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1. PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A cidade de Marabá, localizada no sudoeste do Pará, vive um momento de alto 

desenvolvimento, visto que 32 grandes empreendimentos estão sendo construídos na cidade - um 

crescimento que mudou a rotina de Marabá, já que o mercado de trabalho aquecido atrai cada vez 

mais pessoas de outras localidades. Segundo o último censo do IBGE, realizado em 2010, Marabá 

tem um produto interno bruto (PIB), que é a soma da riqueza produzida na cidade, de mais de 

três milhões de reais - é o terceiro maior do estado, perdendo apenas para Belém e Ananindeua 

(G1, 2013). 

Acerca de seus habitantes estima-se que nesta cidade residam em torno de 196.468 

habitantes, divididos em 98.998 homens e 97.470 mulheres (IBGE, 2010). Uma população 

bastante miscigenada, praticamente todos os Estados brasileiros estão representados em Marabá, 

com maior volume de maranhenses, goianos e piauienses, mas baianos, paulistas e 

pernambucanos também vieram tentar a sorte e acabaram fixando moradia no município 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ, s/d). 

Mesmo Marabá possuindo 58 estabelecimentos de saúde, sendo 30 deles públicos, entre 

hospitais, prontos socorros, postos de saúde e serviços odontológicos e 198 leitos para internação 

em estabelecimentos de saúde, sendo 123 públicos e 75 privados (BLOG GRANDE MARABÁ, 

2013), a cidade que deveria mostrar eficiente saúde pública, devido à crescente demanda desse 

serviço que é conseqüência do momento bom que a cidade vive, reflete dados negativos acerca 

da mesma como se atesta ao se observar opinião de sindicalista em matéria do jornal Diário do 

Pará: 

Para Demerval Bento, do Sintesp (Sindicato dos Trabalhadores em Saúde Pública no Pará) 

a estrutura do Hospital Municipal de Marabá, bem como do Hospital Materno Infantil 

(HMI) e dos postos de saúde é precária. Os repasses não são suficientes, mas se fossem 

bem administrados, sem desvios de finalidade, a realidade estaria bem diferente hoje, 

avalia (03/10/12). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) dentre as porcentagens dos grupos etários 

e sexo que apresentam anemia (crianças em idade pré-escolar, crianças em idade escolar, 
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mulheres grávidas, mulheres não-grávidas, homens e idosos) a prevalência da doença foi maior na 

categoria mais baixa de nível nacional de desenvolvimento sócio-econômico (OMS, 2008), e 

Marabá por ser uma cidade em desenvolvimento, devido a sua constante expansão, tem a 

anemia como um de seus dilemas de saúde pública, e dentro do rol de tipos de anemia figura a 

anemia falciforme. 

Tem-se o conceito de anemia falciforme como: 

Doença hereditária monogênica mais comum do Brasil. A causa da doença é uma mutação 

de ponto (GAG->GTG) no gene da globina beta da hemoglobina, originando uma 

hemoglobina anormal, denominada hemoglobina S (HbS), ao invés da hemoglobina normal 

denominada hemoglobina A (HbA). Esta mutação leva à substituição de um ácido 

glutâmico por uma valina na posição 6 da cadeia beta, com consequente modificação físico 

química na molécula da hemoglobina. Em determinadas situações, estas moléculas podem 

sofrer polimerização, com falcização das hemácias, ocasionando encurtamento da vida 

média dos glóbulos vermelhos, fenômenos de vaso oclusão e episódios de dor e lesão de 

órgãos (ZAGO, 2002, p. 10). 

No que tange ao tratamento, não há tratamento específico das doenças falciformes. Assim, 

medidas gerais e preventivas no sentido de minorar as consequências da anemia crônica, crises de 

falcização e infecções são fundamentais na terapêutica destes pacientes. Estas medidas incluem 

boa nutrição, hidratação, profilaxia, diagnóstico e terapêutica precoce de infecções, e evitar 

mudanças bruscas nas condições climáticas. Além disso, é importante o acompanhamento 

ambulatorial. Educação da família sobre a doença também auxilia na obtenção de bem-estar social 

e mental do paciente (SAAD, 2002). 

