mais que uma 

hora no percurso da residência até o serviço apresentaram médio grau de acesso, 

assim como 57% dos que referiram residir em municípios que distavam mais que 

100 km da cidade sede do Hemocentro Coordenador, conforme apresentado na 

Tabela 4. Segundo o Plano Diretor de Regionalização (PDR) do Estado da Bahia, 

Baixo grau de acesso Médio grau de 
acesso 

Alto grau de acesso 
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acesso, refere-se à “[...] distância e ao trajeto que os usuários devem percorrer até o 

município de referência” 4 o qual deve distar um” Raio máximo de deslocamento de 

100 km dos municípios assistidos até o município de referência.” 4 Esse critério foi 
estabelecido levando-se em consideração a necessidade de se “compatibilizar a 

economia de escala com uma distância e trajeto de deslocamento que não 

prejudique o usuário” 4 . Isso reflete a necessidade de descentralização do serviço 

de referência em hematologia no estado para garantir melhor acesso à população 

usuária desses serviços. Além disso, um serviço ambulatorial especializado é 

caracterizado como um serviço de atenção secundária, assim, deve fazer parte do 

escopo assistencial das regiões de saúde ou quando isso não for possível ser 

pactuado entre as regiões de saúde, com arranjos intra-regionais, agregados em 

uma mesma macrorregião (BRASIL, 2006; MENDES, 2011).  

Dessa forma, segundo a portaria número 399 de fevereiro de 2006, do Ministério da 

Saúde, onde é divulgado o Pacto pela Saúde, a descentralização direcionada pela 
regionalização pode proporcionar aos estados e municípios o acesso, a 

resolutividade e qualidade das ações e serviços de saúde, além de reduzir as 

desigualdades sociais e territoriais, promovendo a equidade e integralidade 

assistencial em saúde. 

O poder de pagamento foi outro grupo de fatores que também contribuiu, de forma 

significativa, para definir como médio o grau de acesso da maioria da população 
estudada, tendo maior destaque a ocupação dos responsáveis e a renda familiar, 

apresentando proporções de 74% e 81% respectivamente, conforme mostrado na 

Tabela 4. A capacidade de pagamento influencia diretamente no acesso aos 

serviços de saúde, pois os indivíduos precisam, na maioria das vezes, custear o 

transporte para chegar ao serviço e quando não dispõem de recursos financeiros 

suficientes são submetidos a condições ambientais inadequadas, por necessidade 

de se adequarem aos horários dos transportes disponibilizados pelas Secretarias 

Municipais de Saúde de onde residem. Conforme mencionado por Mendes (2011) a 

questão do transporte em saúde é considerado uma das principais barreiras de 

acesso de pessoas usuárias dos serviços. Além de necessidades físicas, 

relacionadas à capacidade ambular, em consequência de determinações clínicas ou 

                                                        
4 (disponível em: http://www1.saude.ba.gov.br/mapa_bahia/; acesso: 09 de fevereiro de 2015) 
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funcionais, ainda existe a dificuldade financeira. A população de pessoas com 

Doença Falciforme, além de ser caracterizada como um grupo de indivíduos com 

fragilidades socioeconômicas possuem restrições em relação à capacidade física, 
tanto pelo quadro de anemia crônica como pelas deficiências físicas que surgem ao 

longo da vida em consequência do mecanismo fisiopatológico da doença. Vale 

lembrar que esses mecanismos, na maioria das vezes, são reflexos da falta de 

assistência preventiva e de reabilitação. Desta forma, justifica-se a necessidade de 

incorporação de um sistema de transporte para garantir o deslocamento adequado 

desta população aos serviços especializados. 

Os fatores que contribuíram para facilitar o acesso estavam relacionados com o local 

de moradia, na zona urbana, a constituição familiar (estar morando com os pais), o 

agendamento da consulta e a referência feita por outro serviço. Dos indivíduos que 

referiram morar na zona urbana, 59% apresentaram médio grau de acesso, assim 

como 79% que moravam com os pais apresentaram esse mesmo grau de acesso. 
Essas características estão relacionadas aos indivíduos. Dos que realizaram o 

agendamento da consulta, 68% apresentaram médio grau de acesso e dos 

indivíduos que foram referenciados por outros serviços de saúde, 70% foram 

enquadrados no grau referido. Vale ressaltar que se trata de um serviço de “porta 

aberta” para a demanda e o fato da maioria dos indivíduos atendidos na instituição 

terem sido referenciados por outro serviço de saúde pode trazer preocupação 
referente aos que não estão sendo referenciados. 

