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RESUMO 

LOPES, Daniela de Medeiros. Planejamento reprodutivo: experiências de mulheres com 

anemia falciforme. 2014. 98f.  Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Escola de 

Enfermagem, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2014. 

 

A anemia falciforme interfere diretamente na vivência e na saúde reprodutiva das mulheres. 

Ela não contra indica a gravidez, contudo, devido ao seu potencial de gravidade, a gestação 

em mulheres com este diagnóstico é considerada de alto risco, assim como a contracepção 

hormonal que também apresenta algumas complicações associadas, sendo necessário, a 

realização de um planejamento reprodutivo adequado e seguro, que se constitui um 

importante fator no cuidado à mulher com a doença.  É fundamental entender os desafios 

enfrentados por essas pessoas nas decisões de saúde reprodutiva, tornando-se assim, 

importante desdobrar os estudos para além das imposições biológicas da doença e 

compreender melhor todos os aspectos envolvidos nestas decisões. Assim, esse estudo teve 

como objetivo analisar as experiências de mulheres com anemia falciforme no contexto do 

Planejamento Reprodutivo. Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, realizado com 

14 mulheres com diagnóstico confirmado de anemia falciforme, cadastradas na Associação 

Feirense de Pessoas com Doença Falciforme, na cidade de Feira de Santana, através de 

entrevistas semiestruturadas utilizando como método de análise o Discurso do Sujeito 

Coletivo. Os resultados apontaram que as mulheres com anemia falciforme vivenciam muitos 

conflitos relacionados à concepção e a contracepção, o que as deixam inseguras e temerosas 

com relação ao desejo de ser mãe ou de engravidar novamente, e a forma de lidar com esses 

conflitos varia da experiência vivenciada por cada mulher, seja entre aquelas que nunca 

engravidaram como nas que já tem filhos(as) mas vivenciaram uma gravidez não planejada e 

as complicações decorrentes da doença. As experiências com o uso de métodos contraceptivos 

também foi apontada como conflituosa devido às dúvidas existentes, os efeitos colaterais, as 

concepções errôneas e o uso inadequado dos mesmos, resultando em gestações não planejadas 

e complicações no quadro clínico. Com relação ao acompanhamento com profissionais de 

saúde, foi possível identificar orientações não apropriadas, insegurança na prescrição dos 

métodos, gerando uma peregrinação das mulheres em busca de orientações que atendessem as 

suas demandas e medos, ressaltando ainda o uso do discurso médico proibitivo sobre a 

gestação, não respeitando os direitos reprodutivos das mulheres, contrapondo-se à crença da 

fé e do desejo de ser mãe, explicitado pelas participantes. As experiências com o 

planejamento reprodutivo das mulheres com anemia falciforme desse estudo são cercadas 

pelo conflito, entre desejos, medos, dúvidas e incertezas, que repercutem de forma direta na 

sua vida reprodutiva e as expõe a diversas situações de risco. 

 

 Descritores: Anemia falciforme; Saúde reprodutiva; Mulheres; Enfermagem. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

LOPES, Daniela de Medeiros.Reproductive Planning: experiences of women with sickle 

cell anemia. 2014.98f. Dissertation (master's degree in nursing)-School of nursing, 

Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2014. 

 

Sickle cell anemia interferes directly in the experience and the reproductive health of women. 

She's not against indicates pregnancy, however, due to its severity, potential pregnancy in 

women with this diagnosis is considered high risk, as well as hormonal contraception that also 

presents some complications, being necessary the realization of reproductive planning suitable 

and safe, which constitutes an important factor in the care of women with the disease. It is 

essential to understand the challenges faced by these people in reproductive health decisions, 

thus becoming important unfold studies beyond the biological constraints of disease and a 

better understanding of all aspects involved in these decisions. Thus, this study aimed to 

analyze the experiences of women with sickle cell anemia in the context of Reproductive 