Com base na problemática exposta acima, que é a propensão de incidência da anemia no 

município, tem-se como questão nesse projeto, analisar se na cidade de Marabá existe aparato 

instrumental e humano para o tratamento de pacientes com anemia, mais especificamente a 

falciforme. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

O propósito deste projeto de pesquisa é informar a população acerca da terapêutica 

disponível, em Marabá, da anemia falciforme que é uma doença genética, como via de 

conscientização da mesma, uma vez que percebe-se a pré-disposição histórica da cidade de Marabá, 

a partir de estudos sobre a cidade, a desenvolver esse tipo de hemoglobinopatia, em decorrência 

de sua fundação por meio de migrações, principalmente nordestinas. Afirma Naoum (2000) que a 

doença genética hereditária aqui abordada tem sua evolução baseada em populações africanas, 
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portanto negras, que expandiram o gene defeituoso da hemoglobina, e foi marcada pela 

miscigenação entre os povos o que nos leva a atentar para este campo nesta cidade. Marabá, cidade 

histórica, marcada por fluxos migratórios de sua maioria nordestinos e até fundada por um, é uma 

cidade propensa a obter casos da doença. 

Deseja-se contribuir para o campo científico na área da saúde deixando este acervo para 

auxiliar futuros estudos, nas ciências biológicas, médicas e biomédicas, relacionados com a 

anemia falciforme, principalmente nas pesquisas referentes à cidade de Marabá, no sudeste do Pará. 

Além disso, executar o grande propósito final que consiste na divulgação da pesquisa científica em 

forma de publicação de artigo como via de devolução social. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral: 

Este projeto tem como objetivo geral analisar o tratamento em pessoas que  apresentam 

anemia falciforme na cidade de Marabá. Nesse sentido, deve-se lançar olhar, não só sobre o 

histórico do tratamento nos anêmicos falciformes, como também sobre os recursos que o 

sistema de saúde municipal disponibiliza. 

 

3.2 Objetivo Específico: 

- Identificar os pacientes com anemia falciforme em Marabá. 

- Analisar dados dos hospitais (municipal e regional) referentes à doença. 

- Analisar a estrutura hospitalar do município que ofereça suporte para terapêutica 

desses pacientes. 

- Saber a existência de equipamentos, materiais e profissionais qualificados na orientação do 

tratamento. 

 

4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para o entendimento teórico do problema anteriormente apresentado serão empregados 

alguns conceitos que melhor serão compreendidos a partir das seguintes explicações, os conceitos 

são: anemia falciforme, hemoglobina, hemácia, falcização, além das terapêuticas recomendadas 

para tratamento de falcêmicos. 
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Anemia falciforme é uma doença hereditária, ocasionada pela mutação no gene da 

hemoglobina, que ocorre no cromossomo 11 e esta possui no sexto aminoácido a cadeia β, na qual 

há a substituição das bases nitrogenadas timina pela adenina, componentes da molécula de DNA, 

acarretando na troca do ácido glutâmico pela valina (ZAGO,2002). Os autores Snustad & 

Simmons (2001) definem hemoglobina como sendo a proteína pertencente à hemácia que leva o 

oxigênio dos pulmões para os outros tecidos, ela contém quatro cadeias polipeptídicas, duas 

cadeias de globina α, e duas de globina β, e um grupo heme contendo ferro. As moléculas de 

hemoglobina constituem as hemácias (eritrócitos) que são células pequenas que compõem o 

sangue, possuem o formato de discos bicôncavos, têm sobrevida de apenas 120 dias, não são 

capazes de se reproduzirem, e possuem como principal função transportar a hemoglobina pelo 

sangue e esta, por sua vez, transportará o oxigênio (NELSON & COX, 2006). Essas moléculas 

recém-formadas podem sofrer polimerização, o que ocasiona a falcização das hemácias. Essa 

falcização é caracterizada pela modificação estrutural causada pela mudança dos aminoácidos 

(ácido glutâmico pela valina), e provoca alterações nas propriedades físico-químicas da molécula de 

hemoglobina, acarretando no formato da hemácia em forma de foice (BATISTA & ANDRADE, 

2010). 

