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Resumo: Diante do cenário de desigualdade social que envolve a pessoa com doença 
falciforme, torna-se imprescindível a participação do serviço social, no atendimento integral 
aos pacientes e seus familiares. Objetivou-se a elaboração e adaptação de um questionário 
para identificar as intervenções desenvolvidas pelos profissionais do Serviço Social a essas 
pessoas. Delineou-se um estudo descritivo-exploratório, de abordagem qualitativa, com a 
participação de 12 profissionais no Comitê de Juízes e 23 no Comitê de Especialistas. Após 
adaptação, o instrumento encontra-se pronto para ser aplicado nessa categoria profissional.  

Palavras Chaves: Anemia Falciforme; Acesso a Saúde; Serviço 
Social.  

Abstract: Given the background of social inequality that involves people with sickle cell 
disease, the participation of social service becomes essential in order to promote the integral 
care of the patients and their families. The objective was the development and adaptation of a 
questionnaire to identify Social Service professionals’ interventions for these people. It was 
outlined a descriptive-exploratory study, with qualitative approach. This study accounted with 
the participation of 12 professionals from the Judges Committee and 23 from the Committee 
of experts. After adaptation, the instrument is ready to be applied in this professional category.  

Keywords: Sickle-cell disease; Access to Health Care; Social 
Services. 

1. INTRODUÇÃO 

De acordo com Torres (2012), o Serviço Social atua na universalização dos direitos sociais, 

garantindo o atendimento das necessidades básicas dos indivíduos. Na Doença Falciforme 

(DF), esses profissionais têm fundamental atuação na melhoria da qualidade do atendimento 

aos pacientes acometidos pela doença e suas famílias, contribuindo para garantir e qualificar 

o acesso desses pacientes aos serviços de saúde. 

A DF é a doença genética de maior incidência no Brasil, com maior prevalência na população 

negra. A manifestação clínica da doença apresenta grande variabilidade, alguns pacientes 

apresentam um quadro com grandes complicações, enquanto outros apresentam quadros 

assintomáticos. Essa variabilidade clínica é consequência da interação dos fatores 
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hereditários com os fatores ambientais, tais como nível socioeconômico, alimentação, 

moradia, assistência médica e outros. Assim, o diagnóstico precoce, via Triagem Neonatal, e 

o acompanhamento regular da equipe de saúde, além do suporte social reduzem muito e até 

evitam agravos e complicações da doença (FÉLIX et al, 2010; ANVISA, 2001). 

Devido ao cenário de desigualdade social que envolve a realidade da DF, o acesso aos 

serviços de saúde e tratamentos ficam comprometidos, tornando-se fundamental a 

participação do serviço social no atendimento a essas pessoas e suas famílias, de forma a 

melhorar a qualidade de vida e garantir a efetivação dos princípios da política de saúde e dos 

direitos sociais. Diante da realidade da temática e sua importância na saúde pública, o Centro 

de Educação e Apoio para Hemoglobinopatias (Cehmob) – parceria entre o Núcleo de Ações 

e Pesquisa em Apoio Diagnóstico da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de 

Minas Gerais (Nupad/FM/UFMG) e Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do 

Estado de Minas Gerais (Fundação Hemominas) –, aprovado e financiado pelo Ministério da 

Saúde, recebe apoio e parceria da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-

MG), da Associação de Pessoas com Doença Falciforme e Talassemia de Belo Horizonte e 

Região (Dreminas) e da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

(SEPPIR); o centro foi criado com o objetivo de promover atenção integral à pessoa com 

doença falciforme, por meio da educação, informação e apoio assistencial.  

O Cehmob promove diversas estratégias, dentre elas destaca-se o projeto “Doença 

Falciforme: Linha de Cuidados à Atenção Primária à Saúde”, que desde 2010 realiza 

capacitação na modalidade de Ensino à distância (EaD), no curso “Doença Falciforme: Linha 

de Cuidados à Atenção Primária à Saúde”, além de diversas estratégias educativas e eventos 

técnico-científicos, com a participação dos vários atores da equipe multiprofissional.  

