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RESUMO 

 

SILVA, Geani Alves da. A doença falciforme: características e suas principais 

implicações psicológicas. Trabalho de conclusão de curso (Monografia). Rio de 

Janeiro: UNIABEU, 2017, 32 páginas. 

 

Esse trabalho acadêmico teve por finalidade elucidar brevemente sobre a Doença 

Falciforme (DF), destacando suas principais características e suas implicações 

psicológicas.  O tema proposto foi dividido em três capítulos, sendo o primeiro 

designado para descrever o que é a doença, trazendo o contexto histórico do seu 

surgimento, destacando os principais sinais e sintomas e explicando a distinção entre 

Anemia Falciforme e Doença Falciforme. O segundo capítulo colocou em pauta as 

implicações psicológicas da DF, esclarecendo sobre a dificuldade do diagnóstico, que 

deve ser feito nos primeiros meses de vida da criança, informando também sobre o 

tratamento e algumas reações adversas, medicamentos e em contra ponto com isso o 

confinamento involuntário e suas consequências. Já o terceiro capítulo se refere à 

atuação do psicólogo no apoio a pessoas com Doença Falciforme. 

 

Palavras-chave: Anemia Falciforme; apoio psicológico; Psicologia da Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

SILVA, Geani Alves da. The Sickle Cell Disease: psychological aspects and 

implications. completion of course work (Monograph). Rio de Janeiro: UNIABEU, 

2017. 

 

This study aimed to discuss about the sickle cell disease, highlighting its main 

psychological aspects and implications. The subject was segregated into three chapters. 

The first chapter provides a historical context of the disease emergence, pointing out the 

main symptoms e explaining the difference between sickle cell disease and the sickle 

cell anemia. The second chapter brings to concern the psychological implications of 

sickle cell disease, and the difficulties surrounding the diagnosisthat must be madein the 

first months of the child's life. The third chapter is dedicated to assess the psychologist's 

role in supporting people with sickle cell disease, elucidating the differences between 

hospital psychology and health psychology. The author’s final considerations 

encompasses a brief comment about the chapters presented and a subtle criticism 

regarding some points discussed along the research. 

Keywords: Sickle Cell Disease; Psychological Support; Health Psychology. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho teve por propósito elucidar acerca da Doença Falciforme, 

que é uma doença crônica hereditária pouco conhecida, tanto entre os médicos quanto a 

população. Mesmo considerando que seu diagnóstico precoce é fundamental para o 

tratamento e controle da doença, sabemos que existem poucos centros Hematológicos 

de tratamento da mesma e a falta de preparo dos profissionais impede de que os 

pacientes busquem recursos em outras unidades de saúde que não sejam as 

especializadas no atendimento. 

A partir da leitura e revisão de artigos científicos, foi elaborada a atual 

monografia, contendo os pontos mais relevantes sobre esta doença, como por exemplo, 

o “confinamento involuntário”, decorrente de internações hospitalares recorrentes, e os 

aspectos psicológicos do portador da DF. 

Este trabalho apresenta as principais causas e origens, diferença entre Doença 

Falciforme e Anemia Falciforme, clarificando sobre a forma de tratamento e atuação do 

psicólogo no tratamento de pessoas com DF, fazendo uma sutil crítica à forma de 

atuação desses profissionais em se tratando do acolhimento e atenção ao paciente. 

O conteúdo apresentado vem mostrar-nos o que é a psicologia da saúde, que trata 

os aspectos biológicos, comportamentais e sociais, investigando como os mesmos 

influenciam na saúde e na doença, atuam realizando pesquisas e promovendo 

intervenção clínica. A psicologia hospitalar é focalizada em instituições de saúde, onde 

o profissional presta serviço de nível secundário e terciário da atenção à saúde, 

produzindo atividades como, por exemplo, o atendimento psicoterapêutico, grupos 

psicoterapêuticos, grupos de psicoprofilaxia, atendimentos em ambulatório e unidade de 

terapia intensiva, pronto-atendimento, enfermarias em geral, psicomotricidade no 

contexto hospitalar, avaliação diagnóstica, psicodiagnóstico, consultoria e 

interconsultoria, diferenciando cada uma delas, associando o trabalho do psicólogo ao 

tema proposto, considerando os principais fundamentos que determinam a presença do 

psicólogo no hospital. 

O assunto em questão nos levou a fazer algumas reflexões acerca das 

características diretamente relacionadas às suas principais atribuições na prática 

hospitalar, assim como levantar questões que permeiam ao longo da formação deste 

profissional. 
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Esse trabalho de conclusão de curso é apresentado como critério imprescindível 

de avaliação no processo final da graduação. A metodologia utilizada foi a exploratório-

descritiva, realizada através de pesquisa bibliográfica, tendo como suporte livros e 

artigos acadêmicos e bibliotecas virtuais, como a do HEMORIO, Ministério da Saúde e 

OMS. 
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1ENTENDENDO A DOENÇA FALCIFORME 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2014) a Doença 

Falciforme é um problema hereditário, genético e crônico, que altera os glóbulos 

vermelhos/ hemácias (células responsáveis pela circulação do oxigênio para outras 

células do organismo), alterando sua forma, que passa de círculo para foice, daí o nome 

falciforme: 

 

No Brasil nascem cerca de 3.500 crianças por ano com doença falciforme ou 
1/1.000 nascidos vivos e 200 mil portadores do traço falciforme. A incidência 
da doença é maior no estado da Bahia, onde a cada 650 crianças que nascem, 
uma tem doença falciforme, seguida pelo Rio de Janeiro (1 caso a cada 1.200 
nascidos) e Minas Gerais (1 caso a cada 1.400 nascidos)(OMS, 2014, p.4). 

