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RESUMO

Este artigo tem como propósito analisar o perfil e os aspectos socioeconômicos dos hemofílicos atendidos no Centro de Hemoterapia de Sergipe (HEMOSE). Os
hemofílicos são pessoas que possuem um distúrbio de coagulação sanguínea, de caráter genéticohereditário e que, apesar de não ter cura, possui tratamento. O
estudo que deu origem a este artigo foi do tipo descritivo, de caráter qualiquantitativo e contemplou as pesquisas bibliográfica, documental e empírica. Os
resultados revelaram que todos os hemofílicos entrevistados são homens, em sua maioria adultos, solteiros, com baixo nível de escolaridade e concentrados no
interior do estado. Além disso, verificouse que a maior parte não trabalha e aqueles inseridos no mercado de trabalho possuem vínculos empregatícios sem
proteção previdenciária.

PALAVRAS CHAVE: Hemofilia. HEMOSE. Perfil. Aspectos Socioeconômicos.

ABSTRACT

This article has the proposal of analyze the profile and socioeconomic aspects of the hemophiliacs attended at the Sergipe Center of Hemotherapy (HEMOSE). The
hemophiliacs are a group of people that suffer from a blood coagulation disorder, of genetichereditary character, that despite doesn´t have a cure there´s a
treatment. This article its originated from a descriptive, qualiquantitative, bibliographical, documentary and empirical research. The research revealed that all the
hemophiliacs are from the masculine sex, mostly adults, single, with a low level of escolarity that lives in the inner cities of Sergipe. Besides that, it was verified that
the majority of them doesn´t have a job, on the other hand those that were in the job market didn´t have social secury protection.
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RESUMEN

Este artículo tiene como propósito analizar el perfil y los aspectos socioeconómicos de los hemofílicos atendidos en el Centro de Hemoterapia de Sergipe
(HEMOSIS). Los hemofílicos son personas que poseen un trastorno de coagulación sanguínea, de carácter genéticohereditario y que, a pesar de no tener cura,
tiene tratamiento. El estudio que dio origen a este artículo fue del tipo descriptivo, de carácter cualcuantitativo y contempló las investigaciones bibliográfica,
documental y empírica. Los resultados revelaron que todos los hemofílicos entrevistados son hombres, en su mayoría adultos, solteros, con bajo nivel de
escolaridad y concentrados en el interior del estado. Además, se verificó que la mayor parte no trabaja y aquellos insertos en el mercado de trabajo poseen
vínculos de trabajo sin protección previsional.

PALABRAS CLAVE: La hemofilia. HEMOSE. Perfil. Aspectos Socioeconómicos.

Introdução

Este artigo traz reflexões de parte de uma pesquisa maior intitulada “Hemofílicos do Centro de Hemoterapia de Sergipe (HEMOSE): um estudo da situação
socioeconômica, de saúde e do tratamento de pessoas com coagulopatias hereditárias”, vinculada ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
(PIBIC)/UFS, financiada pelo CNPq, e resulta de uma demanda oriunda do Serviço Social do HEMOSE, diante da necessidade de conhecer melhor os hemofílicos
atendidos pela referida instituição. Para efeito das discussões aqui apresentadas, o recorte de análise diz respeito ao perfil e aos aspectos socioeconômicos dos
hemofílicos que utilizam os serviços do HEMOSE, de modo a apresentar quem são e como se encontra a situação destes no que diz respeito às condições de
moradia, educação, trabalho e previdência.

Tratase de uma pesquisa de caráter descritivo, do tipo qualiquantitativa e que se referenciou no método materialista históricodialético, o qual permite uma análise
crítica. Foram utilizadas as pesquisas bibliográfica, documental e empírica. A pesquisa bibliográfica foi feita a partir da leitura de livros, artigos e revistas
especializadas que abordam a temática aqui discutida. A documental se realizou por meio da consulta às legislações que tratam do tema (decretos, portarias,
parâmetros definidos pelo Ministério da Saúde (MS), etc.), e a empírica junto a 43 pessoas com hemofilia que utilizam os serviços do HEMOSE. Esta instituição
atende cerca de 100 usuários, sendo assim, inicialmente foi definida uma amostra de 30%, porém esta foi ampliada no decorrer da pesquisa. Utilizouse como
instrumento para a coleta dos dados um formulário contendo perguntas abertas e fechadas. Para o tratamento dos dados estatísticos foram utilizados recursos e
técnicas de análise estatística descritiva do pacote estatístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS) por meio de tabelas de frequência, com o propósito
de averiguar os aspectos relevantes a pesquisa.

Neste estudo, para tratar do tema, é feita uma discussão sobre a política nacional do sangue que regulamenta a questão do sangue, dos seus componentes e
derivados e a configuração da hemoterapia brasileira, e os avanços até então conquistados para o tratamento dos hemofílicos, seguindose da apresentação e
discussão dos resultados da pesquisa e das considerações finais.
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Contextualizando a Política Nacional do Sangue no Brasil

A Política Nacional do Sangue foi implementada e regulamentada no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), em um contexto de definições importantes no
tocante à política de saúde. Ainda nos anos de 1970 foi desencadeado um movimento que se denominou de reforma sanitária, capitaneado inicialmente por
diversos profissionais da saúde, que propunha mudanças na forma de compreender e operacionalizar a política de saúde no Brasil. Este movimento, defendia a
universalização do acesso às ações de saúde; a saúde como direito do cidadão e dever do Estado; a instituição de um Sistema Único de Saúde; a
descentralização das ações nas três instâncias de governo, com definição de recursos destinados à saúde; e a participação social, mediante a democratização do
poder decisório, ou seja, novos mecanismos de gestão. (BRAVO, 2001).