É importante ressaltar que o presente estudo trata-se de indivíduos que efetivaram a 

consulta. Assim, conforme foi observado em outro estudo onde avaliou o acesso da 

população à atenção secundária de um município em gestão plena, no estado de 

São Paulo, em que possuía um grande número de serviços especializados em seu 

território, identificou-se que, “o poder de utilização dos usuários do SUS não tem 

sido suficiente para ultrapassar a “resistência dos serviços”, o que vem contribuindo 
para manter a condição de baixo acesso“ (SPEDO et al, 2010). Com isso, pode-se 

suspeitar que, ainda exista uma grande quantidade de indivíduos com Doença 

Falciforme no estado da Bahia que não estão tendo acesso ao tratamento 

especializado.  
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Tabela 4: Distribuição das variáveis que influenciaram no grau de acesso das pessoas com 
Doença Falciforme que realizaram a primeira consulta no HC, Salvador, Bahia no período de 
agosto de 2011 a agosto de 2014. 

Fatores que interferem no acesso  Baixo grau de acesso Médio grau de acesso Alto grau de acesso 

 
n % n % n % 

Localização geográfica/Disponibilidade 
      Distância entre o serviço e a residência 
      Maior que 100 km 8 17 27 57 0 0 

Menor que 100 km 0 0 11 23 1 2 
Tempo de deslocamento 

    Mais que uma hora 7 15 37 79 0 0 
Menos que uma hora 0 0 1 2 1 2 
Dificuldade de transporte na região da 
residência                   
Sim 5 10 18 38 0 0 
Não 2 4 21 45 1 2 
Tipo de moradia 

      Zona urbana 3 6 28 59 1 2 
Zona rural 4 8 11 23 0 0 
Poder de pagamento       
Ocupação do responsável 

      Nível de competência de zero a dois* 6 13 35 74 1 2 
Nível de competência maior que dois* 0 0 2 4 0 0 
Constituição familiar 

      Mora com a mãe ou pai ou mãe e irmãos ou pais 
e irmãos ou avós 1 2 2 4 0 0 
Mora com os pais/ companheiro 6 13 37 79 1 2 
Renda familiar mensal 

      Até dois salários 7 15 38 81 1 2 
Mais de dois salários 0 0 1 2 0 0 
Custo para realização da consulta 

    Mais de 50 reais 7 15 13 28 0 0 
Até 50 reais 0 0 25 53 1 2 
Informação       
Escolaridade do responsável** 

      Até o ensino médio incompleto 4 8 23 49 0 0 
A partir do ensino médio completo 2 4 14 30 1 2 
Escolaridade do usuário 

      Até o ensino médio incompleto 7 15 34 72 1 2 
A partir do ensino médio completo 0 0 4 8 0 0 
Característica do 
serviço/Aceitabilidade/Confiança no serviço   
Forma de realização da consulta 

      Distribuição de fichas 1 2 6 13 0 0 
Agendamento 6 13 32 68 1 2 
Tempo para agendamento 

    Mais que um mês 5 11 10 21 0 0 
Menos que um mês 1 2 25 53 1 2 
Tempo de espera para a consulta 

      Mais que três horas 4 8 15 32 0 0 
Menos que três horas 3 6 19 40 1 2 
Motivo que fez buscar o serviço 

      Demanda de saúde diagnosticada ou percebida 1 2 6 13 0 0 
Referenciado por outro serviço 6 13 33 70 1 2 
       *Nível de competência estabelecido na Classificação Brasileira de Ocupação 
**NA=2; NR=1 
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CONCLUSÃO 
 

O presente estudo possibilitou o conhecimento do perfil sóciodemográfico e 

epidemiológico dos usuários do ambulatório do Hemocentro Coordenador da Bahia 

que realizaram a primeira consulta no período de agosto de 2011 a agosto de 2014. 

