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RESUMO

Esse artigo traz reflexões sobre os aspectos relativos à saúde, à doença e ao tratamento dos
pacientes com hemofilia atendidos no Centro de Hemoterapia de Sergipe (HEMOSE). A hemofilia é
uma doença genética-hereditária caracterizada pela deficiência dos fatores de coagulação VIII
(hemofilia A) e IX (hemofilia B) que não tem cura, mas possui tratamento. Trata-se de um estudo de
caráter descritivo, do tipo quali-quantitativo e que contemplou as pesquisas bibliográfica, documental
e empírica. Os resultados revelaram que a maioria dos entrevistados apresenta hemofilia do tipo
grave, são em sua totalidade hemofílicos do tipo A e uma parcela considerável destes faz o
acompanhamento multiprofissional com a equipe do HEMOSE. Em relação ao tratamento, este é
realizado, em sua maioria, de forma profilática e por meio do Programa de Dose Domiciliar.

PALAVRAS-CHAVE: Hemofilia. HEMOSE. Saúde. Doença. Tratamento.

ABSTRACT

This article brings reflections about the aspects related with the health and treatment of patients with
hemophilia attended at the Sergipe Hemotherapy Center (HEMOSE). The hemophilia its a
genetic-hereditary disease characterized by the deficiency in the synthesis of the coagulations factors
VIII (hemophilia A) and IX (hemophilia B), there is not a cure for hemophilia, but there is a treatment.
This is a descriptive and quali-quantitative study executed by the use of a empirical, documentary and
bibliographical research. The results revealed that the majority of the patients had a severe type of
hemophilia and the totality of them were hemophiliacs of type A. A noble percentage of these make
multiprofessional follow-up with HEMOSE team. Regarding about the treatment, most of it, it´s realized
in a profilatical way by the support of the Home Dose Program.
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RESUMEN

Este artículo trae reflexiones sobre los aspectos relativos a la salud, a la enfermedad y al tratamiento
de los pacientes con hemofilia atendidos en el Centro de Hemoterapia de Sergipe (HEMOSE). La
hemofilia es una enfermedad genética-hereditaria caracterizada por la deficiencia de los factores de
coagulación VIII (hemofilia A) y IX (hemofilia B) que no tiene cura, pero tiene tratamiento. Se trata de
un estudio de carácter descriptivo, del tipo cuali-cuantitativo y que contempló las investigaciones
bibliográfica, documental y empírica. Los resultados revelaron que la mayoría de los entrevistados
presentan hemofilia del tipo grave, son en su totalidad hemofílicos del tipo A y una parte considerable
de éstos hace el seguimiento multiprofesional con el equipo del HEMOSE. En relación al tratamiento,
éste se realiza, en su mayoría, de forma profiláctica y por medio del Programa de Dosis Domiciliaria.

PALABRAS CLAVE: Hemofilia. HEMOSE. Salud. Enfermedad.Tratamiento.

Introdução

Esse artigo traz reflexões realizadas a partir da Pesquisa “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. Esta pesquisa foi desenvolvida com foco em dois eixos: traçar o
perfil dos hemofílicos, considerando os aspectos socioeconômicos; e analisar os aspectos relativos à
tríade saúde/doença/tratamento destes pacientes.

Assim sendo, nesse estudo serão contemplados os resultados de uma das etapas da pesquisa. A
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proposta em questão é analisar como ocorre o processo de tratamento: rotinas, acesso e frequência
ao serviço, acompanhamento familiar e dificuldades enfrentadas pelos usuários; verificar a
importância do trabalho multiprofissional para o tratamento dos pacientes hemofílicos. Todos esses
aspectos, com o intuito de subsidiar o Serviço Social do HEMOSE com essas informações para, que
possam elaborar programas e projetos que possibilitem uma melhor qualidade dos serviços públicos
prestados a esses usuários.

Trata-se de uma pesquisa descrita, que tem como referência o método do materialismo histórico
dialético, que permite ao pesquisador “[...] na sua relação com o objeto, extrair dele as suas múltiplas
determinações.” (NETTO, 2011, p. 53). A análise dos dados obtidos foi de caráter quali-quantitativo,
que fez uso de entrevista semiestruturada, no período de setembro de 2017 a fevereiro de 2018.

Os sujeitos desta pesquisa correspondem aos usuários que possuem hemofilia, doença
genética-hereditária, decorrente da deficiência de um ou mais fatores de coagulação no sangue.
Esses pacientes utilizam os serviços do HEMOSE. Assim, foi constatado por meio de levantamento
preliminar que há atualmente cerca de 100 usuários com hemofilia cadastrados no HEMOSE. Desse
modo, em relação a amostra, está foi composta por 43% dos usuários.

Cabe destacar o lócus da pesquisa – o HEMOSE, que foi instaurado pelo Decreto Estadual nº 4.808
de 30 de outubro de 1980, que surgiu como resultado da política nacional de sangue, e segundo
Bohmer; Fonseca; Reis (2011, p.2) “foi o responsável exclusivo pelo abastecimento de sangue e seus
derivados em Sergipe, até o início de 2009, atendendo toda a rede pública e privada de saúde do
Estado, com quase dois milhões de habitantes distribuídos em seus 75 municípios.”

Além disso, desde que seu atendimento público foi iniciado, em 11 de junho de 1981, a instituição
passou por significativas mudanças entre as quais estão: a transformação do HEMOSE em autarquia
em 1982, por meio da Lei Estadual nº 2.387 de 02 de setembro de 1982; a inserção do Serviço Social
em 1985 na instituição, através da assistente social Maria Tereza Leite Lisboa; a implantação do
exame para HIV em 1983; a realização de exames para Hepatite B, Hepatite C e Doença de Chagas
na década de 1990; e a produção de crioprecipitado pelo próprio HEMOSE, a partir de 2007
(BOHMER; FONSECA; REIS, 2011). Ressalta-se que no Estado de Sergipe, o acompanhamento dos
pacientes com hemofilia é realizado majoritariamente pelo HEMOSE desde a década de 1980.