Estas ideias, conforme Bravo (2001, p. 9), foram reafirmadas na 8ª Conferência Nacional de Saúde realizada em Brasília, em 1986, que contou com vários
movimentos sociais, sindicatos, associações, partidos políticos, etc., cujas bandeiras de luta foram, em boa parte, reconhecidas na Constituição Federal de 1988,
ficando a saúde enquanto integrante da Seguridade Social, juntamente com a assistência e previdência social e definida como “resultante das condições de
alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso a serviços de saúde [...].” (BRAVO, 2011, p.
110111). Juntamente com a concepção de saúde, reconhecida enquanto um direito constitucional, foram definidas novas formas de gestão e participação popular,
que vão dando um outro formato à política de saúde no Brasil, por meio da instituição do Sistema Único de Saúde (SUS).

As mudanças que ocorreram nos anos de 1980 no âmbito da saúde no Brasil vão ter reflexos importantes na instituição de uma política de sangue, principalmente
no que concerne ao seu aspecto de política pública. Até a Constituição de 1988, havia uma predominância de ações de caráter privado no tocante à
comercialização do sangue e à produção de hemoderivados, refletindo a forma como era executada a política de saúde no país, ou seja, a ênfase na
mercantilização (BRAVO, 2001), tendo em vista o crescimento da medicina previdenciária e o declínio da saúde pública (PAIVA; TEIXEIRA, 2014).

Na luta por uma saúde pública e de qualidade, um dos lemas do movimento da reforma sanitária também incluía a preocupação com o controle do sangue, o
atendimento hematológico e hemoterápico universal (SANTOS; MORAES; COELHO, 1992). Como afirmam esses autores, na década de 1980, em meio aos
debates da reforma sanitária, na 8ª Conferência Nacional de Saúde e no estabelecimento do Sistema Único e Descentralizado de Saúde (SUDS), bem como nas
votações para instaurar a constituinte, “o controle do sangue passou a ser um dos pólos do debate sobre estatização/privatização dos serviços de saúde,
aparecendo muitas vezes como um exemplo das necessidades de reformulação do sistema de saúde brasileiro.” (SANTOS; MORAES; COELHO, 1992, p.111).
Reivindicavase, portanto, a não comercialização do sangue, a operacionalização de padrões técnicos, fiscalização para coleta do sangue e sua utilização, e a
qualidade dos serviços.

Tais discussões, na década de 1980, foram evidenciadas também a partir da problemática da AIDS, que trouxe a preocupação da população com a transfusão de
sangue e a possibilidade de contaminação, havendo uma busca pelo controle do sangue, dentro de um forte debate em torno da estatização ou privatização dos
serviços de saúde.

Dessa forma, organizações como a Associação dos Médicos Sanitaristas de São Paulo, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), Associação
Brasileira dos Hemofílicos, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, a União Nacional dos Estudantes (UNE), entre
outras, passaram a exigir medidas que controlassem a questão do sangue no país, através de regulamentações e fiscalizações.

Nessa perspectiva, segundo Santos; Moraes e Coelho (1992, p.111) “a resposta institucional, no plano das políticas públicas, foi lenta e aos trancos, sendo difícil
apontar uma correlação linear entre a repercussão da AIDS como fato social e a reorganização da hemoterapia.” Salientam, ainda, que devido à falta de medidas e
legislações específicas por parte do governo federal, alguns estados na década de 1980 planejaram uma política hemoterápica própria.

Convém destacar que no âmbito federal, nos anos 1980, também foram tomadas algumas medidas a exemplo da criação do Programa Nacional do Sangue e
Hemoderivados (PróSangue), com o “objetivo de alcançar a cobertura hemoterápica em todo o País por meio da promoção da doação voluntária de sangue, da
qualificação de recursos humanos e da padronização dos procedimentos técnicos.” (BARCA, 2013, p.38). A autora também aponta como marco importante o Plano
Nacional de Sangue e Hemoderivados (PLANASHE) que orientou a estruturação da Hemorrede nacional, mas conforme Santos; Moraes e Coelho (1992, p.139),
não abrangeu mudanças profundas visto que “teve o propósito de criar um ‘fato novo’ no cenário da hemoterapia brasileira, diante da intensa e vigorosa articulação
de movimentos sociais criados após o aparecimento da AIDS no Brasil”.

A partir disso, surgiu a Lei nº 7.649 de 1988, que estabeleceu “[...] a obrigatoriedade do cadastramento dos doadores de sangue bem como a realização de
exames laboratoriais no sangue coletado, visando prevenir a propagação de doenças, e dá outras providências.” (BRASIL, 1988a, n.p.). Ou seja, a partir desta lei
ficaram obrigatórios os testes laboratoriais para detectar as seguintes infecções: “Hepatite B, Sífilis, Doença de Chagas, Malária e Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida (AIDS).” (BRASIL, 1988a, n.p.).