 

A doença começou a ser observada cientificamente em 1835, pelo médico José 

Martins da Cruz Jobim. Em 1910 o médico americano James Herrick detectou em um 

paciente negro que o sangue dele apresentava hemácias com formato anormal, daí 

passou a analisá-lo. E futuramente outros médicos deram continuidade nas pesquisas 

onde denominaram de Doença Falciforme (DF) (OMS, 2014). 

A doença falciforme tem uma distribuição espacial heterogênea, sendo mais 

frequente nos estados Norte e Nordeste. Estima-se que cerca de 4% da população 

brasileira e de 6% a 10% dos afrodescendentes são portadores do traço falciforme e que, 

anualmente, nascem aproximadamente 3 mil crianças portadoras de doença falciforme, 

número este que corresponde ao nascimento de uma criança doente para cada mil 

recém-nascidos vivos (CANCADO et. al., 2009). 

 

1.1Etiologias e principais sinais e sintomas. 

A Doença Falciforme teve origem na África e chegou ao continente americano 

em função do tráfico de pessoas negras escravizadas, durante o período colonial. 

Atualmente, mais da metade da população brasileira apresenta traços de afro-

descendência, o que faz da doença falciforme a enfermidade hereditária mais comum do 

Brasil, sobretudo nas regiões que receberam maciços contingentes de escravos 

africanos. É uma alteração genética, caracterizada por um tipo de hemoglobina mutante 
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designada por hemoglobina S (ou Hb S) que provoca a distorção dos glóbulos 

vermelhos (hemácias)(MANUAL DO PACIENTE, 2005). 

Devido às hemácias serem falcizadas (formato de foice) têm dificuldades de 

circularem na corrente sanguínea e podem provocar obstrução vascular. Como 

consequência, as pessoas com essa doença apresentam dores intensas, isquemia, 

necrose, disfunção e danos irreversíveis a tecidos e órgãos, além de uma anemia 

crônica. Tais sintomas podem manifestar-se de formas diferentes, de acordo com cada 

paciente, alguns necessitam de maior quantidade de internações com transfusão de 

sangue e administração de soro fisiológico para restabelecer a hidratação do corpo, já 

outros doentes não têm tantas intervenções assim. 

Os principais sintomas da DF são (ANVISA, 2015, p. 09):  

• Crise de dor (vaso oclusiva):  que é o sintoma mais freqüente. Geralmente as 

dores são localizadas nos ossos ou nas articulações. Essas dores são associadas a 

baixas temperaturas, problemas emocionais, desidratações ou infecções. 

• Icterícia (cor amarelada nos olhos):quando o glóbulo vermelho se rompe 

aparece uma pigmentação amarela no sangue, que é chamada de bilirrubina. A 

urina se torna escura e o branco dos olhos torna-se amarelado.  

• Síndrome mão-pé: nas crianças as crises de dor podem ocorrer nos pequenos 

vasos das mãos e dos pés, causando inchaço, dor e vermelhidão no local.  

• Infecções: podem ocorrer frequentes infecções na garganta, pulmões e ossos.  

• Úlceras de perna: devido ao afoiçamento dos glóbulos, o que faz com que a 

circulação do sangue seja lenta e deficiente,  nas veias das pernas o que pode 

causar o surgimento de feridas (úlceras) de difícil cicatrização.  

• Síndrome torácica aguda: é constante falta de ar e dores na região do tórax, 

que pode ser acompanhado ou não de febre. 

• Sequestro esplênico: é a obstrução dos vasos do baço, que causa dor e inchaço 

na parte superior da barriga. 

• Priapismo: é quando ocorre a diminuição da circulação sanguínea do pênis, 

ocasionando a ereção prolongada e dolorosa. É mais comum na adolescência. 

• Acidente vascular cerebral (AVC): ocorre quando há o entupimento da artéria 

cerebral, ocasionando a isquemia (MANUAL DO PACIENTE, 2015, p.11). 
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1.1.1Doença Falciforme x Anemia Falciforme. 

Se uma pessoa recebe um gene do pai e outro da mãe para produzir a 

hemoglobina S ela nasce com um par de genes SS e assim terá a Anemia Falciforme, 

sendo por isso uma doença genética e hereditária. Se receber de um dos pais o gene para 

hemoglobina S e do outro o gene para hemoglobina A ela não terá doença e sim o Traço 

Falciforme (AS), portanto não precisa de tratamento especializado, mas deve saber que 

se tiverem filhos com outra pessoa que também herdou o traço, poderá ter uma criança 

com Anemia Falciforme. 

O gene que produz a hemoglobina S pode combinar-se com outras alterações 

hereditárias das hemoglobinas como C, D, E, Beta e Alfa Talassemias, dentre outras, 

gerando combinações que se apresentam com os mesmos sinais e sintomas da 

combinação SS e são tratadas da mesma forma. O conjunto de combinações SS, SC, 

SD, SE, S/Beta Talassemia, S/Alfa Talassemia denomina-se DOENÇA FALCIFORME. 

A hemoglobina S faz com que as hemácias adquiram a forma de foice 

(falcizadas) em ambiente de baixa oxigenação, não exercendo a função de oxigenar o 

corpo de modo satisfatório (MANUAL DO PACIENTE, 2015, p.15). 

 

1.2 Formas de tratamento. 

As pessoas com Doença Falciforme devem ser acompanhadas regularmente por 

uma equipe multidisciplinar no serviço de referência hematológica de sua cidade. Essas 

pessoas fazem exames periódicos a cada três ou quatro meses. 

O tratamento básico para a DF é: uso de ácido fólico, hidratação, uso de 

Hidróxiureia (caso o paciente aceite), reposição de sangue (quando há crise de dor e o 

Hematócrito está muito abaixo do “normal”) e uso de analgésico. Têm sido feitos 

estudos relacionados a transplante de medula óssea, mas esses estudos são recentes e 

ainda tem pouca aceitação nos hemocentros, pois, está em fase de testes. 