Se faz necessário destacar o quão é importante o tratamento ambulatorial, realizado de acordo com o
protocolo dos manuais do Ministério de Saúde e da Federação Brasileira de Hemofilia (FBH), uma vez
que é através dele que os pacientes recebem o acompanhamento multiprofissional fundamental para
o tratamento. Além disso, o HEMOSE é responsável pela infusão do fator tanto na modalidade sob
demanda quanto por profilaxia, e pela distribuição do concentrado de fator para a Dose Domiciliar
(DD) (SERGIPE, 2012).

O presente artigo inclui, dois itens, além de introdução e considerações finais. O primeiro compreende
uma análise a respeito dos aspectos importantes da hemofilia, no que diz respeito a contextualização
da doença, e evolução do tratamento, o segundo apresenta os dados da pesquisa realizada sobre a
situação de tratamento dos pacientes hemofílicos do HEMOSE.

Hemofilia: aspectos fundamentais

As lutas travadas pela Reforma Sanitária conseguiram avanços a exemplo da criação de uma Política
de Sangue e de um novo sistema de saúde. Porém, a Política Nacional de Sangue não abrange
apenas questões como a comercialização do sangue, sua coleta, distribuição e controle, ela também
é responsável por ações de promoção de saúde e tratamentos para pacientes com várias doenças
relativas ao sangue. Dentre estas doenças, estão as coagulopatias hereditárias caracterizadas por
deficiências no processo de coagulação do sangue, que atingem grupos étnicos diversos, de regiões
geográficas e com condições socioeconômicas diferentes.
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As coagulopatias hereditárias mais comuns são a doença de Von Willebrand e as hemofilias A e B,
que juntas representam 95% dos casos. Já os outros 5% dos casos são representados pelas
Coagulopatias Hereditárias Raras (CHR), nas quais se incluem: as alterações do fibrinogênio,
protrombina, fatores V, VII, X, XI, XIII, deficiência combinada de fatores dependentes da vitamina K e
deficiência combinada dos fatores V e VIII (BRASIL, 2015a). Essas coagulopatias se caracterizam,
portanto, pela ausência ou mau funcionamento de algum fator de coagulação do sangue. Durante o
processo de coagulação é necessário que 13 proteínas, também chamadas de fatores e nomeadas
em números romanos, sejam ativadas e estanquem o sangramento. Cabe destacar que cada fator é
responsável por uma função específica no estancamento da hemorragia e na restauração do vaso
sanguíneo. No entanto, quando uma pessoa com alguma coagulopatia hereditária se machuca, seu
sangue não coagula corretamente, pois algum fator apresenta deficiência.

No que se refere à hemofilia, esta é dividida nos tipos A e B. Sendo que na Hemofilia A, a deficiência
está no fator VIII e acomete cerca de um a cada 10.000 homens; e na Hemofilia B, está no fator IX,
com uma proporção 3 a 4 vezes menor que a do tipo A (BRASIL, 2006). Além disso, a hemofilia pode
ter três níveis de gravidade, sendo caracterizada como leve quando a pessoa possui de 5% a 40% de
atividade do fator e sofre com sangramentos apenas em casos de procedimentos invasivos ou
acidentes; moderada de 1% a 5%, com uma baixa frequência de sangramentos espontâneos; e grave
quando se encontra abaixo de 1%, e pode acarretar deformações e incapacitações (BRASIL, 2015b).

Por ser uma doença genética-hereditária e recessiva, a hemofilia se origina no cromossomo X e é
adquirida por meio de uma alteração genética ocorrida na gestação, sendo o gene da hemofilia
repassado pela mãe. Todavia, para que isso ocorra, a criança com hemofilia precisa que sua mãe
possua o gene da doença, já que “quando uma portadora tem um bebê, há uma possibilidade dela
passar o gene da hemofilia para o bebê. Se passar o gene da hemofilia para um filho, ele será
hemofílico. Se passar o gene da hemofilia a uma filha, ela será uma portadora como a sua mãe.”
(FBH, 2010, p. 6). Contudo, há casos também em que os bebês nascem com hemofilia sem que sua
família tenha o histórico da doença.

Vale salientar que como o gene da hemofilia está ligado ao cromossomo X, a doença acomete de
forma quase exclusiva o sexo masculino. Quanto ao sexo feminino, apesar dos casos serem raros,
eles não são impossíveis. Mas, para que isso aconteça a criança precisa que seu pai seja hemofílico
e sua mãe portadora da doença.

Assim sendo, por conta da ausência quantitativa ou qualitativa dos fatores de coagulação, as pessoas
com hemofilia sofrem com sangramentos internos ou externos prolongados, sejam eles causados por
acidentes, tratamentos invasivos ou espontâneos. Portanto, em consequência desse
comprometimento no processo de coagulação, complicações como hematomas de alto risco e
problemas articulares, que podem causar restrição de movimento, dor e inchaço, são frequentes
dentre os hemofílicos.

Ainda sobre essas complicações desencadeadas devido às deficiências no processo de coagulação
dos hemofílicos, vale destacar que as hemartroses, as hemorragias intramusculares, cervicais,
gastrointestinais, intracranianas; os hematomas volumosos; as complicações durante cirurgias e os
procedimentos odontológicos, podem representar um risco grave para a vida do paciente, ou
incapacitá-lo de desempenhar algumas tarefas. Por isso, o paciente deve receber um tratamento com
uma equipe multidisciplinar composta por médicos, hematologistas, enfermeiros, odontologistas,
ortopedistas, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais e nutricionistas, com o intuito de tratar
tanto as causas quanto as consequências da doença (BRASIL, 2015c).