Estas ações tiveram como uma das referências o relatório produzido, em 1969, por Pierre Cazal, consultor da Organização PanAmericana da Saúde (OPAS), que
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ficou conhecido como “Cazal” e indicou as estratégias que, na década de 1980, subsidiaram o processo de reforma da política do sangue no país. O relatório
trouxe também algumas contribuições, tais como: o processo de sistematização das doações voluntárias, que deveriam ter uma finalidade social; a normatização
da produção; a organização das instituições para que tivessem preparo e capacidade na prática de hemoterapia; a distribuição e utilização correta do sangue e
seus componentes; a promoção de pesquisas científicas de desenvolvimento tecnológico sobre a temática; o controle de qualidade e de fiscalização sanitária; a
regulação da indústria de hemoderivados, dentre outros (SILVA; COSTA; BACCARA, 2015). No que diz respeito às medidas do sangue e seus derivados, tais
ações continuaram na década de 1990, após a promulgação da Constituição de 1988 e da implantação do novo sistema de saúde no brasil que vai ser
materializado por meio do SUS (BARCA, 2013).

A Constituição de 1988, em seu Art. 199, § 4º trata da questão do “[...] processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de
comercialização.” (BRASIL, 1988b, n.p.), mas essa questão exigia uma regulamentação que, contida num projeto de lei de 1991, só foi aprovada em 2001, uma
vez que enfrentou resistências diante do cenário neoliberal da década de 1990 e uma forte posição antiSUS (BARCA, 2013; PAIM, 2008).

Em 1992 foi estabelecida a Portaria nº 234  Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (NOB  SUS/92), com o intuito de organizar e operacionalizar
o SUS, sobretudo no que diz respeito ao processo de gestão. De acordo com Barca (2013), no tocante à Política de Sangue, a NOB  SUS/92 não define
precisamente quais as competências das três esferas de governo no processo de gestão da hemoterapia, permitindo que o gerenciamento dos serviços
hemoterápicos acontecessem tanto através do estado quanto pelo município considerando, assim, a possibilidade de atuação de cada uma destas instâncias. É
importante salientar que os estados, em sua maioria, exercem o papel de coordenação e gestão dos serviços hemoterápicos no Brasil, exemplo disso são os
Centros de Hemoterapia.

Somente em 2001, fruto de muita luta, é aprovada a Política Nacional de Sangue – Lei nº 10.205 – conhecida como “Lei Betinho” ou “Lei do Sangue”, que
estabelece princípios e diretrizes como a universalização do atendimento, doação voluntária, proibição da comercialização da coleta de sangue, a proteção da
saúde do doador e do receptor, a segurança no que diz respeito à estocagem e transporte do sangue, dentre outros. Esta lei ainda define a Rede Integrada de
Unidades de Hemoterapia e faz parte do Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados (SINASAN), o qual é responsável por serviços produtores de
hemocomponentes e por procedimentos transfusionais das redes de serviços de hemoterapia nos níveis estadual e municipal (BRASIL, 2001a).

Outras leis e decretos contribuíram para regulamentar a política pública de sangue, tais como: o Decreto nº 3.990, de 2001, que “Regulamenta o art. 26 da Lei no
10.205, de 21 de março de 2001, que trata da coleta, processamento, estocagem, distribuição e aplicação do sangue, seus componentes e derivados, e estabelece
o ordenamento institucional indispensável à execução adequada dessas atividades.” (BRASIL, 2001b, n.p.); e a Lei nº 10.972, de 2004, que “autoriza o Poder
Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia  HEMOBRÁS e dá outras providências.” (BRASIL, 2004,
n.p.). A partir desta lei, a HEMOBRÁS, conforme o Art. 2o, terá a finalidade de atividades econômicas, no que diz respeito à produção industrial dos
hemoderivados.

Assim, mesmo diante de um cenário de desconstrução da política de saúde pública e universal, tais medidas foram importantes para a regulamentação de uma
política nacional de sangue e da constituição do sistema de hemoterapia do país, trazendo importantes implicações na vida dos hemofílicos. Entretanto, apesar de
todos estes avanços ainda tem sido difícil para os hemofílicos realizarem o tratamento, principalmente, em muitos casos, devido à situação socioeconômica,
conforme constada nos resultados desta pesquisa.

Os hemofílicos são pessoas que possuem distúrbio de coagulação sanguínea, e por isso precisam de constante acompanhamento e tratamento. A hemofilia é uma
doença genéticahereditária recessiva que faz parte das chamadas coagulopatias hereditárias e se caracteriza pela ausência ou mau funcionamento dos fatores de
coagulação VIII (hemofilia A) e IX (hemofilia B), responsáveis pelo processo de estancamento sanguíneo. Essa condição leva os hemofílicos a sofrerem com
sangramentos prolongados, sejam eles causados por acidentes, tratamentos invasivos ou espontâneos. Em consequência disso, são frequentes as complicações
em sua vida, a exemplo de hematomas de alto risco.