 

1.3 Consequências físicas e sociais. 

A DF causa cansaço, mas isso não impede que as pessoas tenham vidas normais 

dentro de suas limitações, ou seja, o Falcêmico deve saber exatamente o que pode e o 

que não pode fazer para que tenha uma boa qualidade de vida. No entanto, devido 

algumas crises, é necessária a internação para que a normalidade do paciente seja 
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recuperada, com isso o indivíduo por muitas vezes acaba tendo que se afastar de suas 

atividades sociais. 

Alguns doentes também podem desenvolver úlcera de perna, o que dificulta 

ainda mais nas tarefas do dia a dia, pois essa complicação (que é uma das consequências 

da doença) causa muitas dores, principalmente nas primeiras horas do dia. A pessoa que 

tem úlcera de perna precisa ir a algum local especializado para que seja feito o curativo 

todos os dias, e essa úlcera pode demorar anos na sua cicatrização. 

 

Os programas populacionais de Doenças Falciformes só têm impactos sociais 
e éticos se incorporarem suas ações no diagnóstico precoce que otimiza a 
eficácia das ações preventivas e profiláticas na redução da morbi-
mortalidade, por intermédio do acompanhamento realizado por equipe 
multiprofissional; em cuidados sociais que cada pessoa com a doença requer; 
acesso às informações/orientações genéticas aos familiares e acesso aos 
medicamentos essenciais. Os cuidados profiláticos representam a essência do 
tratamento até o quinto ano de vida, período de maior ocorrência de óbitos e 
complicações graves (OMS, 2008, p. 03). 

 

Paiva destaca alguns aspectos psicológicos que caracterizam as implicações do 

diagnóstico no estado emocional da pessoa com DF: 

 

Stress: causado pela instabilidade emocional de uma doença crônica (crises 
dolorosas, procedimentos médicos evasivos, afastamentos da escola, etc.); 
Depressão: surge, geralmente, após crise dolorosa. A criança tende a fechar-
se, tornam-se tensas, ausentes, isoladas, etc. com isso há complicação do 
quadro; Insegurança: principalmente em decorrência das crises de 
falcização, que levam a criança a faltar à escola e a ficar em desvantagem 
em relação aos colegas, que estão mais inteirados acerca do conteúdo; 
Isolamento: no geral, a criança se vê sozinha, até mesmo sem o conforto da 
família, dos professores e colegas de sala para ajudá-la. Muitas vezes a 
família, professores e colegas de turma não têm informações acerca do 
problema, dessa forma a criança se sente isolada com sua própria doença; 
Desempenho escolar: dependerá das oportunidades de acesso a 
informações. A criança, com anemia falciforme, tem o mesmo potencial que 
as outras crianças, com exceção das que tiveram derrame cerebral; Relações 

individuais e grupais: tornam-se deficientes, visto que não há uma interação 
mútua entre professores, pais e alunos. Com isso a criança é | 41 
prejudicada, pois não consegue estabelecer uma relação de confiança com 
essas pessoas, as quais poderiam trocar informações acerca do problema, 
como: formas de lidar com as intercorrências e da criança conviver com a 
doença; Imagem corporal: muitos portadores de anemia falciforme chegam 
à adolescência infeliz e sem expectativa de futuro, por causa de 
necessidades afetivas e educacionais não satisfeitas (amor e segurança). 
Mesmo porque os sinais (abdômen distendido, icterícia, baixa estatura e 
baixo peso) prejudicam sua autoestima; Orientação vocacional: como os 
portadores de anemia falciforme terão limitações funcionais ou anatômicas, 
no futuro, é importante que tenham melhor escolaridade para que na vida 
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adulta possam competir no mercado de trabalho, exercendo atividades 
profissionais compatíveis com as limitações do problema. (PAIVA, 2007, p. 
17 e 18). 

 

Na citação acima Paiva destaca alguns aspectos psicológicos que são considerados 

os principais sobre a descoberta do diagnóstico de DF, que vão desde o stress, que ao 

ser diagnosticado com DF o paciente ou familiar pode receber uma enorme carga de 

stress por conta do novo, ou seja, a total mudança na vida do doente tanto pelas crises 

que podem ser constantes quanto pela rotina de médicos, até orientação vocacional, que 

ressalta a importância do falcêmico ter estudo para que possa conseguir uma boa 

colocação no mercado de trabalho devido as limitações que o mesmo apresenta no 

decorrer da vida. 

No capitulo subseqüente transcorrerá a respeito das implicações psicológicas da 

DF, pois tais implicações podem influenciar diretamente na formação da personalidade 

do paciente, nas defesas, nas relações familiares e sociais. Esses mesmos fatores 

colaboram para a má qualidade de vida dos portadores de DF. O capítulo também 

aponta as dificuldades do diagnóstico, que por se tratar de uma doença que é pouco 

conhecida, existe muita dificuldade em chegar ao diagnóstico e que somente a partir de 

2001 que o mesmo tornou-se obrigatório facilitando assim a descoberta precoce da 

doença. 

 O capítulo em questão também ressalta sobre o tratamento, que o paciente deve 

buscar acompanhamento nos centros Hematológicos de suas cidades para que possa ser 

acompanhado por médicos especializados que farão o devido acompanhamento 

fornecendo medicamentos e exames necessários para o controle e restabelecimento da 

doença. Aponta, também, as conseqüências do confinamento involuntário,que são as 

internações freqüentes devido crises de dor, chamadas de vaso oclusivas, sendo que 

essas crises podem demorar alguns dias para melhora completa, com isso o paciente 

necessita ficar internado em observação para monitoramento do quadro. Quase sempre 

quando o paciente fica internado o mesmo fica em observação e imediatamente é 

colocado no soro para que possa, antes mesmo de ser medicado, com as drogas mais 

fortes, a hidratação do corpo possa ser mantida, já que os medicamentos são bastante 

fortes. 