Planning. This is a study with a qualitative approach, conducted with 14 women with 

confirmed diagnosis of sickle cell anemia, registered in the Association of people with sickle 

cell Disease, in the city of Feira de Santana, through semi-structured interviews using as 

method of analysis the collective subject discourse. The results showed that women with 

sickle cell anemia experiencing many conflicts to conception and contraception, leave 

insecure and fearful about the desire to be a mother or pregnant again, and to deal with 

conflicts varies from experience experienced by every woman, among those who never 

became pregnant and already has children but have experienced an unplanned pregnancy and 

complications arising from the disease. The experiences with the use of contraceptive 

methods was also pointed to as confrontational due to doubts that exist, the side-effects, the 

misconceptions and misuse thereof, resulting in unplanned pregnancies and complications in 

clinical picture. With respect to follow-up with health professionals, it was possible to 

identify appropriate guidelines, insecurity in prescribing the methods, generating a pilgrimage 

women in search of guidance which complied with their demands and fears, emphasizing the 

use of speech doctor about pregnancy, not prohibitive respecting reproductive rights of 

women, opposed to the belief of faith and desire to be a mother, explained by the participants. 

The experiences with the reproductive planning women with sickle cell this study surrounded 

by conflict, between desires, fears, doubts and uncertainties that affect directly on their 

reproductive life and exposes the various situations of risk. 

 Keywords:Sickle Cell Anemia; Reproductive health; Women; Nursing. 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

LOPES, Daniela de Medeiros. Planificación reproductiva: experiencias de las mujeres con 

anemia de células falciformes. 2014.98f. Tesis (Maestría en enfermería)-escuela de 

enfermería, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2014. 

 

Anemia de células falciformes interfiere directamente en la experiencia y la salud 

reproductiva de las mujeres. No es contra indica embarazo, sin embargo, debido a su 

gravedad, posible embarazo en mujeres con este diagnóstico se considera alto riesgo, así 

como la anticoncepción hormonal que también presenta algunas complicaciones, siendo 

necesaria la realización de la planificación reproductiva adecuada y segura, que constituye un 

factor importante en el cuidado de las mujeres con la enfermedad. Es esencial para entender 

los retos que enfrentan estas personas en las decisiones de salud reproductiva, por lo tanto 

convertirse en importante desplegar estudios más allá de las limitaciones biológicas de la 

enfermedad y una mejor comprensión de todos los aspectos involucrados en estas decisiones. 

Por lo tanto, este estudio pretende analizar las experiencias de las mujeres con anemia 

falciforme en el contexto de la planificación reproductiva. Este es un estudio con un enfoque 

cualitativo, realizado con 14 mujeres con diagnóstico confirmado de anemia de células 

falciformes, registrado en la Asociación de personas con drepanocitosis, una enfermedad 

Feirense, en la ciudad de Feira de Santana, a través de entrevistas semiestructuradas, 

utilizando como método de análisis del discurso del sujeto colectivo. Los resultados 

mostraron que las mujeres con anemia falciforme experimentando muchos conflictos 

relacionados con la concepción y la anticoncepción, que salen embarazadas o insegura y 

temerosa del deseo de ser madre otra vez, y la manera de lidiar con estos conflictos varía 

desde la experiencia vivida por cada mujer, es entre aquellos que nunca quedó embarazada y 

que ya tiene hijos pero han experimentado un embarazo no planificado y las complicaciones 

derivadas de la enfermedad. Las experiencias con el uso de métodos anticonceptivos fue 

también señaló como confrontación debido a las dudas que existen, los efectos secundarios, 

los conceptos erróneos y mal uso, dando lugar a embarazos no deseados y las complicaciones 

en el cuadro clínico. Con respecto al seguimiento con profesionales de la salud, fue posible 

identificar las directrices apropiadas, inseguridad en la prescripción de los métodos, 

generando a una mujer peregrinaje en busca de orientación que el cumplimiento de sus 

demandas y miedos, haciendo hincapié en el uso del doctor habla sobre el embarazo, no 

prohibitivo respetando los derechos reproductivos de las mujeres, se oponen a la creencia de 

la fe y el deseo de ser madre, explicado por los participantes. Las experiencias con la 

reproducción planificación mujeres con drepanocitosis este estudio están rodeados por 

conflictos, entre los deseos, temores, dudas e incertidumbres que impactan directamente en su 

vida reproductiva y expone las distintas situaciones de riesgo. 