Alinhando o conteúdo da revisão de literatura com a necessidade de discussão do tema com 

o profissional do Serviço Social, apresentado no evento Racismo Institucional, realizado em 

abril de 2014, em Belo Horizonte, surgiu a possibilidade de discutir o empoderamento do 

Serviço Social no atendimento à pessoa/família com DF. O projeto “Doença Falciforme: Linha 

de Cuidados à Atenção Primária à Saúde” foi pioneiro na abordagem conjunta dos temas 

Doença Falciforme e Serviço Social, e responsável por formar a equipe do evento “1º Encontro 

Mineiro de Assistentes Sociais – Doença Falciforme: Linha de Cuidados”, contando com a 

representatividade dos diversos profissionais da saúde, associações e parceiros. 
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2. OBJETIVO 

Elaborar e adaptar um instrumento para identificar as intervenções realizadas pelos 

profissionais do Serviço Social à pessoa/família com doença falciforme. 

3. JUSTIFICATIVA 

Visto que o Serviço Social é parte fundamental e indispensável na atenção integral à 

pessoa/família com Doença Falciforme, viu-se a necessidade da construção de um 

instrumento que vise identificar as intervenções realizadas por essa categoria profissional em 

prol de assegurar os direitos sociais e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com 

Doença Falciforme. 

4. REVISÃO DE LITERATURA 

4.1. Epidemiologia da Doença Falciforme 

Originária da África, estima-se que 7% da população mundial tenha transtornos de 

hemoglobina, sendo o mais comum a anemia falciforme. No Brasil, estima-se que, a cada 

ano, nasçam 3.500 crianças acometidas pela doença falciforme, e que apenas 80% dessas 

atingem os 5 anos de idade, sendo que em Minas Gerais, um a cada 1.400 nascidos vivos 

tem a doença (GOMES et al., 2014; BRASIL, 2012; FERNANDES et al, 2010; FELIX et al, 

2010; CEHMOB-MG, 2009; BRASIL, 2007; ANVISA, 2001). 

De acordo com Dias et al (2013), o cotidiano das pessoas acometidas pela DF é determinado 

pelas crises álgicas, priaprismo, infecções recorrentes, úlceras e outras manifestações 

clínicas que podem levá-los a internações frequentes, afetando, consideravelmente, a 

qualidade de vida desses pacientes e a realização de suas atividades cotidianas. É comum 

que essas manifestações provoquem um baixo desempenho escolar e diminuam a interação 

com círculos de amizade. Portanto, além dos sintomas clínicos, aspectos psicossociais 

comprometem o desenvolvimento emocional, comportamental e social dos acometidos pela 

DF (BARRETO, 2011; FELIX et al, 2010).  

Os sintomas variam conforme a idade; logo, os cuidados e as medidas preventivas também 

devem mudar com eles. Dentre os fatores adquiridos, o socioeconômico é um importante 

condicionante nas manifestações clínicas, o que exige o tratamento integral na atenção 

multiprofissional, além da participação da família e comunidade (CEHMOB, 2009; ANVISA, 

2001). 

Por ser uma doença de cunho hereditário, o diagnóstico precoce, o autocuidado e a 

assistência multiprofissional são fundamentais para que o indivíduo acometido e sua família 
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se tornem preparados para conviver com a doença e suas manifestações clínicas, além de 

poder contribuir na redução da morbidade e mortalidade. Sendo o aconselhamento genético, 

uma atividade a ser desenvolvida pelos profissionais, enquanto educadores em saúde, e 

também direito do paciente (DIAS et al, 2013; ANVISA, 2001). 

Devido a elevada incidência e as graves complicações, a DF é considerada um sério problema 

de saúde pública. Por esse motivo, essa doença 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. Apesar do diagnóstico precoce para DF através da 

Triagem Neonatal, o número de óbitos de crianças ainda é grande. Sendo assim, torna-se 

imperioso a implantação de uma rede organizada e qualificada de atenção integral às pessoas 

com DF, a fim de reduzir a morbimortalidade e melhorar a qualidade de vida desses pacientes 

(GOMES et al, 2014; BRASIL, 2012). 

4.2. O Serviço Social na Saúde 

Devido às características socioeconômicas e raciais dessa doença, o Serviço Social torna-se 

indispensável na garantia de acesso universal e igualitário aos serviços e às ações de saúde 

para a pessoa/família com DF. Cabe a ele promover ações que contribuam para a melhoria 

da qualidade de vida da pessoa com DF, independente do seu campo de atuação (GOMES 

et al, 2014). 