Os usuários encontram-se na faixa etária de sete a quinze anos e apresentaram 

nível de escolaridade em torno do ensino fundamental. Foram caracterizados como 

uma população vulnerável, por ser constituída de pessoas com baixo grau de 

escolaridade e renda, formada na sua maioria por pessoas negras. Essa população 

apresentou um perfil semelhante ao observado em outros estudos realizados no 

Brasil, entretanto, notou-se uma tendência de melhor perfil no grau de escolaridade 

dos responsáveis pelos indivíduos com DF em relação a alguns estudos, porém 

esse perfil foi semelhante em outros. É importante ressaltar que esse perfil 
diferenciado do grau de escolaridade observado nos estudos pode estar sendo 

influenciado pelo caráter facilitador que a informação tem em melhorar o acesso aos 

serviços de saúde, onde estão sendo realizados os estudos. Isso reflete a 

necessidade de estudos populacionais para melhor caracterização da população de 

pessoas com Doença Falciforme no estado.  Apesar dessa melhora no grau de 

escolaridade dos responsáveis isso não favoreceu ao melhoramento da renda 
familiar, por estar limitada ao ensino médio.  

Além disso, foi observada a vulnerabilidade familiar dessa população, refletida na 

constituição familiar, com predomínio e sobrecarga de funções da figura feminina no 

papel de chefe de família e cuidadora, agravada pela Doença Falciforme, com 

presença de um ou mais indivíduos com o diagnóstico em uma mesma família. A 

elevada prevalência de pessoas com a DF em uma mesma família reflete a 

necessidade de maior esclarecimento a essa população quanto caráter genético da 

doença possibilitando a escolha da quantidade de filho com a realização do 

aconselhamento genético de pessoas que possuem o traço ou a doença. 

A maior proporção de pessoas com anemia falciforme (SS), também foi observada 

na população estudada, seguindo o perfil observado em outros estudos. Fato de 
grande relevância foi evidenciado com a maior proporção de indivíduos 

diagnosticados com idade inferior a seis meses, pela triagem neonatal, mostrando a 
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efetividade da política no estado da Bahia. Entretanto, foi observado que nessa 

população algumas pessoas apresentaram disfunções cardíacas e respiratórias 

associadas à Doença Falciforme, e que esses problemas estavam relacionados a 
indivíduos de maior idade. Refletindo a necessidade de ampliação do acesso à 

população que não foi diagnosticada pelo exame do pezinho e, portanto, não estão 

sendo referenciados por ouras instituições de saúde.  

A maioria da população foi referenciada ao Hemocentro pela instituição de 

referência em teste do pezinho no estado, a APAE, mostrando a importância da 

busca ativa nos casos positivos e da referência entre os serviços de saúde. 

Entretanto, ainda pode existir uma parcela de indivíduos que estão sendo 

diagnosticados tardiamente, aqueles nascidos antes da institucionalização da 

pesquisa da hemoglobina S na triagem neonatal, ou seja, os que são diagnosticados 

após apresentarem alguma manifestação clínica. Esses indivíduos estão 

apresentando maior morbidade em relação aos diagnosticados com o Teste do 
Pezinho. Isso mostra a fragilidade na organização do sistema de saúde por não 

garantir o tratamento preventivo necessário de forma universal.  

Além disso, o fato de ter sido, a maioria dos indivíduos, referenciados por outra 

instituição mostra a deficiência no acesso ao referido hemocentro, uma vez que se 

trata de um serviço com entrada aberta, onde o acesso é definido pelos fatores 

predisponentes e capacitantes, que estão relacionados aos indivíduos, e pelas 
características do próprio serviço. Assim aqueles indivíduos que não estão sendo 

referenciados pela APAE estão tendo dificuldade de acesso. Dessa forma identifica-

se a necessidade de esclarecimento e orientação à população e aos serviços de 

saúde, principalmente os de Atenção Primária, pelo HC, quanto à fisiopatologia da 

Doença Falciforme e a característica de atenção especializada da Fundação 

Hemoba na referida doença. Isso potencialmente facilitaria o diagnóstico e 

tratamento precoce dos indivíduos que não fizeram a triagem da hemoglobina S com 

o teste do pezinho, bem como a melhoria no acesso ao serviço. 

Os fatores que mais interferiram no acesso estavam relacionados à distância do 

serviço, poder de pagamento dos indivíduos, referência de outro serviço, número 

pequeno de fichas e demora na marcação da consulta. Esses obstáculos refletem o 

papel que o modelo de atenção centrado no médico, que ainda prevalece no país, 
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exerce na orientação da demanda dos serviços de saúde, onde a maior demanda é 

direcionada aos serviços de maior densidade tecnológica, tanto pelos profissionais 
de saúde como pela comunidade (SPEDO et al, 2010).  