É importante destacar o contexto histórico dessa doença genética-hereditária, visto que os primeiros
escritos acerca da hemofilia foram registrados no século II, em um texto judaico chamado de Talmud.
Todavia, é no século XIX com o casamento da Rainha Vitória (1819-1901), do Reino Unido, em 1840,
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com o seu primo Príncipe Alberto (1819-1861), que a doença ganha relevância, uma vez que dos
nove filhos gerados um deles era hemofílico e duas filhas eram portadoras da doença. Dessa forma,
devido ao costume das famílias reais de se casarem entre si, o gene da hemofilia se espalhou por
outras famílias reais europeias, ficando a doença conhecida como “doença real” ou “doença do
sangue azul”, cujo personagem mais famoso foi o filho do Czar Nicolau II da Rússia e da Czarina
Alexandra (neta de Vitória), Alexei Romanov (1904-1918) (FEIJÓ, 2015; CHESP, s.da).

No tocante à evolução do tratamento para a hemofilia, é interessante sinalizar que durante muito
tempo as pessoas acometidas pela doença tinham uma expectativa de vida baixa, por conta da
ausência de conhecimento sobre a mesma e, consequentemente, sobre o seu tratamento. Conforme
sinaliza Feijó (2015, p. 31), “no início dos anos de 1900 muitos usuários com hemofilia tinham uma
vida curta e difícil. Somente a partir de 1930 as pesquisas começaram a prosperar rapidamente.”

Vale ressaltar a criação da Federação Mundial de Hemofilia (FMH), em 1962, pelo banqueiro
canadense Frank Schnabel, portador da hemofilia A, que teve como objetivo buscar melhorias para o
tratamento e atenção aos hemofílicos do mundo. Após 14 anos, em 1976, foi fundada a Federação
Brasileira de Hemofilia (FBH), filiada à FMH, com o objetivo de defender os direitos e o tratamento dos
hemofílicos. A FBH procura ampliar a Política Nacional de Atenção na Assistência e Tratamento das
Coagulopatias através de projetos junto ao Ministério Público, Tribunal de Contas da União, Câmara
de Deputados, entre outros. Além disso, a Federação luta também pelo fornecimento dos
medicamentos necessários para o tratamento e, pela conscientização dos pacientes acerca da
importância de assegurar o diagnóstico e a propagação de informações sobre a doença, como por
exemplo, a campanha “Hemofilia no Tom da Vida”, fruto de uma parceria entre a FBH e a Bayer
HealthCare (REVISTA PEDIATRIA MODERNA, 2015).

A partir do século XX, após vários estudos e especulações acerca da doença, foram surgindo
tentativas de tratamento com uso de gás puro de oxigênio, músculos de pássaros, vitaminas,
hormônios femininos, venenos de cobra, medula óssea, transfusões sanguíneas, entre outros.
Contudo, é a partir de 1964 que o tratamento para a hemofilia avança, com destaque para a cientista
americana Judith Pool, que, a partir do plasma fresco, criou a técnica de obtenção de crioprecipitado,
surgindo assim, os concentrados dos fatores VIII e IX (CHESP, s.db).

Diante dessa evolução no tratamento, ainda no final da década de 1970 e início dos anos 1980, por
conta da questão das contaminações virais, sobretudo com o surgimento da AIDS, foram realizadas
pesquisas acerca do tratamento via concentrado. Este é produzido a partir do plasma sanguíneo
adquirido pelas doações de sangue e as pesquisas tiveram como objetivo melhorar as técnicas de
produção dos fatores de coagulação (CHESP, s.db).

A partir da década de 1990, a engenharia genética começou a realizar estudos clínicos para a
produção e uso de concentrados de fator recombinante. Sendo assim, por não ser produzido através
do plasma sanguíneo e não depender das doações de sangue, o fator VIII Recombinante se constitui
num grande avanço, visto que passou a ser considerado o medicamento mais moderno para o
tratamento da Hemofilia A (BRASIL, 2015b).

No Brasil esse medicamento foi resultado de uma parceria entre os setores público e privado
realizada junto à Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (HEMOBRÁS), rotulado com
a marca Hemo-8R, e passou a ser distribuído pelos postos de saúde do SUS, a partir do ano de 2013.
Consequentemente, segundo o Ministério da Saúde, em menos de dois anos foram distribuídos mais
de 1,2 milhão concentrados de fator recombinante para os hemocentros do país, correspondendo
assim, a 70% da necessidade mensal de Fator VIII no tratamento dos hemofílicos do tipo A, restando
então para os outros 30% dos pacientes o fator plasmático (BRASIL, 2015b).

A partir desse processo de aprimoramento e conhecimento acerca da doença, os hemofílicos
passaram a receber um tratamento mais eficaz através da reposição do fator de coagulação
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deficiente, tendo como resultado um maior controle da doença e o aumento da expectativa de vida.
No entanto, esse tratamento inicialmente era realizado apenas sob demanda, ou seja, quando o
paciente passava por algum episódio hemorrágico.

Porém, viu-se que era importante realizar um tratamento profilático. Ou seja, a reposição do fator
também deveria ser utilizada para a prevenção de sangramentos. Então, foram definidas duas
modalidades de tratamento: sob demanda ou por profilaxia. O tratamento profilático, por sua vez,
pode ser classificado como primário, secundário, terciário ou intermitente. Consiste no uso regular da
reposição do fator para mantê-lo elevado e suprimir sua deficiência, mesmo na ausência de eventos
hemorrágicos (BRASIL, 2015c).