 Palabras claves:Anemia falciforme; Salud reproductiva; Mujeres; Enfermería. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A doença falciforme constitui um grupo de doenças, cuja característica é uma 

alteração genética, caracterizada por um tipo de hemoglobina mutante, designada por 

hemoglobina S, que provoca a distorção dos eritrócitos fazendo-os tomar a forma de “foice”, 

o que gera vaso-oclusão, isquemia, crises dolorosas e danos a órgãos e tecidos. As doenças 

falciformes mais freqüentes são anemia falciforme (HbSS), a S talassemia e as duplas 

heterozigoses, HbSC e HbSD, dentre estas , a anemia falciforme destaca-se por ser a mais 

frequentemente encontrada (BRASIL, 2008). 

Os dados epidemiológicos demonstram uma elevada incidência do gene falciforme na 

população brasileira, de modo particular nas regiões com grande concentração da população 

afrodescendente. Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2008), nascem no Brasil 3.500 

crianças por ano com a doença e 200.000 com o traço falciforme. No Estado da Bahia, com 

grande número de afrodescendentes, a relação entre a doença chega a ser de 1 caso a cada 650 

nascidos vivos, sendo considerado o Estado de maior incidência para anemia falciforme 

(BRASIL, 2008). 

Diante desta elevada incidência, há de se considerar ainda que a anemia falciforme 

interfere diretamente na vivência e na saúde reprodutiva das mulheres, pois causa retardo na 

maturação sexual e traz complicações à saúde materna e fetal durante o período gravídico e 

puerperal (VERÍSSIMO, 2007; NOMURA et al., 2010).  

A gestação em mulheres com este diagnóstico é considerada de alto risco, com 

elevados índices de morbimortalidade materna e neonatal. Ela pode agravar a doença, com 

piora da anemia e aumento da frequência e gravidade das crises álgicas e das infecções, assim 

como pode levar a complicações gestacionais, tais como o parto prematuro, descolamento 

prematuro de placenta e o abortamento espontâneo, entre outras (BRASIL, 2012).  

Entretanto, o diagnóstico da anemia falciforme não contra indica a gestação. O avanço 

científico tem apontado melhores resultados gestacionais em mulheres portadoras da doença 

(NOMURA et al., 2010; SANTOS; SURITA; PEREIRA, 2005), devendo-se respeitar a 

autonomia da mulher sobre o seu desejo ou não de ser mãe e lhe garantir informações claras 

sobre os riscos, as formas de amenizá-los e até mesmo sobre as formas de prevenir a gestação, 

caso esta seja a sua escolha.  
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Nesse contexto, Zanette (2007) ressalta que a realização de um planejamento 

reprodutivo adequado e seguro, constitui-se como um importante fator no cuidado à mulher 

com a doença.  

O termo Planejamento Reprodutivo tem sido utilizado há poucos anos com vistas a 

ampliar a concepção de planejamento familiar, onde, casais ou não, independentes de união 

estável, tem o direito de planejar a vida de acordo com suas necessidades, o que contribui para 

uma vida sexual mais saudável, portanto, baseia-se nas premissas dos direitos sexuais e 

reprodutivos, quando casais e/ou mulheres decidem livre e responsavelmente sobre as 

questões referentes à reprodução, livres de discriminação, imposição ou violência, assim 

como o direito de ter acesso a meios, métodos e técnicas para procriar ou não (BRASIL, 

2010).  

Ressalta-se que a gravidez é um evento muito desejado, contudo para as mulheres com 

anemia falciforme representa mais um fator de risco, o que pode deixá-las inseguras e 

temerosas com relação ao futuro da gestação, da criança e da própria saúde. Apesar dos 

riscos, Cordeiro e Ferreira (2010) salientam que para essas mulheres, gerar uma criança cria a 

sensação de ser possível superar obstáculos como a doença, a morte e o risco, o que 

representa uma vitória. O nascimento de uma criança pode simbolizar para essas mulheres 

que elas são saudáveis e normais. 

É fundamental que o (a) profissional de saúde que acompanha esta mulher tenha 

segurança para fornecer as orientações necessárias de forma clara, garantindo seus direitos e 

respeitando a sua autonomia, assim como garantir uma atenção integral e humanizada, para 

que a mulher decida de forma segura sobre a gestação ou não. A condição clínica da mulher 

com hemoglobinopatia SS, assim como os meios e recursos para o acompanhamento 

adequado do período gestacional são de grande relevância para o transcorrer e resultado da 

gestação, assim como suas condições emocionais e de vida, tornando-se, imprescindível o 

planejamento adequado e bem acompanhado da gravidez.  