Em relação aos fatores que mais influenciaram no grau de acesso destacaram-se os 

relacionados aos obstáculos geográficos. Isso é reflexo dos grandes desajustes na 

saúde pública, em todo o país e, especialmente, no Estado do Bahia, pela sua 

grande extensão territorial, e pela falta de uma política efetiva de prevenção dos 

agravos à saúde, refletindo a necessidade do encurtamento entre essas distâncias, 

tanto em relação aos serviços prestados como na capacitação dos profissionais, 

para a melhoria do acesso. 

A garantia do acesso aos serviços de saúde a toda população, principalmente aos 

serviços mais especializados, em um estado com grandes dimensões como o 

estado da Bahia não é uma tarefa fácil. Entretanto, a tecnologia disponível nos dias 

atuais pode facilitar a comunicação e encurtar distâncias. A telesaúde é uma 
tecnologia bastante difundida em todo o mundo e inclusivo no estado da Bahia. 

 A implantação da telemedicina possibilita maior abrangência e acesso à saúde, 

educação e prevenção a lugares mais distantes dos centros avançados de saúde. 

Para a efetivação dessa prática há necessidade de implantação de estrutura de 

equipamentos de internet, entretanto, há o melhoramento da qualidade do 

atendimento e efetivação dos sistemas de saúde. Dentre os benefícios destacam-se 
o acompanhamento de especialista, a prevenção em saúde, a melhoria na 

resolubilidade do atendimento primário e secundário (MACHADO et al, 2010). 

Os obstáculos que interferiram no grau de acesso refletem a necessidade de 

descentralização do serviço no estado, seguindo a divisão proposta pelo PDR, com 

a implementação de, pelo menos, um centro de referência em cada macrorregião de 

saúde do estado. Além disso, o fato de se tratar de uma população que apresenta 

dificuldade de locomoção, não só pela dificuldade econômica, mas também pela 

dificuldade de saúde, justifica-se a implantação de um serviço de transporte para o 

deslocamento dos indivíduos da residência ao serviço de especialidade 

hematológica de sua região. Além da necessidade de intervenção para o aumento 
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de transporte de mobilidade urbana ao referido serviço já que trata-se de uma 

localidade de difícil acesso. 

Assim os fatores que interferiram no acesso ao referido serviço, estão relacionados 
tanto com as características dos indivíduos bem como com as características do 

serviço. Desta forma, pela dificuldade de mudança, em curto prazo, das 

características dos indivíduos, justifica-se a melhoria do acesso aos cuidados, em 

todos os níveis de atenção, com a diminuição dos obstáculos derivados das 

características dos serviços de forma a garantir a integralidade da assistência à 

saúde. 

 Diante de tal realidade recomenda-se ao serviço a busca pela maior aproximação 

com a atenção básica com o objetivo de capacitação dos profissionais que nela 

atuam, bem como a aproximação com a comunidade, independente da distância que 

elas se encontrem. Essa aproximação, através de programas de educação 

permanente e educação em saúde, com a utilização da telesaúde, possibilitará aos 
indivíduos a oportunidade de sair da posição de passividade na busca pela 

prevenção, promoção e recuperação da saúde e maior resolutividade à APS. Essa 

postura poderá minimiza as demandas aos serviços de maior densidade tecnológica, 

melhorando o acesso àqueles indivíduos que realmente deles necessitam.  

Além disso, a integração entre os diferentes níveis de assistência à saúde permite a 

formação de redes integradas de atenção onde há uma cooperação entre os 
serviços de saúde, centros acadêmicos e de média e alta densidade tecnológica, 

aumentando a resolutividade dos problemas de saúde possibilitando a otimização 

dos gastos do SUS e garantindo a integralidade do tratamento à população.  

A descentralização do serviço de hematologia é uma recomendação feita com o 

objetivo de desafogar a demanda do Hemocentro Coordenador, minimizar os 

deslocamentos desnecessários, o tempo e os gastos com deslocamento para o 

serviço, o desgaste dos usuários e maior adesão ao tratamento. Com a 

descentralização amplia-se a capacidade instalada possibilitando a melhora no 

acesso ao acompanhamento com especialistas, o que certamente causará um 

impacto na condição de saúde desses indivíduos melhorando a qualidade de vida. 
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Acredito que por ter sido desenvolvido em um curto período de tempo, com o 

período de aplicação dos questionários em apenas um mês, não foi possível uma 

maior quantidade de participantes do estudo. Além disso, o fato da maioria dos 
indivíduos apresentarem a data da primeira consulta em períodos maiores que um 

ano pode ter prejudicado a qualidade das informações, apesar dos participantes 

terem se comprometido com a veracidade das informações fornecidas. 