No que diz respeito ao tratamento, cuidados especiais devem ser dados a aspectos como 

hidratação, nutrição, higiene, transfusões. Quanto à hidratação, desidratação e hemoconcentração 

precipitam em crises  vasooclusivas.  Por outro lado, indivíduos com doença falciforme são 

particularmente expostos à desidratação devido à falta de capacidade de concentrar a urina, que 

tem como consequência a perda excessiva de água. Assim, a manutenção de boa hidratação é 

importante, principalmente em ocasiões de febre, calor excessivo, ou situações em que aconteça 

diminuição do apetite. Para adultos, recomenda-se a ingestão de pelo menos 2 litros de líquido por 

dia, na forma de água, chá, sucos ou refrigerantes, quantidade esta que deve ser aumentada 

prontamente nas situações acima citadas (SAAD, 2002). Quanto a nutrição, o manual da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária diz: 

Assim como outros pacientes com hemólise crônica, pacientes com doenças falciformes 

estão particularmente sujeitos à superposição de anemia megaloblástica, principalmente 

quando a dieta é pobre em folato, durante a gestação ou em períodos de crescimento 

rápido. Além disso, a carência de folato pode estar relacionada a um maior risco de 

trombose e mal-formação de tubo neural no primeiro bimestre da gestação. Assim, para 

prevenção da deficiência de ácido fólico, recomenda-se a suplementação com 1a 2 mg de 

folato ao dia . Embora a deficiência de zinco possa ocorrer nesta doença, a 

suplementação com zinco é assunto controvertido, mas pode auxiliar no tratamento das 

úlceras de perna. A suplementação regular com ferro deve ser evitada, exceto na presença 

de perda de sangue ou deficiência deste metal (SAAD, 2002, p. 46). 
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Em relação à educação e higiene, o frio é um fator desencadeante de crises de falcização. 

Portanto, utilizar roupas apropriadas, principalmente em dias de chuva e à noite, são 

recomendações importantes que devem ser reforçadas, junto com as demais medidas, nos 

atendimentos ambulatoriais. A utilização de meias de algodão e sapatos protege os tornozelos de 

possíveis traumas que podem cursar com úlceras de perna de difícil cicatrização. Medidas de 

higiene e cuidado com a cavidade oral são fundamentais na prevenção de infecções que podem 

precipitar crises vasooclusivas. Crianças e adultos devem ser encorajados a exercer todas as 

atividades normais e frequentar escola e trabalho, participando de atividades físicas que não 

levem à exaustão, dentro da capacidade individual. Os professores devem estar cientes do problema 

e permitir a ingestão frequente de líquidos e apoio psicológico pode ser necessário em muitos 

casos (SAAD, 2002). 

Em terapia transfusional o manual cita: 

Terapia transfusional deve ser evitada no tratamento rotineiro de pacientes com doenças 

falciformes e está contra indicada na anemia assintomática, crises dolorosas não 

complicadas, infecções que não comprometam a sobrevida ou instalação de necroses 

assépticas, porque está demonstrada a ausência de eficácia. Dentre os efeitos adversos das 

transfusões podemos citar a hiperviscosidade, sobrecarga de volume, reações 

hemolíticas, reações febris não hemolíticas, reações alérgicas, reações hemolíticas 

retardadas, sobrecarga de ferro, hepatite B e C, HIV ou infecção por outros agentes 

(SAAD, 2002, p. 47). 

Como qualquer outro paciente, indivíduos com anemia falciforme podem ter necessidade de 

transfusão para repor o volume sanguíneo por hemorragia ou sequestro esplênico ou aumentar a 

capacidade de transportar oxigênio, como nas crises da anemia. Em condições crônicas com anemia 

compensada como nas hemoglobinopatias, níveis de hemoglobina de 5g/dl são bem tolerados e 

pode-se indicar transfusão apenas quando há falência cardíaca, dispnéia e disfunção do sistema 

nervoso central (SAAD, 2002). 

 

5. METODOLOGIA 

 

Nesse trabalho será utilizado o estudo de caso como método buscando a execução dos 

objetivos propostos. Para Rothman (1994): “o estudo de caso é indicado na investigação de 

eventos contemporâneos nos quais os comportamentos pertinentes não podem ser controlados” 

(p.249). Ainda segundo o autor, o estudo de caso possibilita o uso de vários métodos de coleta 

de dados, entre eles a entrevista semi-estruturada, observação direta ou participante, e também 
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de várias fontes de evidência, como documento, artefatos, entrevistas. 