A profilaxia primária é a modalidade terapêutica recomendada pela Federação
Mundial de Hemofilia (FMH) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
como uma das principais medidas disponíveis para garantir a integridade
física, psíquica e social dos pacientes, possibilitando uma vida plena à pessoa
com hemofilia grave. É considerada a única forma de tratamento capaz de
prevenir a ocorrência de alterações articulares em pacientes com hemofilia
grave. (BRASIL, 2015c, p. 28).

Assim, de forma preventiva, o tratamento pode ser realizado como profilaxia primária quando a
reposição dos fatores de coagulação é iniciada antes dos três anos e é feita de forma ininterrupta e
periódica durante um longo tempo. Pode ser também por profilaxia secundária, quando a curto prazo
a reposição é feita com interrupções por um período determinado; e a longo prazo (terciário ou
intermitente), quando a reposição é feita de maneira ininterrupta e periódica e iniciada depois dos três
anos (FBH, 2017).

Outra alternativa de terapia é o tratamento domiciliar, que pode ser utilizado sob demanda ou por
profilaxia e resulta numa maior autonomia, independência e melhoria na condição de vida dos
hemofílicos. Sendo assim, o tratamento através da infusão do fator, que inicialmente era realizado
somente nos Centros de Tratamento de Hemofilia (CTH) ou Hemocentros, passou a ser feito também
em casa.

O Programa de Dose Domiciliar (DD), criado no Brasil pelo Ministério de Saúde em 1999, constituiu
um grande avanço para o tratamento da hemofilia, visto que permite aos pacientes com hemofilia a
realização do tratamento em suas próprias casas, diminui a frequência de deslocamento a
hemocentros e possibilita aos usuários desse tipo de modalidade um tratamento mais rápido e
humano. Além disso, essa terapia proporciona o alívio da dor e a contenção do sangramento mais
rapidamente (BRASIL, 2015c).

Contudo, é importante destacar que para o paciente usufruir desse Programa, ele e/ou seus
familiares, ou qualquer pessoa que for realizar a infusão, devem fazer um treinamento para aprender
como a dose deve ser administrada. Ademais, o hemofílico deve ser acompanhado periodicamente e
o número de doses ser avaliado individualmente, levando em consideração particularidades como a
gravidade da hemofilia e dos sangramentos, o local onde o paciente mora e sua disponibilidade ou do
familiar em frequentar o CTH (BRASIL, 2015c).

Apesar da terapia de reposição do fator ser eficiente, ela apresenta complicações em algumas
pessoas. Isso acontece quando o sistema imunológico do hemofílico reconhece o fator recebido como
um “corpo estranho” que representa perigo e precisa ser detido. Assim, são produzidos anticorpos,
chamados de inibidores, que impedem a atividade coagulante do fator. Segundo a Federação
Brasileira de Hemofilia (2017), cerca de 30% das pessoas com hemofilia A grave podem desenvolver
inibidores, e os hemofílicos do tipo B, possuem uma incidência de 4%. Como alternativa para essa
complicação criou-se o tratamento da imunotolerância (IT), que consiste no uso de altas doses do
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fator, diariamente ou em dias alternados, por um tempo prolongado para erradicar os inibidores (FBH,
2017).

Sendo assim, o tratamento adequado para a doença é uma etapa de suma importância, visto que a
sua falta pode levar os pacientes a terem problemas como sangramentos graves e o desenvolvimento
de problemas articulares, psicológicos e até mesmo sociais, afetando seriamente a vida das pessoas
com hemofilia.

Outro fato que deve ser demarcado é a presença dos parentes no tratamento dos pacientes com
hemofilia. Além do acompanhamento profissional, é importante que as famílias participem desse
momento, dando suporte e estimulando o convívio social e familiar do paciente.

Sobre o acompanhamento profissional, Brasil (2015c) sinaliza que a equipe multiprofissional deve
comunicar ao paciente e a sua família todas as informações necessárias sobre a enfermidade de
forma clara e condizente com o seu nível de compreensão e transmitir a eles segurança durante o
processo de readaptação a nova realidade.

Dessa maneira, é perceptível a importância do estudo acerca de tais questões, visto que mesmo com
o aumento da produção de conhecimento sobre o tema, ainda há a necessidade de realização de
estudos acerca do sangue, especialmente das coagulopatias hereditárias, dado que essas doenças
afetam significativamente a vida daqueles que as possuem.

Aspectos sobre a hemofilia e o tratamento dos usuários do HEMOSE

Nesta seção são apresentados os resultados e discussões relativos ao estudo da situação de saúde e
do tratamento dos pacientes hemofílicos atendidos pelo Centro de Hemoterapia do Estado de Sergipe
(HEMOSE).

Os dados revelaram que dos 43 hemofílicos entrevistados, 100% destes realizam o tratamento no
HEMOSE, único centro de hemoterapia do estado de Sergipe, e que somente 4,7% desses usuários
também realizam tratamento no Hospital Universitário (HU). Esse tratamento é realizado,
principalmente, por meio do atendimento de algumas especialidades como a ortopedia,
fonoaudiologia e psiquiatria, não existentes no HEMOSE. Apesar do tratamento para a hemofilia
também ser realizado pelo setor privado, ele se dá de forma complementar, uma vez que a produção
e distribuição do fator de coagulação para a realização da infusão é exclusivamente de
responsabilidade da União (BRASIL, 2017a). Sendo assim, o tratamento é realizado majoritariamente
pelo HEMOSE, o que confirma ainda mais a sua importância.