Formas positivas de enfrentamento para lidar com a doença, tais como um bom 

acompanhamento profissional e o apoio da família, tornam essas mulheres capazes e 

fortalecidas para enfrentar as dificuldades de uma gestação de risco (SANTOS et al., 2011). 

Contudo, nem sempre profissionais de saúde estão preparados(as)  para assistir e 

orientar o planejamento reprodutivo dessas mulheres. No estudo de Cordeiro (2007) foi 

possível constatar que o propósito dos(as)profissionais é informar às mulheres sobre as 

limitações impostas pela doença, como as orientações que enfatizam a necessidade delas não 

poderem engravidar, desconsiderando a autonomia e os seus direitos reprodutivos. Isto 
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demonstra o despreparo quanto ao acompanhamento reprodutivo de mulheres com anemia 

falciforme, o que pode interferir na decisão reprodutiva sem uma análise crítica e consciente 

de cada caso em detrimento dos sentimentos e desejos vivenciados por essas mulheres. 

Santos et al. (2012) apontam em seu estudo que muitas mulheres foram influenciadas 

pelo discurso  de profissionais sobre crenças de infertilidade, submetendo-se à relação sexual 

desprotegida, o que propiciou uma série de experiências negativas relacionadas à gestação, já 

que muitas delas não foram planejadas. Engravidar inesperadamente pode gerar sentimentos 

confusos, podendo ser comparada a uma invasão, como algo que se instala sem pedir 

permissão (CAMACHO et al., 2010). 

Contudo, existem ainda muitas controvérsias e discussões acerca da contracepção em 

mulheres com anemia falciforme, principalmente referentes à contracepção hormonal, visto 

que há o risco de interferência da droga na polimerização das hemácias, propiciando o 

aparecimento das crises álgicas, formação de trombos e/ou hemorragias. Mesmo assim, o uso 

de contraceptivos hormonais de baixa dosagem em mulheres com anemia falciforme ou o uso 

de acetato de medroxiprogesterona isolado tem sido apontados como uma contracepção 

prática, segura e bem tolerada (GUALANDRO, 2002; ZANETTE, 2007). 

Estudos internacionais apontam resultados satisfatórios, demonstrando que os 

hormônios contraceptivos podem não provocar deformidade nas hemácias de mulheres com 

anemia falciforme e ainda que o uso do progestágeno isolado auxilia na redução dos sintomas 

da doença e das crises dolorosas, sendo considerados seguros para elas (YONG; TUCK; 

YARDUMIAN,1999; LEGARDY; CURTIS, 2006). 

Deste modo, é importante investigar a história prévia dessas mulheres, os fatores de 

risco associados, as condições de saúde atuais e o conhecimento e desejo declarado por elas 

para se determinar qual método contraceptivo deve ser utilizado. Zanette (2007) afirma que a 

decisão sobre qual método contraceptivo adotar depende da análise conjunta entre profissional 

de saúde e a mulher, levando em consideração, dentre outros fatores, as modalidades 

disponíveis, as preferências pessoais, o quadro clínico e o nível de entendimento sobre a 

responsabilidade da escolha. 

Assim, à mulher devem ser fornecidas todas as informações necessárias, abrangendo 

sua condição de vida, além de todos os fatores envolvidos no método escolhido, como 

condições para o uso, efeitos colaterais, efetividade e reversibilidade do método, dentre 

outros, para que esta possa fazer uma escolha consciente e livre.  

No contexto da escolha livre e consciente, encontram-se ainda dificuldades 

relacionadas à participação dos parceiros nas decisões, visto que não se trata apenas da 
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decisão conjunta do casal de ter filhos(as) ou não, mas também de assumir os riscos 

biológicos aos quais a mulher estará exposta e os riscos genéticos para a prole, portanto, o 

apoio e participação dos parceiros nestas decisões torna-se ainda mais relevante para as 

escolhas reprodutivas destas mulheres.  