O caso a ser estudado será de um paciente com anemia falciforme, atentando-se na 

verificação de como ocorre o tratamento, em cima disso, analisaremos a condição estrutural do 

ambiente, o apoio tanto de familiares (pais, irmãos, avós), como de profissionais da saúde (técnicos 

de enfermagem, enfermeiros, médicos, nutricionistas). Seguindo o ponto de vista de Rothman 

(1994), primeiramente devemos realizar uma revisão bibliográfica sobre a doença anemia 

falciforme em Marabá, e a necessidade para efetuar-se o tratamento adequado. 

Serão utilizadas duas técnicas: análise documental e a entrevista. Para Ludke & André 

(1986), a análise documental é uma técnica valiosa na abordagem de dados qualitativos, pois 

contempla tanto as informações obtidas por outras técnicas, como revela aspectos novos de um 

tema ou problema. Os documentos são uma fonte poderosa onde podem ser retiradas evidências que 

fundamentem afirmações e declarações do pesquisador. 

A partir dessas duas técnicas será possível a identificação dos pacientes anêmicos 

falciformes, e também analisaremos o suporte do município para com eles. Para isso será feito 

coleta de dados por meio de uma análise documental, usando os documentos oficiais do 

HEMOPA - Marabá, dos postos de saúde, dos hospitais, da secretária municipal de saúde 

(SMS) como, por exemplo, os exames, relatórios, prontuários médicos. 

A outra técnica é a da entrevista, segundo Haguette (2007) a entrevista é um processo de 

interação social, em que envolve duas pessoas: o entrevistador que procura obter informações do 

entrevistado. Para Ludke & André (1986) a entrevista, dentre outras técnicas, tem a vantagem de 

permitir a captação imediata da informação que se deseja, praticamente com qualquer tipo de 

informante. 

Neste trabalho serão entrevistados os pacientes, os profissionais da saúde e o secretário 

municipal de saúde. Faremos utilização da entrevista semi-estruturada da qual fala Ludke & André 

(1986),onde há um esquema básico, mas que não é aplicado de forma rígida,possibilitando que 

durante a entrevista o entrevistador possa fazer as modificações que ele achar que são necessárias. 

Dos anêmicos falciformes buscaremos saber como os pacientes vivem diariamente, as opiniões 

deles em relação à estrutura médica e hospitalar. Dentre os profissionais da saúde serão 

entrevistados médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros e nutricionistas que tenham 

participação direta no tratamento dos enfermos, para sabermos como se dá o acompanhamento 

desses profissionais com os pacientes; na oportunidade verificaremos se a quantidade destes é 

suficiente para atender com qualidade os usuários. Do secretário municipal de saúde buscaremos 
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saber se há incentivo financeiro do estado e do governo federal para o tratamento da anemia 

falciforme, a existência ou não de capacitação periódica para os profissionais que assistem esses 

pacientes, e também verificaremos se é garantida a manutenção de materiais e equipamentos 

para o tratamento dos portadores de anemia falciforme. 

A escolha de uma ou outra forma de registro será feita em função, não só de vários 

fatores, como também da preferência e do estilo de cada entrevistador sendo possível até o uso 

de duas formas simultaneamente (LUDKE & ANDRÉ, 1986). Para o registro da entrevista faremos 

anotações. Será importante, pois elas já vão representar o trabalho inicial de seleção e 

interpretação das informações obtidas, como afirma Ludke & André (1986). Também 

utilizaremos gravação, para isso usaremos um gravador portátil para o registro das expressões 

orais, assim nos atentaremos para as palavras emitidas com um tom de voz diferente, o silêncio, as 

alterações de ritmo, etc. Como afirma LUDKE & ANDRÉ (1986): “A gravação tem a vantagem 

de registrar todas as expressões orais, imediatamente, deixando o entrevistador livre para prestar 

toda a sua atenção ao entrevistado”. 

 

6. CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES Mês 

Fev 

Mês 

Mar 

Mês 

Out 

Mês 

Nov 

Mês 

Dez 

Mês 

Jan 

Mês 

Fev 

Mês 

Mar 

Realização da Revisão Literária X        

Elaboração do pré-projeto  X       

Articulação da documentação 

necessária para iniciação da 

coleta de dados 

   

X 

     

Coleta, análise e mapeamento de 

dados e iniciação do projeto 

   X X    

Preparação e produção de 

materiais necessários para 

apresentação do projeto 

     X X  

Devolução Social (método em 

aberto). 

       X 
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