Entretanto, a realização desse estudo foi de grande relevância para mim, não só 

pelo grande interesse e confiança na Saúde Coletiva e no estudo da Doença 

Falciforme, mas principalmente por desenvolver minhas atividades laborais no 

referido serviço. Tenho esperança que esse estudo seja aproveitado pela instituição. 

Compreender como se encontra o fluxo de tratamento e acompanhamento das 

pessoas com Doença Falciforme no estado da Bahia, devido a grande magnitude da 

doença possibilitou compreender os entraves existentes e enxergar como esse fluxo 

pode ser melhorado para a garantia de uma maior qualidade de vida desses 
indivíduos.  
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Eu Simplícia Almeida de Brito Andrade França, aluna da Universidade Federal da Bahia- 

Instituto de Saúde Coletiva, responsável pela pesquisa, FATORES QUE INTERFEREM NO 

ACESSO DE PESSOAS COM DOENÇA FALCIFORME AO HEMOCENTRO 

COORDENDOR DA BAHIA, estou fazendo um convite para você participar como 

voluntário deste estudo.  

Esta pesquisa pretende descrever as características da população de pessoas com doença 

falciforme e as principais dificuldades encontradas por elas para a realização da primeira 

consulta no Hemocentro Coordenador da Bahia. Acredito que esta pesquisa será importante 

para o conhecimento do perfil destes usuários, bem como das dificuldades enfrentadas por 

eles com o objetivo de contribuir para o planejamento do atendimento hematológico a essa 

população. 

Serão realizadas entrevistas com clientes com diagnóstico de doença falciforme que estiverem 

visitando o Hemocentro Coordenador no período de 21 de julho a 29 de agosto de 2014. 

Posteriormente os dados serão reunidos e avaliados. 

A pesquisa não apresenta risco, já que será realizada apenas uma entrevista. 

Sua participação será voluntária. Durante todo o período da pesquisa você tem o direito de 

tirar qualquer dúvida ou pedir qualquer outro esclarecimento, bastando para isso entrar em 

contato, com algum dos pesquisadores ou com o Conselho de Ética em Pesquisa do Instituto 

de Saúde Coletiva Da Universidade Federal da Bahia.  Você tem garantido o seu direito de 

não aceitar participar ou de retirar sua permissão, a qualquer momento, sem nenhum tipo de 

prejuízo ou retaliação, pela sua decisão. 

As informações desta pesquisa serão confidencias, e serão divulgadas apenas em eventos ou 

publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários. Os gastos necessários para 

a sua participação na pesquisa serão assumidos pelos pesquisadores.  

 

Eu, ________________________________________________________________ após a 

leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e ter tido a oportunidade de conversar com o 

pesquisador responsável, para esclarecer todas as minhas dúvidas, acredito estar 



85 
 

 
 

suficientemente informado, ficando claro para mim que minha participação é voluntária e que 

posso retirar este consentimento a qualquer momento sem penalidades ou perda de qualquer 

benefício. Estou ciente também dos objetivos da pesquisa, dos procedimentos aos quais serei 

submetido, dos possíveis danos ou riscos deles provenientes e da garantia de 

confidencialidade e esclarecimentos sempre que desejar. Diante do exposto expresso minha 

concordância de espontânea vontade em participar deste estudo.  

 

____________________________________________________________ 

Assinatura do voluntário ou de seu representante 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura de uma testemunha 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste voluntário (ou de seu representante legal) para a participação neste estudo. 