De acordo com Galloet al. (2010), existem poucos estudos publicados até o momento 

sobre as intenções reprodutivas de pessoas com anemia falciforme, contudo, devido à 

condição hereditária da doença, é fundamental entender os desafios enfrentados por essas 

pessoas nas decisões de saúde reprodutiva, tornando-se assim, importante realizar estudos 

para além das imposições biológicas da doença e compreender melhor todos os aspectos 

envolvidos nestas decisões. 

Kikuchi (2007) afirma que as profissionais de enfermagem como agentes políticos de 

transformação social devem atuar de modo a promover a qualidade de vida das pessoas com a 

doença falciforme. Logo, apesar do planejamento reprodutivo de mulheres nesta condição, ser 

considerado uma condição de risco, devendo preferencialmente ser acompanhado por 

ginecologista com o apoio de hematologista, a participação da enfermeira é importante, 

porque a mesma atua de forma sistemática e complementar em ações educativas e de 

orientação, abrangendo os direitos de cidadania das mulheres, com ênfase na sua saúde sexual 

e reprodutiva. 

O planejamento reprodutivo no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) é feito 

prioritariamente por enfermeiras, e nos municípios onde não há rede especializada para 

atendimento às pessoas com doença falciforme, as enfermeiras assumem esse cuidado e para 

tal, devem conhecer as implicações da doença na saúde reprodutiva dessas mulheres e os 

meios mais eficazes para concepção e contracepção, com ênfase nos diretos sexuais e 

reprodutivos. O papel de orientação das enfermeiras, para além dos cuidados é garantir o 

direito de escolha e oferecer às mulheres uma atenção em saúde reprodutiva que atenda aos 

princípios da universalidade, equidade e integralidade. 

O interesse por esse objeto de estudo é decorrente da participação nas discussões da 

linha de pesquisa: Qualidade de vida e doença falciforme, do Centro de Estudos e Pesquisas 

sobre a Mulher, Gênero, Saúde e Enfermagem (GEM) da Escola de Enfermagem da 

Universidade Federal da Bahia(EEUFBA) e após leituras sobre a temática. Em estudos sobre 

as experiências reprodutivas de mulheres com anemia falciforme já realizados pelo grupo foi 

possível identificar que a maioria dessas mulheres são submetidas a orientações de 

profissionais de saúde que enfocam os riscos reprodutivos e afirmam que as mesmas não 

podem engravidar. Identificou-se também que muitas gestações não foram planejadas 
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justamente por conta da crença da infertilidade nestas mulheres, o que levou a vivência de 

experiências negativas relacionadas à gestação/parto e puerpério, assim como ao desejo de 

não ter mais filhos(as), devido a estas crenças e/ou experiências. Estes estudos apontaram 

estes dados, porém, não abordaram as experiências destas mulheres nas decisões reprodutivas 

(planejamento da concepção e/ou contracepção) (CORDEIRO, 2007; FERREIRA; SILVA, 

2010; XAVIER, 2011). 

Foram identificados poucos estudos que abordam a questão reprodutiva enfocando 

apenas os riscos reprodutivos associados à gestação de alto risco e à utilização da 

contracepção hormonal, porém, não abordam as experiências dessas mulheres acerca dos seus 

direitos de saúde reprodutiva, tampouco os desafios enfrentados pelas mesmas no 

planejamento de sua vida reprodutiva (HOWARD; LILLIS; TUCK,1993; LEGARDY; 

CURTIS, 2006; ZANETTE, 2007; NOMURA et al., 2010; GALLO, 2010; COSTA, 2012 

GUEDES, 2012).  

Assim é importante a realização de estudos que abordem além das condições 

biológicas e de saúde impostas pela anemia falciforme à saúde reprodutiva destas mulheres, 

as experiências e os sentimentos vivenciados por elas, quanto às questões relativas à 

concepção e contracepção. 

O presente estudo, portanto, tem como objeto as experiências de mulheres com anemia 

falciforme no contexto do Planejamento Reprodutivo, para responder a seguinte questão de 

pesquisa: quais as experiências de mulheres com anemia falciforme com o planejamento 

reprodutivo? 