A atuação do Serviço Social na saúde, realizada por meio de observações sistemáticas da 

realidade dos usuários, busca traçar a identificação de seu objeto de trabalho, 

compreendendo que apenas por meio de uma prática transformadora pode-se contribuir para 

a ascensão das classes desfavorecidas. Logo, é imprescindível que esses profissionais 

compreendam a noção ampliada da relação de saúde e de doença como recorrência das 

condições de vida e de trabalho, para que o profissional possa contribuir com a qualidade dos 

serviços prestados e sobretudo na prática educativa em saúde. Assim, cabe ao serviço social 

realizar ações articuladas com os outros segmentos profissionais, para desenvolver 

estratégias que reforcem ou criem experiências nos serviços de saúde que efetivem o direito 

social à saúde, lembrando sempre do papel articulador político e sanitarista do profissional do 

Serviço Social (AGUIAR; ARAÚJO, 2012). 
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5. METODOLOGIA 

Na revisão de literatura realizada por integrantes da equipe de organização do evento, foram 

levantadas as intervenções do Serviço Social na doença falciforme, para um alinhamento 

frente às propostas do evento “1º Encontro Mineiro de Assistentes Sociais – Doença 

Falciforme: Linha de Cuidados”.  

A ideia da elaboração do questionário teve seu início nas reuniões organizacionais desse 

evento, iniciado em fevereiro do presente ano, cuja presença contou com 34 profissionais, 

dentre eles Médicos, Enfermeiros, Assistentes Sociais, um Gestor de Serviços de Saúde, um 

Psicólogo e acadêmicos do Projeto. Nestas reuniões interdisciplinares, foram abordados, 

além de questões organizacionais, temas acerca do trabalho do Serviço Social no 

atendimento à pessoa/família com DF nos diferentes campos de atuação desse profissional, 

para melhor delineamento das decisões coletivas, que suscitaram a iniciativa dos autores.  

Trata-se de um estudo descritivo-exploratório que contou com a colaboração de duas 

Comissões de Avaliação. O Comitê de Juízes foi constituído no total de 12 pessoas – 

profissionais e acadêmicos –, sendo quatro do Serviço Social, três da Enfermagem, um da 

Medicina, uma da Gestão dos Serviços de Saúde, uma Acadêmica de Enfermagem e duas 

Acadêmicas da Gestão dos Serviços de Saúde; é, portanto, composto pelos autores e 

colaboradores que atuam nas instituições parceiras. O Comitê de Especialistas foi constituído 

por 23 profissionais do Serviço Social, formados facilitadores em DF no curso “Doença 

Falciforme: Linha de Cuidados na Atenção Primária à Saúde”, entre os anos de 2010 a 2014. 

Diante do encorajamento da equipe organizadora do evento, o presente trabalho foi 

desenvolvido em 2 etapas – elaboração e adaptação do instrumento (ALEXANDRE; COLUCI, 

2011).  

A etapa de elaboração/desenvolvimento, constituiu-se no delineamento de um modelo de 

instrumento em reunião presencial e via internet pelo Comitê de Juízes, a fim de alinhar as 

intervenções dos profissionais do Serviço Social na doença e construí-lo por intermédio de e-

surv (www.esurv.org), ferramenta para fazer enquetes, pesquisas e formulários on-line. 

Na etapa de adaptação, o Comitê de Especialistas foi convidado por meio eletrônico a 

colaborar na avaliação do instrumento via e-surv. Simultaneamente, a equipe de organização 

do evento teve acesso às questões da ferramenta e, também, puderam colaborar no 

aprimoramento do instrumento. O Comitê de Juízes avaliou as considerações dos grupos por 

meio de reuniões presenciais e via internet, definindo as questões contempladas no 

questionário. Esse Comitê testou e adaptou o instrumento e-surv, o qual foi aplicado no grupo 
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controle, constituído por 14 profissionais do Serviço Social, selecionados na lista de espera 

para realização do curso “Doença Falciforme: Linha de Cuidados à Atenção Primária à Saúde” 

e estagiários, graduandos em Serviço Social do Cehmob e parceiros. 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1. Primeira Etapa 

Na primeira etapa, foram abordados o levantamento dos tópicos a serem contemplados no 

instrumento e quais intervenções faziam parte no conjunto de atuação dos assistentes sociais 

na Doença Falciforme. Houve o alinhamento dos campos temáticos e das perguntas 

semiestruturadas, a partir da contribuição dos colaboradores baseado na vivência profissional, 

bem como das especificidades desses profissionais. No modelo do instrumento (APÊNDICE 