E por fim, o capitulo apontará o desconhecimento da doença e temor à morte, que 

embora existam muitos centros de atendimentos, a doença é muito pouco conhecida 

entre os médicos de outros centros não hematológicos especializados. 
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É bom ressaltar que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2001) 

aponta os índices que podem contribuir para a diminuição da mortalidade de pessoas 

portadoras de DF. Entretanto, muitos doentes e familiares temem a morte por conta 

desse desconhecimento e a falta de preparo e especialização dos médicos no tratamento 

dessa enfermidade. 
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2IMPLICAÇÕES PSICOLÓGICAS DA DOENÇA FALCIFORME 

 

A DF é uma doença que pode causar sentimentos negativos, pois pode afetar a 

autoestima. Os aspectos psicossociais devem ser pensados e analisados cuidadosamente 

já que tais aspectos influenciam diretamente na formação da personalidade, nas defesas, 

nas relações familiares e sociais de cada indivíduo. Esses mesmos fatores colaboram 

para a má qualidade de vida dos portadores de DF. 

O governo brasileiro oferece estratégias de políticas públicas que são voltadas 

para alguns tipos de doenças crônicas. No entanto, a DF ainda não pode contar com tais 

vantagens, conservando os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), 

que faz com que ocorra um aumento significativo da exclusão de pessoas com DF 

(HEMORIO, 2013). 

Segundo Pitaluga (2006, p. 21), o portador da doença falciforme também pode 

apresentar episódios de ansiedade e depressão, agravando ainda mais seu quadro e 

comprometendo sua qualidade de vida. A doença falciforme em si já é bastante difícil 

de lidar, associada à depressão, ansiedade e outras implicações emocionais, 

normalmente, tornando mais complicada a vida da pessoa. Por esta razão é muito 

importante que os pacientes sejam acompanhados por um psicólogo, para que sua 

implicação emocional não ganhe dimensão, fazendo assim com que não haja nenhuma 

alteração em seu estado patológico. 

Pitaluga (2006, p. 2) salienta que “As doenças crônicas são as principais causas de 

incapacidade, a maior razão para a demanda a serviços de saúde e respondem por parte 

considerável dos gastos efetuados no setor da saúde.” É da compreensão de todos que a 

cada dia que se passa mais pessoas necessitam dos serviços psicológicos, 

principalmente em pessoas com doenças crônicas como, por exemplo, a DF. 

Em geral o indivíduo com doença crônica, depende de tempo para se adaptar a um 

determinado ritmo de vida. Essa adaptação pode ser vista em forma de rejeição, pois 

dependendo da patologia a pessoa terá que conviver com algumas perdas, como por 

exemplo, o status no relacionamento social, atividades físicas e a auto imagem. O 

profissional da Psicologia da Saúde pode colaborar para uma maior compreensão sobre 

a doença, bem como auxiliar a pessoa com DF a ter um maior tempo de vida e com 

melhor qualidade. 
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[...], o enfermo crônico é um personagem social com necessidades 
multideterminadas. Cada um possui, de acordo com a sua patologia e 
especificidades, suas características próprias. O estudo das enfermidades 
crônicas e do estado emocional de seus portadores pode contribuir para uma 
maior compreensão sobre a doença, bem como auxiliar o enfermo a ter uma 
maior sobrevida e com mais qualidade (PITALUGA, 2006, p. 3). 

 

2.1Dificuldades do diagnóstico. 

 

Por se tratar de uma doença que é pouco conhecida, existe muita dificuldade em 

chegar ao diagnóstico. Em Junho de 2001, com a criação do Programa Nacional de 

Triagem Neonatal (PNTN) o diagnóstico tornou-se obrigatório, sendo o mesmo feito 

através de uma bateria de exames e análise genética. Esses exames devem ser repetidos 

até o final do primeiro ano de vida da criança. Muitas vezes por conta da dificuldade e 

impossibilidade no cuidado, existe a descontinuidade da assistência e perda de vínculo 

com o profissional, ocasionando a baixa adesão ao tratamento da doença. 

Os programas populacionais de DF só têm impactos sociais e éticos se 

incorporarem suas ações no diagnóstico precoce, que otimiza a eficácia das ações 

preventivas e profiláticas na redução da morbimortalidade, por intermédio do 

acompanhamento realizado por equipe multiprofissional, em cuidados sociais e que 

cada pessoa com a doença requer acesso às informações/orientações genéticas dos 

familiares e acesso aos medicamentos essenciais. Os cuidados profiláticos representam 

a essência do tratamento até o quinto ano de vida, período de maior ocorrência de óbitos 

e complicações graves (MANUAL DO PACIENTE, 2015). 

No ato do diagnóstico deve ser levado em consideração o fator de que se trata de 

uma patologia incurável, portanto o diagnóstico poderá ser seguido por sentimentos de 

angústia, sofrimento emocional, incertezas, dificuldades e fatores estressantes que 

promovem mudanças no bem-estar.   

O diagnóstico precoce por meio da Triagem Neonatal tornou-se um 
diferencial no tratamento da Doença Falciforme, mas compreender as 
implicações psicossociais dessa doença para o contexto familiar torna-se um 
diferencial para um tratamento e acompanhamento mais adequado aos 
portadores da doença (OHAERI; SHOKUNBI, 2001; SILVA; ATAIDE, 
2002, p.49). 

 

A descoberta precoce da DF, realizada na triagem neonatal, é fundamental para se 

iniciar a linha de cuidado da pessoa com essa doença, propiciando relevante redução nos 

agravos causados à vida dessas pessoas. Com o diagnóstico confirmado, as pessoas 
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devem ser encaminhadas para um centro de referência para o cadastro e o início da 

assistência especializada (BRASIL, 2009, p. 24). 