Considerando as implicações sobre o deslocamento dos hemofílicos ao HEMOSE tendo em vista que
79,1% são oriundos do interior do estado, enquanto que 20,9% residem na capital - Aracaju, e dos
que residem no interior, 48,8% estão na zona rural e 51,2% na zona urbana. Sem contar as
implicações 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.

Assim sendo, quando questionados sobre a frequência que procuram a instituição, 30,2% deles
informaram que comparecem somente quando há alguma intercorrência, a exemplo de
sangramentos, e apenas 23,3% procuram semanalmente. Um percentual de 20,9% frequenta a
instituição uma vez por semestre, 11,6% mensalmente, 9,3% trimestralmente e 4,7% quinzenalmente.
Se considerar aqueles que comparecem ao HEMOSE pelo menos uma vez ao mês (semanal,
quinzenal e mensal), chega-se a aproximadamente 40% dos pacientes. Os dados revelaram, ainda,
que 23,3% dos hemofílicos realizam consultas médicas com hematologista somente quando há
demanda/necessidade, 20,9% trimestralmente, 18,6% semestralmente e/ou anualmente, 11,6%
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bimestralmente e apenas 7% mensalmente. A frequência ao HEMOSE, por conta da dificuldade de
transporte, muitas vezes está atrelada às consultas médicas com o hematologista e a busca do fator
para o tratamento domiciliar, o que acarreta na irregularidade do tratamento, situação que poderia ser
minimizada caso houvesse mais centros de hemoterapia no estado ou uma melhor atenção dos
municípios quando demandados.

É necessário evidenciar que essa frequência ao centro de hemoterapia é fundamental para o
acompanhamento do hemofílico pela equipe multidisciplinar, momento no qual ele é atendido, obtém
informações sobre a doença, participa de atividades que proporcionam maior integração e interação
com outros pacientes e, sobretudo, realiza o tratamento por meio da infusão do fator.

Já em relação ao acompanhamento dos pacientes hemofílicos pela equipe de Saúde da Família,
53,5% afirmaram ter acesso as unidades básicas de saúde e 46,5% relataram que não. Daqueles que
utilizam estes serviços, o acompanhamento, em geral, está relacionado à realização de consultas e
exames de rotina, vacinação, etc. Entretanto, observa-se que 46,5% não usufruem desse
acompanhamento, o que chama atenção, principalmente no caso dos hemofílicos que não podem
comparecer ao HEMOSE e necessitam de orientações, consultas, exames, dentre outros.

Na atual conjuntura é notório o desmonte das políticas públicas, a fragmentação e a seletividade
destas. No caso da saúde, o impacto é visível na prestação de serviços de baixa qualidade, o que
leva aqueles que têm uma melhor condição financeira a contratarem serviços de saúde privados.
Porém, essa não é realidade dos hemofílicos em Sergipe, cuja maioria (86%), conforme dados da
pesquisa, depende da saúde pública. Apenas 14% informaram que possuem plano de saúde privado,
o que pode estar relacionado com a situação socioeconômica dos entrevistados, uma vez que 70,8%
estão desempregados, e dos 29,2% que estão trabalhando, boa parte se encontra inserida no
mercado informal de trabalho, sem proteção previdenciária e com uma renda familiar de 1 a 2 salários
mínimos.

Em relação ao acompanhamento da família no tratamento realizado pelo hemofílico, os dados indicam
que a maioria (90,7%) conta com a presença desta. Apenas 9,3% informaram que a família não
participa. Este acompanhamento é fundamental, já que dá suporte emocional e incentiva o paciente
para a realização do tratamento. No caso daqueles que participam do Programa de Dose Domiciliar
(DD) este apoio é imprescindível posto que a infusão pode ser realizada tanto pelo paciente quanto
pelo familiar.

No tocante aos fatores da doença, percebe-se que a totalidade (100%) dos pacientes entrevistados
apresentam a hemofilia A como tipo de distúrbio hemorrágico. Conforme já discutido, a hemofilia é
uma doença que apresenta uma deficiência na produção de fator VIII ou fator IX de coagulação do
sangue e é classificada de Hemofilia A (fator VIII) ou de Hemofilia B (fator IX). A hemofilia A é mais
frequente acometendo cerca de 80 a 85%, já a hemofilia B acomete de 15 a 20% dos homens
(BRASIL, 2015a). Corroborando com essa informação, as pesquisas realizadas pelo Ministério da
Saúde sobre o Perfil das coagulopatias hereditárias no Brasil, afirmam que no ano de 2015 “[…] o
número de pacientes com coagulopatias hereditárias no Brasil era de 22.932, dos quais 9.908
(43,21%) correspondem à hemofilia A; 1.948 (8,49%), à hemofilia B; 7.220 (31,48%), à doença de von
Willebrand; e 3.856 (16,81%) a outras coagulopatias hereditárias.” (BRASIL, 2017b, p.13). Como
pode-se perceber, há uma predominância do tipo A tanto nos resultados das pesquisas em âmbito
nacional quanto local.

Sabe-se que a hemofilia é uma doença genética-hereditária e recessiva repassada através do gene
da hemofilia presente em mães portadoras dessa patologia, o que demonstra a relevância de analisar
o histórico familiar do hemofílico. Desse modo, viu-se que dos 43 pacientes entrevistados, 69,8%
possuem parentes com a mesma patologia e 30,2% não possuem.