No caso de Sergipe, o tratamento é realizado pelo Centro de Hemoterapia de Sergipe (HEMOSE), lócus desta pesquisa, através de equipes multiprofissionais.
Apesar de desenvolver atividades imprescindíveis na execução da política de sangue no Estado, o HEMOSE possui poucas informações sobre os usuários que
utilizam os serviços por ele prestados, sobretudo dos hemofílicos, o que denota a importância dos resultados desta pesquisa para que se tenha elementos que
explicitem quem são as pessoas com hemofilia, as condições em que vivem e, assim, subsidiar na elaboração de projetos e programas institucionais, e para novos
avanços nas definições de políticas públicas que propiciem a melhoria no atendimento, a garantia de direitos ao hemofílico, além de se tornar prática algumas
conquistas já garantidas em lei.

Perfil e aspectos socioeconômicos dos hemofílicos do HEMOSE
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Os resultados da pesquisa revelaram que dos 43 entrevistados, 100% pertencem ao sexo masculino. Este fato está relacionado às questões genéticas que, por ser
uma doença genéticohereditária recessiva originada no cromossomo X, atinge predominantemente homens. Sendo as mulheres apenas portadoras do gene e
raramente acometidas pela doença, pois possuem dois cromossomos X, um dominante e outro recessivo.

Em comparação com os dados da pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde (MS) sobre o Perfil geral das coagulopatias no Brasil, referente ao ano de 2015,
observase que dos 9.908 pacientes com hemofilia A, 98,3% são do sexo masculino e 1,7% feminino. Com relação a esse percentual de mulheres com hemofilia A
“[…] acreditase que a maior parte dos diagnósticos de hemofilia em mulher, descritas neste perfil, referese à condição de portadora, cujo diagnóstico não foi
atualizado pelos Centros de Tratamento após inclusão da variável portadora de hemofilia no sistema.” (BRASIL, 2017, p.18).

No que tange ao nome social, 97,7% responderam não utilizar e 2,3% responderam positivamente o que já indica, apesar de ser um percentual pequeno, um
diferencial na medida em que alguns hemofílicos assumem a sua identidade de gênero.

A maioria dos usuários se encontra na faixa etária maior que 18 anos, ou seja, 55,8%, o que compreende a categoria adulto conforme as definições do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA). Já aqueles menores de 12 anos incompletos  correspondente a categoria criança  compreendem 27,9% dos entrevistados,
enquanto que 16,3% são adolescentes, ou seja, estão na faixa etária entre 12 anos completos a 18 anos.

Se relacionar esses dados com o mapeamento nacional, percebese que dos 9.908 hemofílicos do tipo A cadastrados no sistema Hemovida Web  Coagulopatias
do Brasil, 63,06% correspondem à faixa etária entre 1549 anos, seguido de 24,23% entre 114 anos, 12,32% que estão na faixa etária entre 5980 anos, e 0,39%
que não informou a idade (BRASIL, 2017). Vêse, portanto, que os dados dos hemofílicos do HEMOSE estão em conformidade com os dados nacionais.

No tocante ao estado civil, 88,4% são solteiros, 7,0% casados/união estável e 4,6% viúvos. Mesmo considerandose outros fatores para este percentual elevado
de pessoas solteiras, convém atentar para o fato de que 27,9% dos hemofílicos se encontram na faixa etária menor que 12 anos de idade, o que pode influenciar
neste resultado.

Em relação ao quesito raça/cor observouse que há um equilíbrio em relação aos percentuais: 37,2% se autodeclararam brancos, 32,6% pardos e 30,2% pretos.
Alguns estudos apontam resultados diferentes e semelhantes aos indicados acima. A pesquisa realizada por Sousa et. al. (2013) sobre o perfil epidemiológico dos
hemofílicos do Hemocentro da Paraíba, mostrou que a maioria deles se declarou não branco. Já o estudo de Carapeba (2006), sobre o perfil epidemiológico dos
pacientes hemofílicos do Estado do Mato Grosso, verificou que a maioria era branca. Portanto, entendese que não há uma relação entre raça e doença, pois a
diferenciação racial pode ser elucidada pela prevalência de raça por região, segundo as características específicas de cada estado.

Na análise dos aspectos socioeconômicos, observouse que, referente a procedência dos entrevistados, 79,1% são oriundos do interior do estado de Sergipe,
enquanto que 20,9% residem na capital – Aracaju. Dos que residem no interior, 48,8% estão na zona rural e 51,2% na zona urbana. Ao comparar os dados da
presente pesquisa com os da United Nations (Nações Unidas) (2014), notase que, diferentemente dos hemofílicos, no caso da população em geral há uma
prevalência de brasileiros que residem em áreas urbanas, uma vez que de 204.450.649 brasileiros, 85,4% estão na zona urbana e apenas 14,6% na zona rural.

Ao constatar que a maioria dos hemofílicos (79,1%) reside no interior e, destes, parte considerável (48,8%) na zona rural, notase que a questão do deslocamento
até a capital a fim de realizar o tratamento é de suma importância. Observouse então que, em relação ao meio de acesso dos hemofílicos ao HEMOSE, 51,2%
utilizam ambulância ou transporte da prefeitura, 32,6% o transporte coletivo, 14% carro próprio e 2,3% outro tipo de transporte.