 

_______________________________________________________ 

Simplícia Almeida de Brito Andrade França 

Rua dos Bandeirantes, CEP: 40260-000 

 Telefone: 9622-5816  

E-mail: plicia07@hotmail.com 
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Nº do questionário:  

 
 
 
 
 
 
A1. O usuário: 
1.(   )Está realizando a primeira consulta 
2.(   )Já é acompanhado pelo serviço 
3.(   )NS     4.(   )NR     5.(   )NA 
 
A2.Qual a idade do usuário?________ 
 
A3. Sexo do usuário: 
1.(   ) Masculino     2.(   ) Feminino 
 

A4. Qual das categorias descreve melhor a cor 
do(a)usuário?  
1.(   )  Branca                      5.( ) Indígena           
2.(   )  Preta                        6.( ) NR 
3.(   )  Parda    7.( ) NS 
4.() Amarela            
 

A5. Qual a escolaridade do responsável pelo 
usuário no momento da primeira consulta? 
1.(   ) não estudou 
2.(   ) ensino fundamental completo 
3.(   ) ensino fundamental incompleto 
4.(   ) ensino médio completo  
5.(   ) ensino médio incompleto  
6.(   ) Superior completo 
7.(   ) Superior incompleto 
8.(   ) Pós-graduação    
9.(    ) NR 
10.() NS 
11. (   ) NA    
 
A6. Qual a ocupação da mãe ou do 
responsável pelo usuário no momento da 
primeira consulta? CBO__________ 

A7.Qual a escolaridade do usuário no 
momento da primeira consulta? 
1.(   ) não estudou    
2.(   ) ensino fundamental completo 
3.(   ) ensino fundamental incompleto 
4.(   ) ensino médio completo  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.(   ) ensino médio incompleto  
6.(   ) Superior completo 
7.(   ) Superior incompleto 
8.(   ) Pós-graduação    
9. (   ) NR    10.(   ) NS    11.(   )NA    
 
 
  A8. Qual a ocupação do usuário no 
momento da primeira consulta? 
CBO__________ 
2.(   )NS   3.(    )NR   4.(   )NA 

 
  A9.Qual a constituição familiar do usuário no 

momento da primeira consulta? 
1.(   ) Mora com a mãe 
2.(   ) Mora com a mãe e irmão(s) 
3.(   ) Mora com os pais 
4.(   ) Mora com os pais e irmão(s) 
5.(   ) Outro_____________________ 
6.(   )NS7.(    )NR   8.(   )NA 
 

  A10. Qual a renda média mensal da família do 
usuário no momento da primeira consulta?  
1.(  ) Menos de 1 salário mínimo 
2.(   ) 1 salário Mínimo 
3.(    ) de 1 a 2 salários mínimos 
4.(    ) de  3 a 4 salários mínimos 
5.(    ) de 4 a 5 salários mínimos 
6.(    ) Mais de 6 salários mínimos 
7.(   ) Outro._________________ 
8.(    ) NR      9.(    ) NS    10.(   )NS 
 
  A11.Qual o local de residência do usuário 
no momento da primeira consulta? 
1.(    ) Salvador  →  Em que bairro?  
________________________________  
2.(    ) Interior do Estado  →  Em que 
município? _______________________ 
3.(    ) Outros ______________________ 
 
  A12.Qual o local de procedência do 
usuário no momento da primeira consulta? 

Fatores que interferem no acesso de pessoas com Doença Falciforme ao Hemocentro 
Coordenador da Bahia 

Nome do entrevistado:_____________________ Não lembra ou não sabe da primeira consulta (    ) 

Data da entrevista:_____/___/_______________ Data da primeira consulta ____/____/_________ 

Nome do usuário:________________________________________________________________ 

 Grau de parentesco do entrevistado com o usuário:______________________________________ 



87 
 

 
 

(De onde o usuário saiu para vir ao 
hemocentro no momento da primeira 
consulta) 

     
_________________________________ 
 
A13. Há rede de saneamento básico no 
local de moradia do usuário?(Momento da 
primeira consulta). 
1.(   )Sim         2.(   )Não  
3.(   )NS      4.()NR    5.(   )NA 
 
A14. Qual tipo de localidade que mora? 
 1.(   ) Zona Rural 
 2.(   ) Zona Urbana 
 
B1.Qual o diagnóstico do usuário? 
1.(   )SS        2.(  )SC 
3.(   )Sβ4.( )OUTRO _________ 
 
B2. Com quantos anos ocorreu o 
diagnóstico? 
1.(   ) < que 6 meses 
 2.(   ) 6 meses 
 3.(   ) > que 6 meses 
 4.(   ) 1 ano 
 5.(   ) > que 1 um ano 
 6.(   ) > que 2 anos 
 7.(   ) >que 3 anos 
 8.(   ) Outro:_________________ 
 
B3. Em que situação ocorreu o 
diagnóstico? 