 

2.2Sobre o tratamento. 

Por se tratar de uma doença que não tem cura o paciente deve buscar 

acompanhamento nos centros Hematológicos, onde são oferecidos tratamentos 

adequados. E quanto mais cedo for diagnosticada a doença, mais cedo pode ser iniciado 

o tratamento. 

 Alguns medicamentos podem apresentar reações adversas, como por exemplo, no 

caso da Hiroxiuréia, que pode ocasionar febre, calafrio, dor de garganta, úlceras na boca 

e nos lábios, hemorragias ou hematomas não habituais, confusão, tonturas, alucinações, 

dor de cabeça, crises convulsivas, edema dos pés ou da parte baixa das pernas. A 

Hidroxiuréia é contra-indicada em casos de varíola, primeiros meses de gravidez e a 

relação risco-benefício devem ser avaliados em conjunto com o médico e paciente 

(ANVISA, 2001). 

Em 2002 o Ministério da Saúde lançou o manual de condutas básicas na doença 

falciforme, que sugere algumas ações que são fundamentais no tratamento destes 

pacientes, que incluem hábitos de vida saudáveis, como por exemplo, boa nutrição, boa 

higienização, não ter vícios (álcool, cigarro e outras drogas). E, em 2009 o mesmo 

ministério lançou o manual de eventos agudos em doença falciforme, que completa as 

medidas para melhor qualidade de vida do falcêmico, que são: se envolver em 

atividades sociais prazerosas e construtivas; controlar, e na medida do possível, manter 

a imunização adequada; diagnóstico e tratamento precoce de infecções; preservação da 

hidratação; visitas periódicas à equipe de saúde para tratamento de sequelas e prevenção 

de outras possíveis complicações (BRASIL, 2002, p.37 e BRASIL, 2009, p.15). 

 
É preciso acreditar na dor relatada e agir imediatamente buscando seu alívio. 
Por ser complexo problema de saúde pública, são necessárias políticas 
públicas variadas, com destaque para a área de pesquisas e de inclusão dessa 
sofrida população no mercado de trabalho. E, pelo menos, que se possa 
reafirmar Pasteur: “... Não pergunto qual é a sua cor, a sua origem ou a sua 
religião, mas qual é o seu sofrimento...”. (BLOG HEMORIO, 2016, p. 04) 

 

 

2.2.1Confinamento involuntário e suas conseqüências. 
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Devido às crises vaso-oclusivas, alguns pacientes podem ser submetidos a 

internações recorrentes. Essas internações normalmente são causadas devido à baixa do 

hematócrito1 e/ ou da hemoglobina. Geralmente o paciente dá entrada numa emergência 

com queixa de fortes dores pelo corpo, febre e falta de ar, sendo acompanhado pelo 

médico plantonista, que solicita os devidos exames para averiguação e restabelecimento 

do quadro clínico (ANVISA, 2008, p. 16). 

 

2.3Desconhecimentos da doença e temor à morte. 

Embora existam alguns centros hematológicos em diversos estados, a DF ainda é 

pouco conhecida entre a população. Entretanto, o impacto causado pela atenção nas 

unidades de saúde que oferecem atendimentos próximos das residências oferece vínculo 

entre os pacientes e a equipe de saúde, propiciando uma boa relação entre médicos e 

pacientes. Essa relação reproduz uma significativa redução no índice de 

morbimortalidade, aumentando a perspectiva de vida do portador de DF (MANUAL 

DO PACIENTE, 2015). 

Pesquisas apontam que os índices que podem contribuir para a diminuição da 

mortalidade de pessoas portadoras de DF são: o diagnóstico precoce em recém- 

nascidos (teste do pezinho) e o encaminhamento a hemocentros especializados para 

realização do acompanhamento e tratamento regular. 

Alguns fatores que contribuem para a degradação da morbidade e mortalidade 

em caso de pessoas com DF (ANVISA, 2015, p. 09): 

• condições sociais e econômicas desfavoráveis; 

• dificuldade de acesso aos serviços de atenção básica em saúde; 

• desconhecimento dos profissionais de saúde sobre a doença; 

• racismo, que impede o desenvolvimento de ações para o cuidado das pessoas 

com doença falciforme; 

• falta de atendimento adequado na gestação; 

• falta do diagnóstico precoce, como está definido pelo Programa Nacional de 

Triagem Neonatal (PNTN); 

• falta de comunicação e divulgação sobre a doença  para a população; 

                                                           
1
Volume ocupado pelos glóbulos vermelhos ou hemácias na quantidade total do sangue. 
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• ausência de diagnóstico clínico e laboratorial; 

• diagnóstico tardio. 

Quadro clínico e as principais causas de óbito associadas a DF: 

Tabela I: Principais quadros clínicos. 

 

                                          Principais quadros clínicos 

 

      Sintoma ou Sinal 

                             Fase da vida 

Bebê e Criança    Adolescente          Adulto 

Maior risco de infecção         X   

Síndrome mão-pé         X   

Sequestro Esplênico        X   

Síndrome Torácica Aguda 

(STA) 

             X               X 

Infecções               X  

AVC               X  

Degeneração crônica dos 

órgãos 

                X 

Crises Álgicas                  X 

    Úlceras de perna                 X                 X 

Fonte: MANUAL DO PACIENTE, 2015 
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Tabela II: Causa de óbito. 