Esses dados demonstram que 51,2% dependem do transporte do município que nem sempre está disponível, ainda que a solicitação seja feita previamente, o que
pode implicar no tratamento. Além da importância e apoio do poder público aos pacientes, esta situação indica a necessidade da criação de novos centros de
hemoterapia no interior do estado para facilitar o acesso ao tratamento dessa parcela de hemofílicos residente em municípios sergipanos.

No que diz respeito às condições de moradia, a maioria dos hemofílicos (93%), reside em casas e 7% em apartamentos, o que está em conformidade com a
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2017, na qual verificouse que, dos 69.773 brasileiros pesquisados, 86,6% residem em casas, 13,2 % em
apartamentos e apenas 0,2% em cômodos ou cortiços. Ainda sobre a situação da habitação dos hemofílicos, foi observado que 65,1% destes possuem domicílio
próprio, 20,9% alugado, 7% residem em ocupações, 4,7% habitam em imóveis cedidos e apenas 2,3% financiados. Em consonância com a situação destes
usuários, a PNAD (2017) mostrou também que 67,9% dos brasileiros possuem domicílio próprio, seguido de 17,6% na condição de alugado, 8,7% de imóveis
cedidos, 5,6% financiados e 0,2% em outra situação de habitação. Apesar das altas porcentagens tanto de hemofílicos (76,8%) quanto de brasileiros (86,6%) que
não possuem gastos com a moradia, verificouse que 23,2% dos hemofílicos tem despesas com o domicílio, o que impacta diretamente na renda familiar.

Verificouse, também, que 81,4% dos domicílios possuem esgotamento sanitário e 18,6% não dispõem deste serviço. Este fato tem implicações na saúde dos
hemofílicos, visto que a ausência de saneamento básico pode causar doenças como leptospirose, dengue, disenteria bacteriana, infecções gastrointestinais, entre
outras que, em estágios graves, podem causar hemorragias. Entretanto, ao levar em consideração que do percentual de hemofílicos que residem no interior e na
zona rural (48,8%), destes, 66,7% dispõe de esgotamento sanitário e 33,3% não conta com esse serviço, observamse avanços importantes no que diz respeito às
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condições de saneamento básico, uma vez que boa parte usufrui deste serviço.

No tocante ao abastecimento de água, foi constatado que 95,3% dos entrevistados contam com água encanada e 4,7% fazem o uso de água proveniente de poço
ou nascente. Já em nível nacional, a PNAD (2017) mostrou que 85,7% da população brasileira utiliza a rede geral de distribuição de água, 9,9% algum tipo de
poço, 2,1% fonte ou nascente e 2,3% contam com outro tipo de abastecimento. Quanto à água consumida pelos hemofílicos, constatouse que 37,2% é do tipo
mineral, 32,6% filtrada, 11,6% sem tratamento, 16,3% outros e 2,3% clorada. Estes dados reforçam a importância do consumo de água com tratamento para evitar
a proliferação de doenças, o que no caso de hemofílicos é fundamental. Entretanto, ainda é preocupante o percentual relativo ao uso da água sem tratamento
(11,6%). Segundo Gois, Nogueira e Moraes (2013, p. 252), é necessário garantir o abastecimento de água de qualidade por meio de políticas públicas, uma vez
que “é impossível visualizar uma melhoria no quadro da saúde pública no mundo sem considerar todas as situações que envolvam a precariedade do
abastecimento de água e todas as suas consequências na saúde da população”.

Outro aspecto relevante é que 100% dos usuários contam com eletricidade em seu domicílio, fundamental no tratamento dos pacientes que participam do
Programa de Dose Domiciliar[i] e que necessitam conservar o fator sob refrigeração. Revela ainda que, conforme o IBGE (2016), existe uma tendência à
universalização desse serviço em todo Brasil, demonstrada pela PNAD (2017) que constatou um percentual de 99,8% dos domicílios que dispõem de energia
elétrica e apenas 0,2% que não conta com este serviço.

No que diz respeito aos aspectos educacionais, averiguouse que 53,5% não frequentam a escola e 46,5% frequentam. Este dado reflete outros aspectos
educacionais, como o referente ao nível de escolaridade, sendo que a maioria dos entrevistados (58,1%) possui ensino fundamental incompleto; seguido de 14%
com ensino fundamental completo; 9,3% que têm ensino médio completo, 7% alfabetizados, 4,7% nível superior completo e, com o mesmo percentual, aqueles
que não ingressaram na rede de ensino (crianças menores de três anos), e apenas 2,3% não alfabetizados.

A partir de tais dados, é possível notar que a maioria (53,5%) não frequenta a escola. Essa informação pode estar relacionada às questões da própria doença que
ocasiona “[...] acidentes hemorrágicos e que exijam imobilização ou uma recuperação mais lenta.” (PEREIRA, 2010, n.p.), além de possuir características “[...]
psicossociais próprias, embora não específicas, tais como o absenteísmo escolar, retração frente aos jogos infantis que envolvem atividades corporais, negação do
risco de traumatismo [...] problemas sociais, etc.” (WOOLF et al., 1988, LOGAN et al., 1993, OREMBAND, 1988 apud CAIO et al., 2001, p.597).

