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Artigo Original

Introdução: A anemia falciforme é uma doença hereditária de alta 
prevalência em nosso meio, que determina frequentes intercorrências 
clínicas como vaso oclusão, hemólise, infecções, muitas vezes com 
necessidade de transfusões e internações. Objetivo: Esse estudo avaliou o 
impacto da anemia falciforme sobre a capacidade laborativa de pacientes 
atendidos no ambulatório do Hemocentro Regional de Montes Claros/
MG. Método: Realizou-se estudo transversal, quantitativo, no período 
de fevereiro de 2015 a maio de 2017. Foram entrevistados 71 indivíduos 
com anemia falciforme (SS), maiores de 18 anos. Resultados: A amostra 
foi constituída 54,9% por indivíduos do sexo feminino, 85,9% não 
trabalham e destes 49,3% tiveram trabalho anterior. Foi demonstrada 
associação significativa entre intercorrências clínicas e absenteísmo (p= 
0,01), intercorrências e o fato de não trabalhar (p= 0,02). Quarenta e 
cinco por cento dos participantes tinham renda familiar inferior a 1 
salário mínimo, sendo a composição média familiar de 4 indivíduos. 
Conclusões: Este estudo documentou a interferência da anemia 
falciforme sobre a capacidade laborativa, perspectiva sócio econômica e 
impacto na qualidade de vida desses pacientes.
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RESUMO

 Revista Médica de Minas Gerais

Impact of sickle cell anemia on the work capacity of patients with sickle cell anemia 
attended at the hemocentro of montes claros, northern region of the state of Minas Gerais.
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Introdução

A Doença falciforme configura-se como um importante 
problema de saúde pública no Brasil. Segundo o Programa 
Nacional de Triagem Neonatal, do Ministério da Saúde, 
nascem 3.500 crianças por ano com doença falciforme 
(DF)1-3. Em Minas Gerais, a forma homozigótica (HbSS) é a 
mais prevalente, sendo encontrada na proporção de 40 casos 
a cada 100.000 indivíduos4. O traço falciforme (AS) foi 
encontrado em 2 a 8% da população geral, nascem 200.000 
portadores por ano1,3. 

A ocorrência de vaso-oclusões, principalmente em 
pequenos vasos, representa o evento fisiopatológico 
determinante da maioria dos sinais e sintomas presentes 
no quadro clínico dos pacientes com doença falciforme, 
tais como as crises álgicas, úlceras de membros inferiores, 
síndrome torácica aguda (STA), sequestro esplênico, 
priaprismo, necrose asséptica do fêmur, acidente vascular 
encefálico (AVE), retinopatia, insuficiência renal crônica, 
entre outros5.

A anemia falciforme (SS) apresenta elevada morbidade e 
mortalidade e os eventos agudos levam o paciente a procurar 
os serviços de emergência com frequência, o que pode 
culminar com aumento das taxas de absenteísmo laboral. 
Alguns estudos apontam que a anemia falciforme reflete 
negativamente nas atividades laborais e na qualidade de vida 
desses pacientes4,6,7.

Por se tratar de patologia de alta prevalência em nosso 
meio e diante da percepção das dificuldades vivenciadas 
por esses indivíduos, tornou-se relevante conhecer o real 
impacto da anemia falciforme sobre a capacidade laborativa, 
acesso ao trabalho e consequente influência na qualidade de 
vida (QV) dos pacientes atendidos no Hemocentro Regional 
de Montes Claros/ Fundação Hemominas.  

Introduction: Sickle cell anemia is a hereditary disease of high prevalence 
in our country, which causes frequent clinical intercurrences such as 
vaso-occlusion, hemolysis, infections, often requiring transfusions and 
hospitalizations. Objective: This study evaluated the impact of sickle 
cell anemia on the work capacity of patients treated at the Montes 
Claros / MG Regional Blood Center clinic. Method: A quantitative 
cross-sectional study was carried out between February 2015 and May 
2017. We interviewed 71 individuals with sickle cell anemia (SS), over 
18 years of age. Results: The sample consisted of 54.9% of females, 
85.9% did not work and 49.3% had previous work. It was demonstrated 
a significant association between clinical intercurrences and absenteeism 
(p = 0.01), intercurrences and the fact of not working (p = 0.02). 
Forty-five percent of the participants had a family income of less than 
1 minimum wage, the average family composition being 4 individuals. 
Conclusions: This study documented the influence of sickle cell anemia 
on labor capacity, socioeconomic perspective and impact on the quality 
of life of these patients.
Keywords: Absenteeism; Quality of life; Anemia; Sickle Cell.