 

                                                       Causa de óbito 

 

     Sintoma ou Sinal 

                                 Fase da vida 

Bebê e Criança    Adolescente        Adulto 

              SEPSE2           X   

     Sequestro Esplênico           X               X 

Síndrome Torácica Aguda 

(STA) 

         X            X              X 

Degeneração crônica dos 

órgãos 

               X 

 

Fonte: MANUAL DO PACIENTE, 2015 

De acordo com o Manual do Paciente (2015), foram apresentadas duas tabelas, 

onde a primeira aponta o quadro clínico com os sintomas e sinais das fases da vida 

bebê/criança, adolescente e adulto, sendo a Síndrome Torácica Aguda (STA) o principal 

quadro clínico que pode surgir tanto na adolescência quanto na fase adulta. A segunda 

tabela aponta as principais causas de óbito associadas a DF, também apresentando os 

sinais e sintomas das fases da vida bebê/criança, adolescente e adulto, sendo o maior 

ofensor a Síndrome Torácica Aguda (STA) que pode acontecer nas três fases da vida. 

A DF foi incluída nas ações da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

População Negra, do Ministério da Saúde, e consta no regulamento do Sistema Único 

de Saúde (SUS), nos termos da Portaria nº 2.048, de 3 de setembro de 2009, artigos 187 

e 188 (BRASIL, 2012, p. 32). 

O capitulo seguinte apresentará uma breve explanação sobre a temática da prática 

de atuação do psicólogo no apoio a pessoas com DF, onde aponta as diferenças entre 

psicólogo hospitalar e psicólogo da saúde, passando pelo marco em 1983, que foi 

quando aconteceu o I Encontro Nacional de Psicólogos da Área Hospitalar, sendo nesse 

                                                           
2
Infecção geral do organismo, normalmente causada por bactérias. 
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encontro aprovada a nova Constituição, que causou o interesse do trabalho dos 

psicólogos na área hospitalar. 
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3ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO APOIO A PESSOAS COM DF 

 

O presente capítulo apontará a respeito da atuação do psicólogo em se tratando de 

pacientes com DF, visando relatar como é realizado o tratamento psicológico das 

pessoas que sofrem com essa doença em paralelo à realidade da Psicologia da Saúde e 

Psicologia Hospitalar, enquanto práticas desenvolvidas pelos profissionais de 

psicologia. 

A psicologia da saúde compreende os aspectos biológicos, comportamentais e 

sociais e como os mesmo influenciam na saúde e na doença (APA, 2003). Os 

psicólogos da saúde atuam realizando pesquisas e promovendo intervenção clínica.  

De acordo com o Colégio Oficial de Psicólogos da Espanha (COP, 2003) a 

Psicologia da Saúde é como uma disciplina ou um campo de especialização da 

Psicologia que aplica seus princípios, técnicas e conhecimentos científicos para avaliar, 

diagnosticar, tratar, modificar e prevenir os problemas físicos, mentais ou qualquer 

outro relevante para os processos de saúde e doença. Tais atuações podem ser praticadas 

em diversas circunstâncias, como por exemplo, em hospitais, centros de saúde 

comunitários, organizações não-governamentais e até mesmo nas residências dos 

pacientes. 

 

A Psicologia da Saúde já é uma área consolidada internacionalmente, e, no 
Brasil, está conquistando cada vez mais seu espaço. Historicamente, a 
American PsychologicalAssociation (APA, 2003) foi a primeira associação 
de psicólogos a criar um grupo de trabalho na área da saúde em 1970. Em 
1979, foi criada a divisão 38, chamada Health Psychology, cujos objetivos 
básicos são avançar no estudo da Psicologia como disciplina que compreende 
a saúde e a doença através da pesquisa e encorajar a integração da informação 
biomédica com o conhecimento psicológico, fomentando e difundindo a área 
(CASTRO, 2004, p.18). 
 

Matarazzo em 1980 definiu a Psicologia da Saúde, que se tornou referência em 

diversos países em: 

A psicologia da Saúde consiste no conjunto de contribuições educacionais, 
científicas e profissionais, específicos da Psicologia, para a promoção e 
manutenção da saúde, a prevenção e tratamento das doenças, na identificação 
da etiologia e diagnósticos relacionados à saúde, à doença e às disfunções 
associadas, bem como no aperfeiçoamento de políticas da saúde. 
(MATARAZZO, 1980, p. 810). 
 



24 
 

 

Em uniformidade com Matarazzo (1980), Castro (2004) declara que o trabalho da 

Psicologia da Saúde é fundamentado, particularmente, na promoção e na educação para 

a saúde. Seu objetivo é intervir com a população em sua vida cotidiana, antes que haja 

riscos ou se instale algum problema, habilitando a comunidade para ser responsável pela 

transformação da realidade, objetivando aprender a lidar, controlar e melhorar a 

qualidade de vida. 

 

Os psicólogos da saúde estão realizando importantes avanços na identificação 
das preocupações e necessidades primárias associadas às doenças crônicas, 
[...]. Os psicólogos também estão obtendo sucesso em adaptar tratamentos 
psicológicos para sua aplicação na saúde, como intervenções destinadas a 
melhorar comportamentos de educação para a saúde, redução de estresse, 
bloqueio emocional e auto-regulação (CASTRO, 2004, p.399). 

A psicologia hospitalar tem o exercício regido pelo Conselho Federal de 

Psicologia, o CFP.  Descreve, que “[...] o psicólogo especialista em psicologia 

hospitalar tem sua função centrada nos âmbitos secundários e terciários de atenção à 

saúde, atuando em instituições de saúde e realizando atividades” (CASTRO, 2004, 

p.50). Ainda de acordo com o CFP, o psicólogo hospitalar atua em instituições de 

saúde, participa de prestação de serviço de nível secundário e terciário da atenção à 

saúde, produzindo atividades como, por exemplo, o atendimento psicoterapêutico, 

grupos psicoterapêuticos, grupos de psicoprofilaxia, atendimentos em ambulatório e 

unidade de terapia intensiva, pronto-atendimento, enfermarias em geral, 

psicomotricidade no contexto hospitalar, avaliação diagnóstica, psicodiagnóstico, 

consultoria e interconsultoria. 