Chamase atenção para essas questões, pois muitas vezes os pais ou responsáveis, por conta da condição de saúde, acabam privando os hemofílicos do contato
com outras crianças com receio de que ao participarem de atividades mais bruscas, ou até mesmo na prática de alguns jogos/esportes, possam sofrer algumas
lesões, o que, por vezes, acaba influenciando na frequência escolar, como corrobora Cassis (2015, p.28) ao afirmar que “[...] pais de uma criança com hemofilia
podem ter certa apreensão diante do início do ano letivo.” Assim, é fundamental o esclarecimento sobre a doença, tanto para a família como para a equipe escolar,
de forma que possam lidar com mais segurança diante de situações apresentadas pelo hemofílico, busquem estratégias para a interação social e contribuam para
elevar a autoconfiança (CASSIS, 2015).

Um aspecto relevante identificado na pesquisa é que dos que frequentam a escola (46,5%), 95% afirmaram que a instituição possui informação sobre a patologia,
enquanto 5% responderam que não. Isso é fundamental para o hemofílico, porque, devido à doença, muitas vezes é necessário que ele se ausente das atividades
escolares, além de demandar, por parte da equipe escolar, encaminhamentos adequados nas situações em que ocorram hematomas e/ou sangramentos.
Ademais, esse contato com a escola se faz de suma importância, visto que o conhecimento sobre a doença também possibilitará à equipe pedagógica pensar
estratégias que facilitem a participação da criança nas atividades escolares (CASSIS, 2015).

Destacase que uma pessoa com hemofilia que mantenha o acompanhamento e tratamento adequados terá uma vida normal, não sendo a doença um obstáculo
intelectual e social. O apoio da família é um aspecto indispensável no processo de tratamento e o estímulo à prática de esportes orientada se faz fundamental,
dado que “[...] permite fortalecer a massa muscular, o que torna as articulações menos vulneráveis às hemorragias.” (APH, s.d, n.p.).

Todos estes aspectos podem refletir no nível de escolaridade dos pacientes hemofílicos, cuja maioria (58,1%) possui somente o ensino fundamental incompleto.
Consequentemente, também pode apresentar rebatimentos na situação de trabalho dos usuários. Desse modo, os resultados da pesquisa apontaram que 70,8%
dos entrevistados não desenvolvem nenhuma atividade laborativa, enquanto 29,2% afirmaram que estão trabalhando. Dos entrevistados que responderam
afirmativamente, verificouse que a inserção no mercado de trabalho ocorre da seguinte forma: 77,8% são autônomos sem previdência social, 11,1%
aposentados/pensionistas e 11,1% estão afastados com auxíliodoença.

Os dados acima relevam um alto índice de hemofílicos fora do mercado de trabalho (70,8%) e que estão engrossando o número de desempregados no Brasil. De
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desemprego no Brasil em março de 2017 chegou a 13,7% (IBGE, s.d.). Além disso, o
percentual daqueles que desenvolvem algum tipo de trabalho, ou seja, 77,8%, são autônomos sem previdência social, o que revela a presença de trabalhos
precários, temporários e sem nenhuma proteção social.

O fato do hemofílico adulto possuir um emprego tem um grande significado. Conforme Pereira (2010, n.p.), “o hemofílico como qualquer outra pessoa deve viver
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integrado na sociedade, exercendo uma profissão que lhe permita sua realização profissional, sua independência econômica e que também esteja compatível com
suas limitações físicas.” Conquistar a independência financeira, sem dúvida, permite maior segurança ao hemofílico. Por outro lado, empregos não compatíveis
com sua condição e que exigem esforço físico, por exemplo, podem afetar sua saúde.

Essa é uma situação complexa, principalmente se considerados os níveis de escolaridade apresentados nesta pesquisa e as exigências atuais do mercado de
trabalho. Como afirma Pereira (2010), a falta de qualificação profissional e o baixo nível de escolaridade poderá trazer consequências para o paciente hemofílico,
que muitas vezes são levados a desenvolver atividades laborativas não compatíveis com a sua condição de saúde (trabalhos que exigem força física), o que
poderá ocasionar episódios hemorrágicos e incapacitações. Ainda de acordo com Pereira (2010, n.p.),

O hemofílico profissionalizado adequadamente se sentirá útil, produtivo e capaz de manter sua subsistência e assim se realizar mesmo
lidando com os episódios de sua doença. Além disso, ele ampliará sua rede de relações sociais, pode descobrir outras possibilidades de
interagir com a dinâmica da sociedade contemporânea, pode formar grupos entre iguais para reivindicações com relação ao próprio
trabalho, cultura e lazer, etc..

É valido mencionar também o medo que os hemofílicos têm de perder o emprego e às vezes evitam informar sobre a doença. Com relação a isto, Cassis (2015)
argumenta que a revelação ou não da hemofilia em uma entrevista de emprego precisa levar em conta várias questões, e caso ela seja realizada o paciente
precisa explicar de forma clara e segura sobre o que é a doença e o tratamento, realçando a sua importância para que o trabalho ou sua saúde não seja afetados.

Já em relação ao vínculo empregatício dos familiares dos pacientes, observouse que 79,1% moram com pessoas que trabalham ou têm alguma renda e 20,9%
responderam negativamente. Dentre os vínculos de trabalho, 51,4% são autônomos e não contribuintes da previdência; 16,2% aposentados e pensionistas, 13,5%
autônomos com previdência social; 10,8% assalariados sem carteira de trabalho; 5,4% assalariados com carteira de trabalho; e 2,7% afastados com
auxíliodoença.