O histórico familiar pode facilitar tanto o diagnóstico da hemofilia, quanto a avaliação da gravidade da
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doença (VILLAÇA; CARNEIRO; D&39;AMICO, 2004). Outro aspecto importante, no caso de mulheres
portadoras da hemofilia, é o chamado aconselhamento genético que proporciona a família uma maior
compreensão acerca de testes disponíveis antes e depois do nascimento, favorecendo o diagnóstico
da doença, suas implicações e de seu tratamento (RODRIGUES, 2005). Acerca disso é importante
ressaltar que:

O aconselhamento genético deve ser realizado antes da concepção,
fornecendo informações adequadas sobre a hemofilia, os riscos e restrições,
as opções reprodutivas e métodos de diagnóstico prénatal disponíveis. É
importante lembrar que a decisão é sempre do casal e cabe ao profissional
que faz o aconselhamento genético passar as informações técnicas
adequadas, sem julgar ou influenciar a opção escolhida. (BRASIL, 2015c, p.
58).

Ademais, estudos mostram que, apesar da hemofilia se configurar numa doença genética-hereditária,
cerca de 30% dos casos de hemofilia A não possuem histórico familiar da doença (VILLAÇA;
CARNEIRO; D&39;AMICO, 2004). Esse dado, portanto, ratifica o presente estudo que constatou que
30,2% dos entrevistados não possuem familiares com a mesma patologia.

Já em relação ao nível de gravidade da doença, verificou-se que 51,2% se encontram no nível grave,
já 30,2% apresentam nível leve, 11,6% moderado e 7% não souberam informar. Importante destacar
que o nível de gravidade se refere ao grau de deficiência de fator de coagulação, sendo que quanto
menor for a quantidade de fator, maior é a gravidade da hemofilia (BRASIL, 2015c).

Esses dados mostram que mais da metade (51,2%) dos pacientes hemofílicos tem nível grave, ou
seja, possuem o nível de atividade do fator menor que 1%, ocasionando em sangramentos
espontâneos, incapacitações físicas, etc. (BRASIL, 2015c). Ressalta-se que o paciente com hemofilia
grave necessita de um maior controle no tratamento, pois a ocorrência de sangramentos espontâneos
se torna mais frequente, tanto nas articulações como nos músculos, podendo ocasionar hemorragias
graves. Já em relação aos outros níveis, observa-se que 30,2% possuem nível leve, ou seja, o valor
do fator está entre 5 e 40% do valor normal, não havendo assim tantos riscos e os sangramentos
estão mais relacionados a traumas maiores ou a procedimentos invasivos. Já 11,6% apresentam nível
moderado que equivale a uma quantidade de fator de coagulação entre 1 a 5% do normal; e
geralmente não apresentam hemorragias graves, sendo os sangramentos espontâneos mais raros, ou
seja, só em caso de traumas ou procedimentos invasivos (BRASIL, 2015c). Chama a atenção o
percentual dos que não souberam informar (7%), o que denota a necessidade de um trabalho junto a
estes hemofílicos, pois o tratamento deve ser realizado de acordo com o nível de gravidade.

Se fizer uma comparação com os dados estatísticos do Ministério da Saúde (MS) sobre o Perfil geral
das coagulopatias no Brasil referente ao ano de 2015 no que se refere ao nível de gravidade,
observa-se que há uma proximidade dos percentuais, já que os dados do MS apontam que dos 9.908
pacientes com hemofilia A:

[…] 39,36% dos diagnósticos de hemofilia A referemse à forma grave, seguida
de 24,67% relativos à forma leve e 22,98% relacionados à forma moderada. É
importante ressaltar a alta frequência de pacientes sem informação sobre a
gravidade no sistema (12,99%). Com relação aos estados, os de Rondônia,
Amapá, Mato Grosso do Sul e Sergipe possuem, respectivamente, 53,70%,
65%, 79, 35% e 96,84% dos pacientes cadastrados sem registro da gravidade
da hemofilia A. (BRASIL, 2017b, p 23).
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Assim, no que se refere ao nível de gravidade, os resultados obtidos na pesquisa com os hemofílicos
do HEMOSE estão em consonância com os dados do mapeamento nacional. Todavia, chama
atenção os 96,84% dos pacientes cadastrados no sistema Hemovida Web-Coagulopatias do estado
de Sergipe (BRASIL, 2017b), posto que estão sem registro da gravidade da hemofilia A. É relevante
ressaltar o quão é importante para o paciente saber qual o seu nível de gravidade, bem como a
equipe multidisciplinar que irá acompanhá-lo, para assim se ter um tratamento adequado, pois, a
depender do nível de gravidade, o paciente terá que ter uma conduta diferenciada e reflete na
dosagem de fator que irá receber, entre outras questões relativas à prevenção e o tratamento.

É desejável que uma pessoa que apresente hemofilia grave seja seguida por
um especialista em hemofilia, no mínimo em duas consultas por ano. Para as
pessoas que apresentam um défice moderado ou leve, as consultas de rotina
anuais são igualmente indispensáveis. É desejável que por ocasião destas
consultas os diversos aspectos do distúrbio e as suas eventuais complicações
sejam tomados em consideração. […]. É importante que o doente seja bem
informado do tipo de tratamento que lhe convém (concentrado de fator para as
formas graves; DDAVP no caso de défice parcial), da dose de fator necessária
e do ritmo ao qual o tratamento deve ser repetido em função do tipo de
hemorragia. (APH, s.d, n.p.).

Dessa maneira, fazem-se necessárias ações específicas para esclarecer aos pacientes a importância
do conhecimento da doença e o nível de gravidade, do mesmo modo que intensificar a atuação do
trabalho multidisciplinar, para melhorar o repasse das informações entre a equipe.

Sobre a modalidade de infusão tem-se os seguintes resultados: 41,9% fazem o tratamento profilático,
32,6% fazem sob demanda, e 20,9% realizam ambos os tratamentos.