1.(   )Triagem neonatal  
2.(   )Demanda de saúde 

3.(   
)Outros______________________ 

4.( ) NS     5.(   )NR     6.(   )NA 
  

B4. Qual motivo fez o usuário buscar o 
Hemocentro para a realização da primeira 
consulta? 
1.(   )Referenciado por outro serviço de 
saúde.  
2.(   )Demanda de saúde. 
3.(   )Diagnóstico/Para prevenção por 
conta própria. 
4.Outro______________ 
5.(   )NS   5(   )NR     6.(   )NA 

 
B5.Se foi referenciado, qual instituição 
referenciou?  
1.(   )PSF 
2.(   )Hospital 
3.(   )APAE 
4.(   )Posto de saúde 
5.(   )Outro:____________ 
6.(   )NS    7.(   )NR     8.(   )NA 
 
 B6.Qual demanda de saúde fez o usuário 
buscar o    Hemocentro para realização da 
primeira consulta? 
1.(   ) Dor abdominal. 
2.(   ) Dor nas costas. 
3.(   ) Dor associada com extrema fraqueza 
ou   perda da função local. 
4.(   ) Dor na cabeça. 
5.(   ) Dor nas pernas ou os braços 
6.(   ) Síndrome mão-pé 
7.(   ) Febre, vermelhidão e calor local. 
8.(   ) Anemia intensa. 
9.(   ) Infecção( Pneumonia, meningite, 
etc). 
10.(  ) Derrame cerebral (AVC). 
11.(  ) Ulcera de perna. 
12.(  ) Sequêstro esplênico. 
13.(  ) Ereção peniana dolorosa não 
associada à excitação sexual. (priaprismo) 
14.(  ) Não apresentou manifestação 
15.(  )Outro__________________ 
16.(   )NS    17.(   )NR    18.(   )NA 
 
 B7.Qual o primeiro contato com o 
conhecimento da 
 Doença Falciforme antes da primeira 
consulta? 
1.(   ) Não conhecia a doença.  
2.(   ) Através de panfletos ou palestras em 
escola, PSF, etc. 
3.(   ) Em serviços de saúde devido a 
demanda de saúde de outra pessoa da 
família ou conhecido. 
4.(   ) OUTROS:_________________. 
5.(   ) NS 
6.(   ) NR 
7.(   ) NA 
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B8. Há outra(s) pessoa(s), na família do 
usuário, que foi diagnosticado com doença 
falciforme antes da sua primeira consulta? 
1.(   ) Não 
2.(   ) Sim. Quantos?___________ 
 Qual o grau de parentesco com o 
cliente?_____________________ 
3.(   )NS 
4.(   )NR 
5.(   )NA 
 
B9.Qual (is) manifestação (ões) clínica 
(s)o usuário apresentou antes da primeira 
consulta? (Possível marcar mais de uma 
alternativa) 
1.(   ) Dor abdominal. 
2.(   ) Dor nas costas. 
3.(   ) Dor associada com extrema fraqueza 
ou   perda da função local. 
4.(   ) Dor na cabeça. 
5.(   ) Dor nas pernas ou os braços 
6.(   ) Síndrome mão-pé 
7.(   ) Febre, vermelhidão e calor local. 
8.(   ) Anemia intensa. 
9.(   ) Infecção( Pneumonia, meningite, 
etc). 
10.(  ) Derrame cerebral (AVC). 
11.(  ) Ulcera de perna. 
12.(  ) Sequêstro esplênico. 
13.(  ) Ereção peniana dolorosa não 
associada à escitação sexual. (Priapismo) 
14.(  ) Não apresentou manifestação 
15.(  )Outro__________________ 
16.(   )NS    17.(   )NR    18.(   )NA 
 
B10. Quantas vezes o usuário foi internado 
antes da primeira consulta? 
1.(   )Nenhuma     
2.(    )Uma  
3.(    )Duas  
4.(   )Três  
5.(    )Quatro         
6.(   )Cinco  
7.(    )Mais de cinco 
8. (   ) Outro:________________  
9.(   )NS    10.(   )NR    11.(   )NA  
 

B11.O usuário possui outra doença crônica 
pré-existente? 
1.(   )Não  
2.(   )Sim. Qual(is)?______________ 
 
B12.Eventos clínicos interferem nos 
estudos do usuário? 
1.(   ) Sim  
2.(   ) Não3.(   ) NR4.(   ) NS 
C1. Para realizar a primeira consulta no 
Hemocentro,o usuário teve dificuldade de 
transporte,na região onde mora,para o seu 
deslocamento? 
1.(   ) Sim 
2.(   ) Não 
 