A), foram delineados onze questões, sendo elas dez questões fechadas e uma aberta, onde 

dois campos temáticos foram abordados. As primeiras seis questões compõe o campo dos 

“Dados de Identificação”, e as cincos questões subsequentes abordam a temática “Serviço 

Social na Doença Falciforme”. A proposta da questão aberta foi delineada com o objetivo de 

não influenciar as respostas dos entrevistados e, assim, não caracterizar viés, respondendo 

a ela apenas quem assinalou SIM na questão anterior.                                                                                                                  

É importante lembrar que o presente instrumento não possui o objetivo de levantar o nível de 

conhecimento sobre a DF; objetiva-se saber se o assistente social, diante do conhecimento 

ou não do tema, consegue pontuar suas intervenções diante das demandas específicas da 

doença.  

Houve um árduo trabalho de busca de artigos e documentos técnicos-científicos que abordam 

o tema Doença Falciforme e Serviço Social e, apesar da escassa literatura encontrada, foram 

levantadas algumas intervenções desenvolvidas pelo profissional em seu campo de atuação 

que fundamentaram grande parte das ações elencadas no instrumento. 

Um fator fundamental na adesão e tratamento da pessoa com DF é o prévio conhecimento da 

doença por parte dos profissionais da saúde, destacando-se a importância da atuação do 

profissional do Serviço Social. O Ministério da Saúde formalizou o Programa Nacional de 

Triagem Neonatal – PNTN, onde assegura a cobertura do teste a todas as crianças vivas, 

além de tratamento e acompanhamento multiprofissional, às crianças acometidas pelas 

doenças detectadas no teste. Deve-se contar, em cada Serviço de Referência em Triagem 

Neonatal – SRTN, profissionais da área de Serviço Social, Psicologia, Medicina e Nutrição. É 

papel dos Assistentes Sociais a busca ativa das crianças com diagnóstico de anemia 

falciforme ou outra hemoglobinopatias identificadas pelo “Teste do Pezinho”. A busca ativa 
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consiste no primeiro contato e na comunicação aos familiares do recém-nascido a ocorrência 

do provável diagnóstico e necessidade do tratamento precoce. Sendo ainda sua 

responsabilidade, dentro da equipe multidisciplinar, propiciar a integração e adaptação, dos 

pacientes com doença falciforme, em sua comunidade de origem, além do auxílio na captação 

de recursos (GOMES et al., 2014; TORRES, 2012). 

O aconselhamento genético é compreendido como um processo cujo objetivo é orientar os 

indivíduos sobre suas escolhas reprodutivas, devido suas características genéticas, 

facilitando o entendimento de como a hereditariedade influencia a incidência de determinada 

genética. Embora a classe médica mostre bastante empatia e interesse na maioria das 

consultas de aconselhamento genético, o médico quase nunca aprofunda suas consultas de 

forma necessária para identificar alguns dados sociais e psicológicos do cliente, o quê pode 

até mesmo invalidar o seu trabalho de aconselhamento. O próprio processo de 

aconselhamento genético pode provocar reações emocionais ou distúrbios psicossociais, que 

necessitam ser reconhecidos e tratados. Logo, o programa ideal de aconselhamento genético 

deve possuir a participação de profissionais paramédicos e, especialmente, de psicólogos e 

assistentes sociais (ANVISA, 2001; TORRES, 2012). 

6.2. Segunda etapa 

A segunda etapa teve seu início por meio do envio do modelo do instrumento elaborado pelo 

Comitê de Juízes para a amostra de 23 Assistentes Sociais e para os 34 integrantes da 

comissão organizadora do evento. O Comitê de Especialistas foi um importante parceiro para 

a adaptação desse instrumento, por ser composto de profissionais que possuem os 

conhecimentos em doença falciforme e sobre as demandas para a sua categoria.  

Foram utilizadas diversas estratégias para aumentar a adesão desse comitê. Inicialmente, foi 

enviado por e-mail o convite de participação com o link do e-surv, além do envio de SMS e 

ligações telefônicas.  

Após encerrado o prazo estabelecido para o recebimento das considerações, o Comitê de 

Juízes realizou novas reuniões para alinhar as novas exposições com as propostas desse 

trabalho. De 69 pessoas convidadas para esta etapa tivemos retorno de 37 (53,6%), o que 

contribuiu para o delineamento final das questões e seus respectivos conteúdos. Após todos 

os ajustes, o instrumento foi fechado em 13 questões (APENDICE B). 