Para esse estudo, são consideradas experiências do planejamento reprodutivo: o desejo 

e o planejamento da gestação pelas mulheres com anemia falciforme,no que se refere às 

concepções das mulheres acerca do desejo de ser mãe mesmo em condição de doença crônica 

e como se dá ou se deu o planejamento ou não da gravidez;o uso de métodos contraceptivos 

hormonais ou não ao longo da vida reprodutiva e suas experiências relativas à contracepção 

frente à doença crônica, adaptação, efeitos colaterais e orientações por parte de profissionais 

de saúde;e a participação do parceiro/família nas decisões reprodutivas, através da presença 

ou não no compartilhamento de decisões e responsabilidades. 

Assim, esse estudo tem como objetivo geral analisar experiências de mulheres com 

anemia falciforme no contexto do planejamento reprodutivo. 

E como objetivos específicos: descrever experiências de mulheres com anemia 

falciforme com relação ao desejo e planejamento da gravidez; identificar os métodos/meios de 
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contracepção utilizados por mulheres com anemia falciforme e suas experiências quanto ao 

uso dos mesmos; identificar a participação do parceiro/família nas decisões reprodutivas. 

Os resultados desse estudo poderão contribuir para a Enfermagem, considerando as 

reflexões no que se refere à: 

            Assistência: para atualizar os conhecimentos sobre o planejamento reprodutivo das 

mulheres com anemia falciforme, bem como avaliação por parte de profissionais de saúde 

envolvidos na atenção reprodutiva de mulheres com anemia falciforme. 

            No ensino: reflexões e ações que possam ser discutidas no espaço de ensinar e 

aprender enfermagem e contribuem para a promoção do ensino da saúde reprodutiva, em 

mulheres com anemia falciforme, capacitando profissionais de saúde para que estejam 

preparados(as) a prestar uma assistência que garanta a autonomia da mulher com ênfase em 

seus direitos reprodutivos.  

            Na pesquisa: dada à prevalência desta patologia, o estudo poderá evidenciar as 

experiências vivenciadas, podendo levar a uma reflexão sobre a forma como vem se 

orientando as práticas em saúde reprodutiva e diante da escassa produção científica brasileira 

relativa ao objeto aqui apresentado, os resultados podem contribuir no processo de construção 

do conhecimento e embasar a realização de novas investigações. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O PLANEJAMENTO REPRODUTIVO NA PERSPECTIVA DAS MULHERES 

 

A atenção à saúde da mulher no Brasil foi por muitos anos, centrada no aspecto 

procriativo, em detrimento de outras necessidades de saúde. A organização de movimentos 

sociais, entre eles, o Movimento Feminista, trouxe demandas das mulheres para o Programa 

de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM), em 1984, o que representou um marco, ao 

incorporar os direitos de cidadania das mulheres, defendendo sua autonomia, trazendo assim 

um novo enfoque ao planejamento reprodutivo. 

Com base nas premissas dos direitos sexuais e reprodutivos, o planejamento 

reprodutivo representa o respeito à livre autonomia da mulher, do homem e/ou do casal de 

decidir sobre as questões reprodutivas sem sofrer discriminação, coerção nem violência 

(BARBIERI, 2007). Contudo, essas premissas nem sempre são colocadas em prática e as 

mulheres são as maiores vítimas, pois apesar de ser direcionado a ambos os sexos, é a mulher 

que, por questões históricas e culturais, geralmente assume essa responsabilidade.  

Segundo Silva et al. (2011), o cuidado das crianças e o controle sobre a fecundidade 

ainda são considerados pela sociedade e até mesmo pelas próprias mulheres, como uma 

função feminina. Ao assumirem esses encargos sozinhas, elas sofrem a pressão da sociedade e 

dos parceiros, gerando conflitos internos, familiares e sociais que interferem diretamente na 

sua qualidade de vida sexual e reprodutiva. 

A autonomia da mulher frente ao controle da sua fecundidade, contudo, é 

questionável, pois apesar de serem responsabilizadas por essa função, elas na maioria das 

vezes, são subordinadas à vontade de seus parceiros. Crizóstomo, Sobra e Nery (2004) 

ressaltam que muitas vezes as mulheres não resistem aos apelos insistentes de seus parceiros 

quanto ao relacionamento sexual desprotegido, assim como, muitas não resistem às pressões 

para engravidar, interromper uma gestação ou até mesmo realizar um esterilização cirúrgica. 