ABStrACt

Método

Realizou-se estudo transversal, descritivo e quantitativo 
no Hemocentro Regional de Montes Claros, localizado na 
região norte do Estado de Minas Gerais. Este projeto teve 
aprovação do Comitê de ética em pesquisa da Fundação 
Hemominas sob o número 954.472 através da Plataforma 
Brasil. 

 A coleta de dados ocorreu no período de fevereiro de 
2015 a maio de 2017. A população do estudo constituiu-se 
de amostra não probabilística; setenta e um indivíduos com 
doença falciforme, maiores de 18 anos, que compareceram 
no período definido e concordaram em participar através de 
termo de consentimento livre e esclarecido. Os participante 
foram entrevistados enquanto aguardavam o atendimento 
médico no ambulatório, em local privativo.

O questionário elaborado pela equipe da pesquisa 
apresenta três partes: dados do perfil (idade, idade do 
diagnóstico, sexo, naturalidade, procedência, estado civil, 
escolaridade, composição familiar), dados relacionados 
ao trabalho (formação, experiência profissional, trabalho 
atual, absenteísmo, renda, benefício/auxílio doença, área de 
interesse) e dados relacionados à doença (frequência de crises, 
internações, intercorrências e interferência no trabalho).  
Os resultados foram compilados e feita análise estatística 
no SPSS para Windows versão 19.0; foram determinadas 
frequências e utilizado o teste qui-quadrado para correlação 
(p < 0,05). 

reSultAdoS

A Tabela 1 apresenta o perfil sócio demográfico dos 
71 indivíduos com anemia falciforme que participaram 
da pesquisa. A idade variou de 18 a 59 anos, predomínio 



Impacto da anemia falciforme sobre a capacidade laborativa de pacientes com anemia falciforme 

Rev Med Minas Gerais 2020; 30: e-30106

3

do gênero feminino (54,9%), faixa etária de 18 a 29 
anos (63,4%), procedentes de zona urbana8,4,5, solteiros 
(62%), escolaridade 2º grau completo (36,6%).  Entre 
os participantes 85,9% não trabalham e 49,3% relatam 
que tiveram trabalho anterior. Houve uma correlação 
estatisticamente significativa entre o grau de escolaridade 
e trabalho (p= 0,005) e 98,5% manifestaram interesse por 
formação adicional. Entre os dez participantes que possuem 
trabalho atual, 63,6% possuem vínculo empregatício formal. 
A renda média familiar foi inferior a 1 salário mínimo para 
45,0% e a composição média familiar foi de 4 indivíduos, 
variando de 1 a 11. Entre os participantes 52,1% não 
recebem nenhum benefício/ auxílio doença. 

Na tabela 2 foi demonstrada correlação significativa 
entre intercorrências e absenteísmo (p= 0,01), também entre 
intercorrências e o fato de não trabalhar (p= 0,02). Noventa e 
sete por cento referiram que sentem dificuldade para exercer 
atividade laboral devido a condição imposta pela doença. 

No gráfico 1 foram apresentadas as principais 
intercorrências clínicas relatadas no último ano: crises 
álgicas (87,3%), dispneia (52,1%), fadiga (47,9%), cefaleia 
(46,5%), infecções de repetição (42,3%), tontura (29,6%) 
e sequelas neurológicas (14,1%).  Os motivos de internação 
foram apresentados no gráfico 2.

dISCuSSão

A anemia falciforme é uma doença crônica e, embora 
tratável, pode representar um alto grau de sofrimento para 
os pacientes 7. Suas complicações comprometem a qualidade 
de vida e podem levar à invalidez7,8.

Trata-se de doença grave, com alta taxa de mortalidade 
infantil.9,10 A implantação da triagem neonatal no Brasil foi 
uma importante decisão política com impacto assistencial. 
O diagnóstico precoce permite pronta instituição do 
tratamento (vacinas, penicilina profilática) e orientação 
para o reconhecimento precoce do seqüestro esplênico 
pelas mães ou cuidadoras visando reduzir a mortalidade 
de crianças nos primeiros cinco anos de vida 11. Também 
é relevante identificar crianças com maior risco de acidente 
vascular cerebral (AVC) para início precoce de transfusões 
de hemácias e fazer diagnóstico e tratamento da síndrome 
torácica aguda (STA). AVC e STA são, atualmente, as 
principais causas de óbito nos adolescentes e adultos jovens3.

Segundo Platt e colaboradores, a expectativa de vida de 
indivíduos com anemia falciforme (Hb SS) é bem menor 
que a da população em geral, sendo para homens de 42 anos 
e 48 anos para mulheres12. 