No campo dos “Dados de Identificação”, algumas questões sofreram pequenas modificações, 

dentre elas:  

 Na questão dois foi acrescentada a opção de resposta “União Estável”.    
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 Na questão três foi adicionada a opção “Estudante” devido a futura participação de 

estagiários do Serviço Social no evento. 

 Na questão número cinco houve o desmembramento da opção “Assistência Social” em 

Proteção Básica e Proteção Especial, para melhor delineamento das análises. 

O campo “Serviço Social na Doença Falciforme” sofreu: 

 O acréscimo de duas novas questões: “Como você adquiriu esse conhecimento?” e 

“Como você avalia seu conhecimento sobre a doença falciforme?”, que se justifica no 

alinhamento das intervenções elencadas com a autopercepção do conhecimento em DF.  

 O delineamento do termo “pessoa/família com doença falciforme” ocorreu diante da 

necessidade de aproximar a interface do cuidado integral (paciente, família e equipe 

multiprofissional) e padronização dos termos no instrumento. 

 A questão dez teve o início do enunciado modificado para “Você ou sua equipe atendeu 

ou atende...”, para ampliação temporal e de abrangência. 

 A questão onze foi reformulada para “Você realiza intervenção diante das demandas da 

pessoa/família com doença falciforme?”, visando melhor compreensão por parte dos 

participantes. 

 O enunciado da questão número treze foi modificado a fim de enfatizar o contexto social 

da doença e melhorar a perceptividade da questão, facilitando o entendimento da mesma. 

Os tópicos da referida questão também foram alterados, objetivando melhor clareza 

diante os apontamentos realizados pelos Comitês, acerca da possibilidade de 

interpretações equivocadas. Além dessas alterações, foi inserido a opção de resposta 

“não se aplica” em todos os tópicos, devido às intervenções listadas não serem realizadas 

por todos os profissionais, sendo elas direcionadas a diferentes campos de atuação. 

Após feitas as alterações, o questionário foi aplicado em um grupo de 14 pessoas, das quais 

nove responderam o instrumento, correspondendo a 64,3% da amostra. 

As mudanças realizadas refletem o conjunto de percepções e interpretações dos diferentes 

profissionais que participaram da adaptação para a construção de um instrumento mais 

confiável e apropriado para ser aplicado no público alvo desse trabalho. 

7. CONCLUSÃO  

Esse trabalho contribuiu para um rico aprendizado, diante do diálogo entre as várias áreas 

profissionais, sobre o potencial e a importância do Serviço Social na atenção integral à 

pessoa/família com DF. 
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Retoma-se, assim, à importância da DF no cenário da saúde pública e seus desdobramentos 

que demandam uma atuação efetiva na melhoria da qualidade de vida e na garantia dos 

direitos sociais da pessoa/família com Doença Falciforme. 

A construção desse instrumento possibilitou o alinhamento das intervenções contidas na 

literatura com as práticas apontadas pelos integrantes do Comitê de Juízes. A Comissão de 

Especialistas contribuiu de forma diferenciada para a adaptação deste instrumento, a partir 

das ricas considerações levantadas e da interação de seus conhecimentos e práticas em 

Doença Falciforme.  

Diante das considerações realizadas, espera-se que este instrumento contribua para explicitar 

as ações desenvolvidas pelos profissionais do Serviço Social à pessoa/família com Doença 

Falciforme. 

Sabendo que a literatura é fundamental para nortear a prática de qualquer profissional, 

verificou-se a existência de uma lacuna na pesquisa dessa temática, sendo esse instrumento 

um importante fator para impulsionar novos estudos. 
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APÊNDICE A – Modelo do Instrumento 

 

1.Sexo:      (  )Feminino              (  )Masculino  

2.Estado Civil: (  )Solteiro (a)      (  )Divorciado (a)       (  )Viúvo (a)        (  )Casado (a)   (  )Separado (a) 

3. Tempo de Formado: (  )Menos de um ano       (  )De um a cinco anos      
                                       (  )De seis a dez anos      (  )Mais de dez anos 

4. Município onde trabalha: __________________________________________________________ 

5. Área de atuação: (  )Previdência Social                 (  )Saúde               (  )Assistência Social 