C.2 Para realizar a primeira consulta, quem 
pagou os gastos? 
      1. (   ) Recursos próprios. 
      2. (   ) Ajuda de político. 
      3. (   ) Ajuda da prefeitura. 
      4. (   ) Ajuda de parentes. 
      5. (   ) 
Outro:_________________________ 
6.(   )NS     7.(   )NR     8.(   )NA 
 
C3. Para realizar a primeira consulta, no 
Hemocentro, que meio de transporte o 
usuário utilizou? 

1.(   )A pé. 
2.(   )Ônibus. 
3.(   )Táxi.   
4.(   )Carona. 
5.(   )Carro próprio. 
6.(   )Bicicleta. 
7.(   )Coletivo. 
8.(   )Ambulância . 
9.(   )Outro veículo público  para 
transporte de pacientes. 
9.(   )Outros____________________ 
10.(   )NS    11.(   )NR   12.(   )NA 
 
C4. Como o senhor (a) ficou sabendo da 
localização do Hemocentro, para 
realização da primeira consulta? 
1.(   ) Por serviços de saúde 
2.(   ) Por conhecidos 
3.(   ) Pela mídia 
4.(   )Outro:__________________ 
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5.(   )NR   6.(   )NS   7.(   )NA 
 
 
C5. Qual(is) o(s) fator(es) que mais 
contribuiu(ram) para realizar a primeira 
consulta? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
___________________________ 
 
C6. Qual(is) o(s) fator(es) que mais 
dificultou(ram) realização da primeira 
consultam? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
___________________________ 
C7.Quanto tempo o usuário gastou para 
chegar ao Hemocentro, para realização da 
primeira consulta?  
1.(    )Menos que 1 h  
2.(    )Entre 1 e 2 h  
3.(    ) Entre 2 e 3 h   
4.(    )Entre 3 e 4 h  
5.(    )Mais que 5h   
6.(    )1 Dia    
7.(     )Outro:________   
8.(   )NR9.(   )NS    10(   )NA 
 
C8.Quanto o(a) senhor(a) gastou de 
dinheiro para chegara o Hemocentro para 
realização da primeira consulta? 
1.(    )<R$ 5,00   
2.(    )R$ 5,00 
3.(    )R$10,00   
4.(    )R$20,00  
5.(    )R$50,00   
6.(    )R$100,00 
7.(    )>R$100,00   
8.(  )NR  9.(   )NS10.(   )NA 
11.(   ) Outro:____________ 
 
C9.A primeira consulta foi realizada por: 
1.(    )Agendamento 
2.(    )Distribuição de fichas 
3.(    )Ordem de chegada 
4.(   )Outro:_____________ 
5.(    )NR 

6.(    )NS 
C10. Quanto tempo demorou a agendar a 
primeira consulta? 
1.(   )Não demorou. 
2.(   ) Um dia. 
3.(   ) Uma semana. 
4.(   ) Um mês. 
5.(   ) Dois meses 
6.(   ) Outro:___________________ 
8.(   )NS   9.(   )NR   10.(  )NA 
 
C11. Quanto tempo o usuário esperou para 
ser atendido, na realização da primeira 
consulta? 
1.(    )Não houve demora 

2.(    )Menos que uma hora 
3.(    )Mais que uma hora 
4.(    )Mais que duas horas 
5.(    )Mais que três horas 
6.(    )Mais que quatro horas 
7.(    )Mais que um turno diário 
8.(    ) Um dia 
9.(   ) Outro:___________________ 
10.(   )NS   11.(   )NR   12.(  )NA 
 
C12.Para realizar a primeira consulta, o 
usuário foi atendido: 
1.(   )Na primeira tentativa 
2.(   )Na segunda tentativa 
3.(   )Na terceira tentativa 
4.(   )Mais de três tentativas 
5.(   )Outro:_____________ 
6.(   ) NS   7.(   )NR    8.(   )NA 
 
C13. O que motivou o não atendimento à 
primeira procura pelo serviço, para 
realização da primeira consulta? 
1.(   )Não conseguiu marcar a consulta por 
falta de agenda 
 
NR- Não respondeu  NS- Não Sabe    
NA- Não se Aplica 

 

 

 