Minimizar o sofrimento desses pacientes depende de 
políticas públicas que assegurem acesso a serviços de saúde 
especializados, assistência multiprofissional humanizada 
(médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, 
assistentes sociais, farmacêuticos), apoio de familiares e 
recursos financeiros para transporte, hospedagens fora do 
domicílio, alimentação adequada. 

Apesar de uma rede de assistência hematológica 
organizada prestada pelos Hemocentros Brasileiros, esses 
pacientes apresentam demandas que exigem atendimentos 
de diversos especialistas (oftalmologistas, cardiologistas, 
neurologistas, pneumologistas, nefrologistas, ortopedistas, 
etc) e muitas vezes o acesso a esses serviços na rede pública é 
limitado. Também as demandas de internação são frequentes 
devido a diversas intercorrências clínicas. 

Assim como em outras doenças crônicas, aspectos 
psicossociais afetam a adaptação emocional, social e 
acadêmica dos pacientes com DF durante toda a sua 
vida. Esse estado vulnerável de saúde pode determinar 
dificuldade no relacionamento familiar, na interação com 
colegas, no rendimento acadêmico e no desenvolvimento 
de uma autoimagem positiva. Ansiedade, depressão, 
comportamento agressivo e medo, relacionados à natureza 
crônica e fatal da doença, são manifestações frequentes 
e se intensificam frente às repetidas crises de dor e 
internações.13,14

Nesse estudo, as principais intercorrências clínicas 
relatadas pelos pacientes, no último ano, foram: crises 
álgicas (87,3%), dispnéia (52,1%), fadiga (47,9%), cefaléia 
(46,5%), infecções de repetição (42,3%), tontura (29,6%) e 
sequelas neurológicas de AVE (14,1%).

A condição de saúde é reconhecida como fator 
determinante para qualidade de vida (QV). Em Belo 
Horizonte/MG, 2008, a QV foi avaliada sob os domínios 
físico, psicológico, social, nível de independência e aspectos 
espirituais/ crenças através de entrevistas com pacientes 
com doença falciforme. Apenas 24% dos participantes 
encontravam-se trabalhando e, dos que não trabalhavam, 
72% apontaram a doença como a principal causa de 
impedimento para o trabalho4. No presente estudo, 85,9% 
não trabalham.

Em 2011, no Hemocentro Regional de Montes Claros, 
pesquisa utilizando abordagem multidimensional da QV 
através do WHOQOL-bref verificou que o fato de ser 
alfabetizado influenciou positivamente na qualidade de vida 
dos anêmicos falciformes sob o aspecto do domínio social, 
enquanto o fato de estar estudando elevou a qualidade de 
vida nos domínios físico e meio ambiente 15. Esses achados 
são coerentes com os resultados da pesquisa atual que 
verificou correlação significativa entre o grau de escolaridade 
e acesso ao trabalho.  Outro aspecto relevante também 
documentado, foi o interesse de noventa e oito e meio por 
cento dos participantes por formação escolar adicional. 

Em Uberaba/ MG, 42,5% dos pacientes tinham 
escolaridade igual ou superior ao ensino médio completo e 
6,4% não frequentaram a escola6. No presente estudo 4,2% 
apresentam ensino superior, 36,6% ensino médio completo 
e 5,5% são analfabetos.

A baixa renda de pessoas com doença falciforme foi 
descrita em estudo anterior, sendo inferior a um salário 
mínimo para 49% e não possuíam renda ou era desconhecida 
para cerca de 41%6. Nesse estudo, realizado em Montes 
Claros/MG, verificou-se renda média familiar inferior a 1 
salário mínimo para 45,0% e a composição média familiar 
de 4 indivíduos, variando de 1 a 11. Entre os participantes 
52,1% não recebem nenhum benefício/ auxílio doença. 

O impacto da anemia falciforme sobre a capacidade 
laborativa ficou evidente ao demonstrar correlação 
significativa entre intercorrências e absenteísmo (p= 0,01), 
também entre intercorrências e o fato de não trabalhar 
(p= 0,02). Noventa e sete por cento referiram que sentem 
dificuldade para exercer atividade laboral devido a condição 
imposta pela doença.

Além de dificultar a oportunidade de trabalho, a anemia 
falciforme prejudica a preservação do emprego, o que gera 
implicações sociais e financeiras que afetam a qualidade de 
vida desses pacientes. 
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ConCluSão

O impacto negativo da anemia falciforme sobre a 
capacidade laborativa, condição socioeconômica e qualidade 
de vida foi demonstrado, porém o interesse por formação 
profissional e oportunidade de trabalho fortalecem a 
relevância de ações sociais que visem a qualificação e 
favoreçam a integração desses pacientes no mercado de 
trabalho.