Os dados revelam que a maioria (41,9%) dos pacientes realiza o procedimento profilático, o que
indica uma melhor qualidade no tratamento, tendo em vista que essa modalidade realizada de forma
preventiva auxilia na redução das dores, dos problemas articulares, possibilitando ao paciente melhor
qualidade de vida. Conforme a FBH (2017, p.11) a profilaxia é considerada um método eficaz e
precoce no tratamento das ocorrências de sangramentos e alterações articulares e musculares, que
“[…] ao tratar o sangramento rapidamente, menos fator de coagulação será necessário para parar o
sangramento, reduzindo o dano.” Com base nessas informações, é preciso atentar-se para o fato de
que 32,6% realizam o tratamento sob demanda, ou seja, apenas em caso de ocorrência de
sangramentos, o que significa que estes pacientes poderão futuramente vir a ter problemas articulares
mais graves, levando-os a restrição de movimentos, visto que não há prevenção adequada. Nesse
caso, há necessidade de maiores esclarecimentos a respeito da importância do tratamento preventivo
para os pacientes hemofílicos.

Dos 43 entrevistados, 72,1% participam do Programa de Dose Domiciliar (DD), e 27,9% não usufruem
deste programa.

O Programa de Dose Domiciliar, como já referido anteriormente, é um avanço importante no
tratamento da hemofilia. No caso de Sergipe, os resultados desta pesquisa mostram que há uma
adesão substancial, na medida em que 72,1% já utilizam o Programa, ou seja, realizam o tratamento
em suas próprias casas, o que possibilita um tratamento mais rápido e humanizado. Todavia, para
que ele funcione, é preciso que o paciente, familiares e/ou amigos passem por um treinamento. A
infusão pode ser realizada tanto pelo paciente, como por um familiar e/ou amigo devidamente
treinados, ou, na ausência e impossibilidade destes, recorrer aos profissionais da Unidade Básica de
Saúde (UBS) (BRASIL, 2015c). Também é importante destacar que mesmo o paciente fazendo as
infusões em casa, é indispensável a realização do acompanhamento e tratamento no Hemocentro
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com a equipe hematológica especializada.

Além disso, faz-se necessário que os pacientes participantes do Programa DD forneçam “[…] diários
ou planilhas de infusão, […] anotações referentes aos episódios hemorrágicos e administração de
concentrado de fator. Essas planilhas devem ser retornadas ao CTH para nova liberação de doses e
registro apropriado.” (BRASIL, 2015c, p. 42). Todos os pacientes hemofílicos que participam do
Programa atendidos pelo HEMOSE recebem uma agenda de infusão, disponibilizada pela Federação
Brasileira de Hemofilia e que contém informações sobre a administração do fator para garantir a
qualidade do tratamento.

Outra questão que merece destaque é o estímulo para a autoinfusão. De acordo com Cassis (2015) é
de suma importância encorajar o paciente hemofílico desde cedo (criança/adolescente) a exercer um
papel ativo no processo de tratamento, incentivando-o a realizar a própria infusão. Essa autoinfusão
proporciona autonomia ao paciente, e de certa forma conhecimento sobre seu corpo. A partir desse
conhecimento “começam a confiar em sua própria habilidade de manejar sua hemofilia.” (CASSIS,
2015, p. 31).

Mesmo com todos os cuidados e procedimentos médicos que o hemofílico deve seguir, a vacinação é
um importante método de prevenção, uma vez que protege o paciente das várias doenças que podem
acometer qualquer pessoa e também previne possíveis contaminações por conta do constante
manuseio de seringas para a realização da infusão. Constatou-se que 62,8% dos entrevistados não
estavam com sua carteira de vacinação atualizada, e os demais, 37,2%, responderam
afirmativamente. Verifica-se, portanto, que a maioria não mantém as vacinas atualizadas, fato esse
que pode ser prejudicial para a sua saúde. A imunização via vacinação é fundamental na prevenção
de doenças e, no caso dos que possuem doenças hemorrágicas hereditárias, a vacina deve ser
aplicada, preferencialmente por via subcutânea, seguindo o calendário nacional de vacinação,
incluindo as vacinas contra a hepatite A e hepatite B (BRASIL, 2015c).

É também essencial que o hemofílico possua uma carteira de identificação da hemofilia. Esta é muito
importante, sobretudo em casos emergenciais, visto que através dela os profissionais poderão
identificá-lo e realizar os encaminhamentos e procedimentos adequados. A pesquisa constatou que
60,5% dos hemofílicos entrevistados possuem a carteira de identificação da doença e que uma
parcela significativa dos usuários (39,5%) ainda não a utilizam, o que indica a necessidade de um
trabalho junto aos mesmos no sentido da aquisição desse cartão de identificação, que consta
informações importantes como: “nome, endereço, contatos, diagnóstico da doença, precauções,
conduta em caso de emergência/hemorragias e orientações básicas.” (BRASIL, 2015c, p. 66).

No que se refere ao acompanhamento multiprofissional, verificou-se que 62,8% dos entrevistados
declararam afirmativamente e 37,2% informaram não ter esse acompanhamento.

Dentre os profissionais mais acessados pelos usuários estão: dentista, fisioterapeuta e o psicólogo,
sendo que: 60,5% dos entrevistados procuram tratamento odontológico e 39,5% não utilizam esse
serviço; o fisioterapeuta é acessado por 58,1%, enquanto 41,9% não procuram atendimento; e o
psicólogo é solicitado por 16,3% dos entrevistados, enquanto 83,7% dos pacientes não buscam esse
serviço. Esse acompanhamento feito por diferentes profissionais é fundamental, uma vez que a
hemofilia afeta vários aspectos da vida, sejam eles físico, psíquico ou social. Para Cassis (2015), o
objetivo é oferecer ao paciente um tratamento que vise uma melhor qualidade de vida, auxiliando,
orientando e prestando esclarecimentos sobre a doença.