De acordo com Castro (2004),o hospital passou a ser visto como ícone pleno em 

assistência à saúde, o que de fato prolonga-se até hoje. Por se tratar de assistência e 

prevenção à saúde, é por este motivo que no Brasil é designado como psicologia 

hospitalar e não psicologia da saúde.  

 
[...] que as políticas de saúde pública no Brasil são centradas nos hospitais 
desde a década de 40, em um modelo que prioriza as ações de saúde via 
atenção secundária (modelo clínico/assistencialista), e deixa em segundo 
plano as ações ligadas à saúde coletiva (modelo sanitarista) (CASTRO, 2004, 
p.50). 

 

Mosimann e Lustosa (2011), Simonetti (2004) descrevem que a psicologia 

hospitalar é mais que uma função definida por um local, é uma área de conhecimento e 

intervenção dos elementos psicológicos em virtude do adoecer. Um ser repleto de 

subjetividade ao se confrontar com aspectos existentes, de caráter patológico, intitulados 
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como doença. É preciso clarificar que o instrumento da psicologia hospitalar está 

conexo aos princípios psicológicos, e não às causas psicológicas. 

A psicologia hospitalar não cuida somente de patologias com fatores psíquicos, 

no entanto faz menção ao tratamento de aspectos psicológicos característicos seja qual 

for a patologia, pois o indivíduo é completo de subjetividade que está diretamente 

relacionada com as doenças, e com isto pode acontecer o proveito do exercício da 

atividade da psicologia hospitalar (MOSIMANN e LUSTOSA, 2011). 

Mosiman e Lustrosa (2011) afirmam que o objetivo da psicologia hospitalar é 

salientar que a partir do adoecimento é impreterível concordar que aspectos 

psicológicos da doença podem ser percebidos separadamente, quando de fato não 

existem tais fatores desatados. Sendo assim, não é necessário delimitar um propósito a 

ser atingido, entretanto é favorável que o profissional contribua com sua prática para 

mobilizar o enfermo no processo de elaboração representativa do adoecimento. “[...] 

curar sempre que for possível, aliviar quase sempre, consolar sempre” (MOSIMANN e 

LUSTOSA, 2011, p.13). Tal afirmativa viabiliza os desafios encontrados no ambiente 

hospitalar, o que influenciará no processo de escuta, e na situação em que o paciente se 

encontra. 

Em se referindo a atuação do psicólogo, Baptista (2010) aponta que a atuação do 

psicólogo da saúde deve objetivar a promoção do bem estar 

biopsicossocioespirituambiental da pessoa com doença crônica. É importante incluir 

neste apoio profissional a família e/ou cuidador do paciente. Compete ao psicólogo 

avaliar questões psicológicas e sociais dos familiares, objetivando, assim, um trabalho 

em equipe interdisciplinar, que envolve a avaliação de todos os aspectos, que podem 

estar relacionados no contexto da pessoa com comprometimento crônico. 

Em alguns procedimentos de consultas e exames de rotinas para o 

acompanhamento da evolução da doença, ou até mesmo em momento que a pessoa com 

DF está em crise, internada ou em observação na emergência hospitalar tende a 

sobrecarregar a família e/ou cuidador que acompanha todo processo, sofrendo junto 

com o paciente, o que leva a um desgaste físico e emocional de toda a família, 

ocasionando a necessidade de atenção cuidadosa do profissional de psicologia.  

Romano (1999) faz a afirmação a respeito dos níveis fundamentais para a ação 

dos psicólogos em hospitais:  
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a) Psicopedagógico-prática associada à prevenção de modo mais educativo 

trabalhando com temas preventivos associados às doenças, que beneficiam a 

comunidade; plano de exercício da função multiprofissional entendendo 

aspectos desde a agitação do paciente em relação a doença até seus medos, 

esperança e confiança. 

b) Psicoprofilático- o método é utilizado como referência que utiliza técnicas de 

respiração e relaxamento, sendo um exemplo disto a mulher no momento de 

preparação para o parto. Intervindo numa situação de possível emergência 

mantendo o equilíbrio, sendo interativo e dinâmico. 

c) Psicoterapêutico - prática relacionada às questões que envolvem assistência 

ao paciente e a família, medos, angústias... “O nível psicoterapêutico talvez 

seja o que menos gere questionamentos”, pois o profissional já está com a 

sua atividade bem definida. 

De acordo com Romano, “[...] o psicólogo hospitalar deve ser concorde com as 

tarefas maiores do hospital, que são igualmente de sua profissão: prestar assistência e 

responsabilizar-se pelo ensino e desenvolver pesquisas” (ROMANO, 1999, p. 33). 

Romano (1999) relata que as atividades ainda permaneciam isoladas mediante 

ao que o psicólogo deveria fazer em seu ambiente de trabalho. Uns psicólogos estavam 

suscetíveis às mudanças, contudo, demonstravam um enorme desconforto e ao mesmo 

tempo se recusavam ou até mesmo estagnavam frente ao seu trabalho.  

Em 1983, devido as mudanças no âmbito hospitalar, aconteceu o I Encontro 

Nacional de Psicólogos da Área Hospitalar, foi neste mesmo ano que o SUS (Sistema 

Único de Saúde) foi aprovado na nova Constituição, causando o interesse acerca do 

trabalho. Os psicólogos que constituíam a equipe no hospital descobriram o seu espaço 

de trabalho pouco a pouco e desenvolveram algumas atividades para a melhor execução 

das suas atribuições. 