Isto demonstra o quanto as questões culturais fortemente presentes, conferem poder ao 

homem e interferem na saúde reprodutiva das mulheres. Focault (1999) considera que há duas 

esferas em que se consolidam as práticas de poder e uma delas é formada por elementos que 

ele define como integrantes da cultura. Aqui se destaca, portanto, os papéis culturais que 

definem o papel masculino e feminino na sociedade e que muitas vezes subordinam a mulher 

à condição masculina.  
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No estudo de Crizóstomo, Sobra e Nery (2004), foi constatado a submissão da mulher 

às vontades e desejos sexuais de seus parceiros e a associação da gravidez, mesmo que 

indesejada, como um fato inerente à vivência da sexualidade. Ou seja, ela acaba por aceitar a 

dominação masculina, pois acredita que é sua função agradar sexualmente o homem ou até 

mesmo por medo de perdê-lo e neste sentido, a gravidez seria uma consequência disso. 

Muitas mulheres associam o planejamento reprodutivo como uma garantia de uma 

vida melhor, como por exemplo, de evitarem gestações indesejadas, de terem filhos(as) 

conforme as condições econômicas, assim como evitar o sofrimento causado pelas 

necessidades básicas insatisfeitas ( MOURA; SILVA, 2004; SILVA et al., 2011). 

Nesta perspectiva, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2001) ressalta que o surgimento 

dos métodos contraceptivos provocou mudanças qualitativas na vida da mulher ao favorecer a 

vivência da sexualidade sem o ônus da gravidez indesejada. Neste novo conceito, a 

sexualidade e a reprodução, embora interligadas, se apresentam de forma independente, ou 

seja,a vivência da sexualidade prescinde a questão procriativa. 

A mulher tem o direito de exercer livremente sua sexualidade sem correr riscos e sem 

a obrigatoriedade da maternidade, com base nos seus direitos sexuais. Assim, a utilização de 

métodos contraceptivos de forma correta, fornece meios para viver mais seguramente sua 

sexualidade, contudo, para que isso ocorra é necessário que esta tenha acesso a informações 

corretas, orientação em saúde reprodutiva, a serviços de saúde e aos métodos contraceptivos.  

A mulher deve ser livre para a escolha do método contraceptivo, que seja mais 

adequado à sua circunstância de vida e melhor satisfaça suas necessidades, após ser 

devidamente informada sobre todos os métodos disponíveis (BRASIL, 2006). Barbieri (2007, 

p.68) ressalta que “os governos devem utilizar os meios de que dispõem para sustentar o 

princípio da liberdade de escolha no planejamento familiar”. Contudo, estudos apontam um 

descompasso entre o que é proposto na política de planejamento familiar e o que é 

implementado nos municípios (ANDRADE; SILVA, 2009; SILVA et al., 2011)..  

Na investigação de Moura e Silva (2004) ao abordar o conhecimento das usuárias de 

um serviço de planejamento reprodutivo sobre os diferentes métodos anticoncepcionais 

reversíveis, apenas a pílula, o preservativo masculino e o anticoncepcional hormonal injetável 

foram citados por 100% das entrevistadas. Em outro estudo realizado por Andrade e Silva 

(2009), os métodos mais conhecidos pelas entrevistadas foram o anticoncepcional oral, o 

preservativo masculino e o Dispositivo Intra uterino (DIU). 



20 

 

Estes resultados indicam que as mulheres conhecem e utilizam os métodos que 

geralmente são disponibilizados na Rede Básica do SUS, logo, possuem acesso e informação 

limitadas sobre os diversos tipos de métodos existentes.  

A prevalência de determinados métodos como o anticoncepcional oral, pode indicar a 

deficiência de serviços de planejamento reprodutivo. (ANDRADE; SILVA, 2009).  Segundo 

Silva et al. (2011), muitas vezes a limitação de recursos financeiros, aliado ao que é 

disponibilizado pela Atenção Básica, é que determina a escolha do método contraceptivo 

pelas mulheres, com destaque para o anticoncepcional oral e o preservativo, os quais são mais 

frequentemente encontrados nas unidades de saúde e possuem maiores chances de 

disponibilidade no setor. 