Entre os problemas de saúde apresentados pelos hemofílicos estão aqueles relacionados a questões
articulares. Os dados mostram que 76,7% dos entrevistados possuem problemas articulares,
enquanto 23,3% não apresentam. Dos que responderam afirmativamente, 65,1% declararam realizar
algum tratamento, já 34,9% informaram que não.
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Os hemofílicos apresentam dificuldades no processo de coagulação do sangue e por isso são mais
propensos a sangramentos. De acordo com a Fundação Brasileira de Hemofilia (2010), os
sangramentos podem ocorrer em vários locais do corpo, sendo os mais comuns em joelhos, cotovelos
e tornozelos. Caso não sejam tratados podem colocar a vida dos pacientes em risco, além de
causarem dores, inchaços e desenvolverem problemas musculares e articulares. Nestes últimos
casos, o fisioterapeuta assume um papel significativo, posto que ele pode orientar o paciente sobre
quais atividades físicas podem ser realizadas, maneiras de evitar novos sangramentos e de fortalecer
as articulações, objetivando evitar lesões permanentes.

Ademais, a falta de tratamento adequado pode levar o paciente a adquirir alguma deficiência física,
uma vez que “se houver danos permanentes nas juntas, músculos e nervos, pode haver prejuízo na
forma com que a pessoa senta, fica de pé e caminha.” (FBH, 2010, p.16). Sobre esta questão, 62,8%
informaram não possuir deficiência física, enquanto que 37,2% responderam afirmativamente. Estes
dados revelam a importância da ação preventiva, uma vez que, segundo a FBH (2017, p. 11), “o
tratamento precoce ajuda a reduzir a dor e o prejuízo aos músculos, às articulações e ao organismo
como um todo.”

O tratamento se realizado precocemente pode proporcionar uma melhor qualidade de vida para o
hemofílico e prevenir possíveis limitações ou incapacitações causadas pela doença. Os dados
mostram que a maioria (81,3%) iniciaram o tratamento ainda na infância, enquanto os demais (18,7%)
na fase adulta. Trata-se, portanto, de um resultado positivo, haja vista a importância do tratamento
para evitar as complicações supracitadas.

Assim, no que concerne aos aspectos da hemofilia e de seu tratamento os resultados da pesquisa
demonstraram que a totalidade dos usuários possuem o tipo de Hemofilia A e a maioria o nível grave,
realizam acompanhamento multiprofissional, possuem problemas articulares e têm familiares com a
mesma patologia. Além disso, a maioria dos hemofílicos conta com o acompanhamento da equipe de
saúde da família e a participação da família no tratamento, sendo este por sua vez realizado
principalmente na modalidade profilática e por meio do Programa de Dose Domiciliar.

Considerações Finais

A hemofilia, é uma doença hereditária que não tem cura, por muito tempo, os hemofílicos conviveram
com uma baixa expectativa de vida. Contudo, graças aos avanços tecnológicos e científicos, o
conhecimento sobre essa enfermidade passou a ser cada vez maior, permitindo um tratamento mais
adequado e humano para os pacientes. Dessa forma, aumentando não só a expectativa de vida
desses, mas também a qualidade de vida. Quanto ao estado de Sergipe, foi observado na pesquisa, a
importância que o HEMOSE exerce para os hemofílicos, visto que é o único hemocentro público do
estado.

A pesquisa revelou a realidade desses pacientes hemofílicos, assim sendo, verificou-se que o
tratamento é realizado pela maioria dos entrevistados de forma profilática e também por meio do
Programa de Dose Domiciliar, cabendo a eles, a família e/ou aos profissionais da saúde a infusão do
fator. Dessa maneira, a participação da família é de suma importância, uma vez que estimula o
paciente a realizar e continuar o tratamento de forma eficaz e constante, proporcionando-lhe uma
melhor qualidade de vida.

Ainda sobre a família, devido ao caráter hereditário da doença, percebeu-se que a maior parte dos
pacientes tem parentes com a mesma patologia. Viu-se também que apresentam hemofilia do tipo
grave e são em sua totalidade hemofílicos do tipo A. A identificação sobre o tipo de hemofilia e sua
gravidade é importante, já que possibilita buscar um tratamento adequado.

Ademais, é preciso ressaltar que uma parcela considerável dos usuários utiliza os serviços de vários
profissionais, o que demonstra a relevância do trabalho em equipe, visto que possibilita o
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enfrentamento de diversas situações que surgem no decorrer do tratamento.

Também se constatou que a maioria dos entrevistados procura o HEMOSE apenas quando há
necessidades emergenciais. Esse fato pode estar relacionado com a dificuldade de locomoção, já que
boa parte deles moram em cidades do interior do estado e depende do transporte das prefeituras de
seus municípios. O HEMOSE é o local onde a totalidade dos usuários realizam o tratamento, o que
demonstra a necessidade de criação de mais hemocentros, no intuito de ampliar e facilitar o acesso
dos pacientes ao tratamento.

Com isso, a pesquisa realizada contribuiu para demonstrar a importância do tratamento da hemofilia e
também o papel que o HEMOSE exerce na política de sangue em Sergipe. E sobretudo traz
informações importantes a respeito desses pacientes, o que poderá auxiliar o Serviço Social do
HEMOSE, no planejamento e desenvolvimento de projetos e programas, que possam buscar
estratégias de melhorar o acesso dos hemofílicos as políticas públicas, ao que diz respeito ao
tratamento, na (re) definição de rotinas, procedimentos e fluxos com reflexos revertidos positivamente
para a vida dos pacientes com hemofilia no estado de Sergipe. Sugere-se que novas pesquisas sejam
realizadas, sob outros ângulos de investigação, no intuito de aprofundar o conhecimento.
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