O trabalho do psicólogo na atuação do tratamento de pessoas com DF inicia-se a 

partir do acolhimento e a classificação de risco para o atendimento, aspecto este que 

envolve o gerenciamento da dor do paciente. O profissional de Psicologia no Hospital 

deve encontrar-se com o sofrimento psíquico da pessoa enferma, escutar e compreender, 

ou seja, aproximar-se do drama humano que é a doença, com a finalidade de 

proporcionar ao paciente que reencontre o sentido que foi perdido e evitar possíveis 

recaídas. 
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De acordo com TARDIVO (2006) o psicólogo, ao entrar em contato com o 

paciente, em especial o que precisa estar internado, em função de uma enfermidade, 

deve considerar que essa pessoa está vivendo um processo de perda, ou seja, o paciente 

enfermo naquele momento vivencia uma perda do corpo saudável, perda da capacidade 

de trabalho e muitas vezes perda de seus sonhos.  

Portanto, é necessário que o profissional de psicologia tenha um dinamismo que 

é peculiar a essa área, proporcionando ao paciente, suporte para o seu sofrimento e 

ajuda na compreensão de sua condição de vida, a fim de facilitar a adesão ao 

tratamento. 

O trabalho do psicólogo nesse campo deve ser em conjunto com uma equipe 

multidisciplinar, na relação com o paciente e seus familiares a fim de ajudar na 

manutenção do tratamento e reduzir o impacto da doença na vida da pessoa, 

possibilitando melhor qualidade de vida e abrindo horizontes para novas possibilidades 

(TARDIVO, 2006, p. 21). 

O psicólogo também é fundamental no diagnóstico dos pacientes, pois como já 

foi citado anteriormente, o recebimento do mesmo causa um enorme desconforto, 

dúvida e medo tanto para os pais, quanto para o próprio paciente quando atinge uma 

determinada idade de compreensão da doença. 

A seguir teremos uma breve conclusão acerca do trabalho desenvolvido, fazendo 

uma crítica ao pouco conhecimento da doença e sobre a atuação do psicólogo que ainda 

parece “fantasiosa”.  Embora saibamos que exista um setor de psicologia em hospitais e 

centros especializados, esse setor apenas serve como cumprimento da legislação 

vigente, pois o mesmo não atua juntamente com a equipe multidisciplinar de forma 

ampla, e nem tão pouco presta os serviços de sua alçada, apesar de alguns oferecerem 

oficinas onde o paciente pode se relacionar e trocar experiências com outros falcêmicos 

(o HEMORIO, por exemplo).  

Vale ressaltar, também, que existem poucas referências às condições da pessoa 

com DF, com escassos subsídios dentro do saber psicológico que pontuem a 

importância de considerar tais condições como fatores relevantes no tratamento. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Considerando as consequências que esta patologia traz é notória a necessidade 

de discutir acerca da DF, suas manifestações clínicas, implicações do diagnóstico e 

tratamento, pois a falta de conhecimento sobre essa doença acontece, também, em meio 

a profissionais da saúde, o que dificulta ainda mais a melhora da qualidade de vida das 

pessoas portadoras dessa doença. 

A realização do presente trabalho possibilita uma aproximação maior com a 

intensa e complexa problemática que envolve a DF e a atuação do psicólogo junto à 

pessoa portadora da enfermidade. A expansão dessa área de atuação e o crescente 

número de pessoas com DF apontam para a necessidade de trabalhar o aprimoramento 

científico da prática do psicólogo da saúde com essa doença.  

É de fundamental importância a consideração de que a DF é uma experiência 

bastante complexa e individualizada, no sentido da sintomatologia apresentada.  

Se faz necessário voltar olhares, no intuito de alcançar o planejamento e 

implementação de estratégias de promoção de atividades que envolvam as 

problemáticas por intermédio de um protocolo de atuação. É preciso enfatizar, também, 

que no processo de adaptação às limitações decorrentes da doença, o psicólogo tem um 

importante papel a desempenhar. Embora esse papel seja muito pouco aplicado, pois no 

decorrer da pesquisa alguns pacientes e familiares informaram não terem sido assistidos 

quanto aos serviços de psicologia do hospital base em questão, o HEMORIO. 

A pesquisa efetuada também nos levou a pensar a respeito da atuação do 

psicólogo, que deve estar à disposição da pessoa com DF, seus familiares e/ou 

cuidadores, como, também, à equipe de saúde, preparando-a para lidar com a condição 

de que o cuidado e tratamento possam não alcançar os efeitos desejados no sentido de 

melhora ou regressão dos sintomas, facilitando a comunicação dessa equipe com o 

paciente, frizando o entendimento e o respeito de que cada ser humano tem sua própria 

identidade. 

Outro agravante observado ao longo da pesquisa foi o fator crise econômica que 

hoje afeta toda a população, inclusive os portadores da doença. Devido a atual crise no 

Brasil, não se tem medicamentos e nem material para realização dos exames rotineiros a 

serem avaliados pela equipe multidisciplinar. Por conta dessa triste realidade, muitos 
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pacientes não tem tido o acompanhamento mínimo necessário para o tratamento da 

doença, visto que o serviço de psicologia é parte fundamental e indispensável na 

atenção integral à pessoa/família com DF, é notória a necessidade da construção de um 

instrumento que vise identificar as intervenções realizadas por essa categoria 

profissional em prol de assegurar a melhoria da qualidade de vida das pessoas com DF. 

Por ser considerado uma um sério problema de saúde pública, a DF necessita de 

um diagnóstico precoce através da Triagem Neonatal para que o número de óbitos - que 

independe da fase da vida e sabemos que ainda é grande - possa ser reduzido.      

Sendo assim, torna-se fundamental a implantação de uma rede organizada e 

qualificada de atenção integral às pessoas com DF, com a finalidade de reduzir a morbi-

mortalidade e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. 

 

 

. 
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