(  )Outros _________________________________________________________________________ 

6. Você possui alguma: (  )Pós-graduação               (  )Mestrado                  (  )Doutorado     
                                         (  )Pós-Doutorado               (  )Nenhum                    (  )Outros        

Se SIM em qual área:________________________________________________________________ 

7. Você tem conhecimentos sobre a Doença Falciforme?    (  )Sim              (  )Não       

8. Você já atendeu pessoa com Doença Falciforme ou familiares?    (  )Sim          (  )Não   

9.Você realiza intervenção em doença falciforme?   (  )Sim          (  )Não          

10. Se Sim, descreva as intervenções em Doença Falciforme? _____________________________ 

11. O que você julga importante para potencializar sua prática em Doença Falciforme? 

 Busca ativa das crianças com diagnóstico de anemia falciforme ou outra hemoglobinopatia 
identificadas pelo “Teste do Pezinho”.      (  )Sim    (  )Não                   

 Orientar os indivíduos sobre suas escolhas reprodutivas.     (  )Sim    (  )Não                   

 Integração e adaptação dos pacientes com doença falciforme em sua comunidade de origem  
(  )Sim    (  )Não                   

 Auxiliar na captação de recursos para os pacientes com doença falciforme   
(  )Sim    (  )Não                   

 Orientar a família quanto a importância da adesão ao tratamento da doença falciforme               
(  )Sim    (  )Não                   

Sugestões:_______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B -  Instrumento de identificação das intervenções do profissional do serviço social à 
pessoa/família com doença falciforme 

 

1.Sexo:   (  )Feminino              (  )Masculino  

2.Estado Civil: (  )Solteiro (a)                (  )Casado (a)                  (  )União Estável                
                          (  )Viúvo (a)                   (  )Separado(a)                (  )Divorciado(a) 
       

3. Tempo de Formado: (  )Menos de um ano       (  )De um a cinco anos       (  )De seis a dez anos    
                                        (  )Mais de dez anos        (  )Estudante 
4. Município:______________________________________________________________________ 

5. Área de atuação: (  )Previdência Social      (  )Saúde     (  )Assistência Social/ Proteção Básica        

(  )Assistência Social/ Proteção Especial          (  )Outros ____________________________________ 

6. Você possui: 
(  )Pós-graduação         (  )Mestrado          (  )Doutorado           (  )Pós-Doutorado    
(  )Outros                       (  )Nenhum           Se “sim” em qual área:____________________________ 

7. Você tem conhecimento sobre a doença falciforme?    (  )Sim              (  )Não   

8. Como você adquiriu esse conhecimento? 
(  )Na faculdade                        (  )Na atuação profissional                         (  ) Na Vida pessoal 
(  )No curso “Doença Falciforme: Linha de cuidados na Atenção Primária à Saúde”. 
(  )Outros: _______________________________________                      (  )Não se aplica 

9.Como você avalia seu conhecimento sobre a doença falciforme? 
(  )Bom                                                (  )Regular                                         (  )Ruim     

10. Você ou sua equipe atendeu ou atende pessoa/família com doença falciforme? (  )Sim   (  )Não   

11.Você realiza intervenção diante das demandas da pessoa/família com doença falciforme?  
(  )Sim          (  )Não      

12. Descreva as intervenções que você realiza para a pessoa/família com doença 
falciforme:________________________________________________________________________ 

13.  Diante do cenário de desigualdade social que envolve as pessoas com doença falciforme, o 
que você julga importante para potencializar sua atuação em seu campo profissional? 

 Busca ativa das pessoas com diagnóstico de doença falciforme.       
             (  )Sim    (  )Não    (  )Não se aplica                 

 Orientar a pessoa/família sobre suas escolhas reprodutivas.    
             (  )Sim    (  )Não     (  )Não se aplica                 

 Fortalecer os vínculos dos pacientes com a comunidade.  
             (  )Sim    (  )Não      (  )Não se aplica               

 Orientar a pessoa/família sobre seus direitos sociais e encaminhá-los quando necessário. 
             (  )Sim    (  )Não    (  )Não se aplica                  

 Orientar e corresponsabilizar a família quanto à importância da adesão ao tratamento da 
doença falciforme 

             (  )Sim    (  )Não      (  )Não se aplica                
 

Sugestões:_______________________________________________________________________ 