Dessa maneira, é perceptível que as famílias dos hemofílicos também sofrem com os vínculos empregatícios precarizados, uma vez que mais da metade (51,4%)
vive como autônomo e sem contribuir para a previdência social. Os trabalhos exercidos de forma autônoma, têm crescido bastante no país, muitas vezes ligados à
informalidade. Para Leibante (2008, p.2), o trabalho informal, um fenômeno que está presente na sociedade capitalista, se relaciona com as mudanças ocorridas
nas relações de trabalho, “[...] mudanças essas que apontam para um aumento da precarização das condições de trabalho, do subemprego e do exército industrial
de reserva.” Esse tipo de atividade gera a insegurança no trabalho, além de não assegurar direitos trabalhistas e previdenciários, como aposentadorias,
auxíliodoença, férias, décimoterceiro, entre outros.

No que se refere à renda familiar, 65,1% possuem uma renda familiar de 1 a 2 salários mínimos, 25,6% disseram ter renda menor que 1 salário mínimo, 7% de 2,1
a 3 salários mínimos e 2,3% renda maior que 3 salários mínimos. Segundo o IBGE (2018), a renda média per capita das famílias brasileiras foi de R$ 1.268, no ano
de 2017. Em Sergipe, essa média chegou a R$ 834. Levando em conta essas informações, verificase que a renda familiar dos hemofílicos do estado de Sergipe
segue a média nacional e é um pouco maior da média estadual, dado que a maior parte dos entrevistados (65,1%) respondeu ter renda familiar de 1 a 2 salários
mínimos, ou seja, entre R$ 954 e R$ 1.908. Ademais, há também uma relevante parcela (25,6%) que se encontra em consonância com a média estadual e abaixo
da média nacional, ou seja, vive com menos de um salário mínimo. Convém destacar que no cálculo da renda familiar estão incluídos os benefícios assistenciais
recebidos pelo usuário e/ou familiar(es) e que, em alguns casos, se constituem na única fonte de renda familiar.

No que se refere ao quantitativo de pessoas que residiam com os entrevistados, os dados revelaram que 62,7% moram com até três pessoas e 37,3% residem
com mais de três. Em consonância com esses percentuais, a PNAD (2017) aponta que 67,9% dos domicílios brasileiros possuem até 3 moradores e 32,1% quatro
moradores ou mais. Estes dados são significativos, posto que o quantitativo de pessoas por domicílio pode refletir diretamente na renda familiar. Constatouse que
dos hemofílicos pesquisados que moram com até 3 pessoas (62,7%), 88,9% possuem renda entre 1 e 2 salários mínimos, 7,4% entre 2,1 e 3 salários mínimos, e
3,7% menos de 1 salário. Além disso, dos 37,3% de hemofílicos com composição familiar formada por mais de 3 pessoas, 31,2% contam com mais de 6 pessoas
no domicílio e renda de 1 a 2 salários mínimos. Isso demonstra a precariedade em que esses hemofílicos e suas famílias vivem, tendo em vista que a renda
familiar é baixa para o quantitativo de pessoas que residem nos domicílios, o que pode afetar diretamente a vida e o tratamento do hemofílico.

Ademais, como já referido anteriormente, a renda familiar também é composta pelo recebimento de benefícios assistenciais, o que ficou evidenciado diante dos
resultados da pesquisa. Dos 43 entrevistados, 67,4% informaram que recebem os referidos benefícios, enquanto que 32,6% responderam que não. Entre os
benefícios citados estão: Benefício de Prestação Continuada (BPC) com 60,5%, Passe Livre (27,9%), Bolsa Família (7%), Cesta Básica (2,3%) e outros (2,3%).

Dentre os benefícios mais requisitados, foi observada a predominância do recebimento do BPC, com 60,5%. Este auxílio não exige contribuição previdenciária e
contempla os pacientes hemofílicos, desde que se enquadram em seus critérios. Contudo, por ter o acesso restrito diante dos critérios estabelecidos, muitos
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hemofílicos, mesmo com renda familiar baixa, não conseguem acessar os benefícios assistenciais, uma vez que ao serem estabelecidos não se reconhecem “[...]
as particularidades/necessidades e demandas dos portadores de hemofilia e seus familiares [...]”. (PEREIRA, 2010, n.p), o que demonstra a necessidade de se
pensar e “[...] formular programas que contemplem as necessidades de doentes crônicos e seus familiares.” (PEREIRA, 2010, n.p).

Quanto aos benefícios recebidos pela família dos entrevistados, 76,7% declararam não receber. Entre os que recebiam (23,3%), os benefícios informados foram os
seguintes: BPC (20,9%), Bolsa Família (4,7%), Passe Livre (2,3%). Diferente dos pacientes, notouse que seus familiares apresentam uma baixa utilização de
benefícios assistenciais, visto que apenas uma pequena parcela (23,3%) informou usufruir destes. Isso pode estar relacionado com a situação de trabalho dessas
famílias, já que 79,1% dos entrevistados responderam ter familiares que trabalham, apesar de se encontrarem, em sua maioria, em atividades informais. Ademais,
observase que, assim como constatado junto aos usuários, há uma prevalência do BPC sobre os outros benefícios, o que pode estar ligado ao fator genético da
doença, dado que 69,8% dos hemofílicos responderam ter parentes com a mesma patologia.

Considerações Finais

A discussão aqui desenvolvida mostra como foi sendo construída a política nacional de sangue, no contexto de mudanças importantes que ocorreram na política
de saúde brasileira. A preocupação com a comercialização do sangue e a ausência de legislações que pudessem regular essa questão no Brasil, fizeram parte das
bandeiras de luta do movimento de reforma sanitária, no bojo das reivindicações por uma saúde pública, gratuita e de qualidade. Portanto, as legislações que hoje
definem o sistema de hemoterapia no país, e materializam uma política nacional de sangue, são frutos de um processo de luta fundamental para o tratamento das
pessoas com hemofilia. Pessoas estas que enfrentam diversas situações não só relativas ao tratamento, mas também às condições de vida que possuem,
conforme mostram os dados desta pesquisa, no tocante à realidade sergipana.

No caso de Sergipe, o HEMOSE desempenha um papel importante na medida em que é o único Centro de Hemoterapia público que atende os pacientes que
apresentam alguma coagulapatia hereditária, como a hemofilia. Apesar de ser uma doença genéticahereditária, a hemofilia possui tratamento, e este pode ser
dificultado se não forem adotadas políticas públicas que possam dar suporte a estas pessoas. Apesar de alguns avanços, ainda é restritivo o acesso aos
benefícios assistenciais, a exemplo do BPC, que não possui nenhum diferencial em relação aos hemofílicos, os quais devem estar enquadrados dentro dos seus
critérios de elegibilidade para ter acesso. Considerandose, conforme resultados da pesquisa, que ele o benefício mais utilizado pelos hemofílicos é fundamental
pensar estratégias no sentido de se analisar a especificidade da doença.

Essa ausência de políticas públicas acaba refletindo diretamente no tratamento e saúde das pessoas com hemofilia, principalmente daquelas que possuem uma
situação socioeconômica que exprime diversas dificuldades, entre elas uma que chama atenção na pesquisa, ou seja, o acesso ao HEMOSE, devido à falta de
condição financeira e ausência de suporte de transporte do município em que mora, o que denota o não reconhecimento desta instância de governo quanto à
importância do tratamento. Como boa parte reside no interior do Estado e depende do transporte das prefeituras, vêse a necessidade de ampliação do número de
hemocentros para facilitar o acesso dos pacientes ao tratamento. Neste sentido, a importância de se conhecer a realidade dos hemofílicos, de forma a subsidiar a
elaboração de programas e políticas que possam contribuir com a melhoria da situação de vida e saúde.

Como já referido, esta foi uma das preocupações deste estudo, cujos resultados mostram que os hemofílicos que frequentam o HEMOSE são do sexo masculino,
em sua maioria brancos, adultos, solteiros, com baixo nível de escolaridade, estão concentrados no interior do estado, residem em casa própria e com uma média
de três pessoas. Possuem acesso à energia elétrica e saneamento básico e níveis de escolaridade diferenciados, com predominância do ensino fundamental
incompleto. Além disso, constatouse que a maior parte não trabalha e aqueles inseridos no mercado de trabalho possuem vínculo empregatício sem proteção
previdenciária, com uma renda familiar, em média, de 1 a 2 salários mínimos.

Cabe mencionar, ainda, que os benefícios assistenciais exercem grande relevância na vida dos hemofílicos, visto que eles são, em muitos casos, os responsáveis
por toda a renda familiar, exercendo um forte impacto em suas famílias. Outro elemento interessante que merece destaque diz respeito às relações empregatícias
precárias e marcadas pela informalidade, posto que entre os que trabalham há uma predominância em ocupações de caráter autonômo sem previdência social.

Portanto, diante dos resultados verificados nesta pesquisa, reafirmase a importância de se conhecer a realidade do público atendido no âmbito da saúde, e, neste
caso específico, dos hemofílicos. Tal conhecimento, como já referido, pode contribuir para a adoção de medidas, não só na elaboração de programas e projetos
por parte do Serviço Social do HEMOSE e de outros setores desta instituição, mas principalmente no âmbito das três instâncias governamentais, com a adoção de
políticas públicas que gerem impacto na qualidade de vida dos hemofílicos e de suas famílias.
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[1] O Programa de Dose Domiciliar (DD) foi implementado pelo Ministério de Saúde, em 1999, e consiste num programa que oferece ao hemofílico concentrados
do fator de coagulação para que ele realize o tratamento em seu domicílio. Contudo, apesar de ser uma importante estratégia para que o hemofílico tenha acesso
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rápido ao fator que proporcionará alívio de dor, é imprescindível que o paciente seja avaliado e acompanhado periodicamente pelos profissionais de saúde dos
centros de hemoterapia. Além disso, aqueles que participarem do programa, devem “[...] fornecer diários ou planilhas de infusão, onde o paciente deverá fazer as
anotações referentes aos episódios hemorrágicos e administração de concentrado de fator.” (BRASIL, 2015, p. 42)
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