Nesse contexto, ressalta-se que a prevalência no uso desses dois métodos, baseia-se na 

falta de opções oferecidas pelo Governo às mulheres, assim como, à baixa condição 

socioeconômica, que limita a escolha do método de acordo com a facilidade de aquisição do 

mesmo. Desse modo, os serviços oferecidos pelo programa de planejamento reprodutivo são 

restritos e não contemplam o direito à livre escolha, visto que, ofertam muito menos do que se 

poderia, tanto com relação a métodos contraceptivos quanto a informações.  

Assim, às mulheres inseridas em contexto socioeconômico desfavorável faltam meios 

e opções para decidirem sobre seu corpo e sua vida reprodutiva, o que contribui para que elas 

não exerçam seus direitos reprodutivos (CRIZÓSTOMO; SOBRA; NERY, 2004). Neste 

panorama de pouca disponibilidade dos diversos métodos contraceptivos existentes e de 

desinformação, destaca-se a opção pela laqueadura tubária, realizada sem critérios 

nitidamente definidos. 

Nos estudos de Souza et al. (2006) e Costa, Guilhem e Silver (2006), a esterilização 

feminina juntamente com a pílula, são os métodos mais escolhidos e utilizados pelas 

mulheres. Heilbornet al. (2009) ressaltam que o alto número de mulheres laqueadas representa 

a baixa possibilidade de escolha e de acesso a métodos reversíveis, visto que muitas mulheres 

desistem deles por conta dos seus efeitos colaterais e não possuem acesso a outros métodos, 

logo, fazem a opção pela esterilização.  

Nesta perspectiva, Costa (2002 apud MOURA; SILVA, 2004) aponta que alguns 

estudos estabelecem uma relação direta entre o arrependimento pós laqueadura tubária e a 

desinformação sobre outros métodos, reafirmando que muitas vezes a decisão pelo método 

irreversível trata-se de uma escolha não bem informada e esclarecida.  

As mulheres associam o planejamento reprodutivo como uma forma de fazer plano 

para sua vida conjugal, podendo deste modo decidir o tamanho da prole, se programar para 



21 

 

evitar gestações sequenciais e para encerrar o ciclo reprodutivo, demonstrando preocupações 

relacionadas à saúde, educação, à situação financeira, ou seja, apontam a dimensão econômica 

como um ponto forte no exercício do direito ao planejamento procriativo (SILVA, 2007; 

SILVA et al., 2011).  

Silva et al.(2011) salientaram que as mulheres relacionaram o sofrimento e a 

dificuldade financeira com o tamanho da prole e com as condições de vida no âmbito social e 

institucional, logo, para elas o fato de ter acesso a meios e métodos que possam permitir 

controlar a fecundidade é visto, além de um exercício de poder sobre o seu próprio corpo, 

como um suporte para uma vida menos sofrida e ao mesmo tempo livre de certas dificuldades. 

O Planejamento Reprodutivo visto como o exercício de poder da mulher sobre o 

próprio corpo decorre da premissa de livre escolha e poder de decisão, contudo, a mulher 

ainda enfrenta a ideologia da maternidade, hegemônica na sociedade, e a responsabilização 

por essa função.  A menina é educada desde criança para ser mãe e cuidadora do lar, já o 

menino para ser o provedor e chefe da família, cultura essa que é perpetuada ainda nos dias de 

hoje e exerce influência direta no relacionamento entre homens e mulheres.  

Desta maneira, a mulher acaba por assumir sozinha a responsabilidade pela 

contracepção, tendo que assumir uma escolha eficaz e comprometer-se com ela, além de ter 

que procurar agradar o parceiro na escolha do método contraceptivo.  Sauthier e Gomes 

(2011) contrariam essa conduta histórica e cultural e afirmam que a opção pela reprodução 

deve ser uma atitude responsável, partilhada pelo casal.   

Dutra e Pereira (2009) afirmam que o planejamento reprodutivo como 

responsabilidade exclusiva da mulher, vem se modificando e que os homens estão sendo 

incorporados nessas questões. Contudo, estudos recentes ainda apontam a passividade e a 

escassa participação masculina na contracepção (ANDRADE; SILVA, 2009; SILVA et al., 

2011).  

No estudo de Silva et al. (2011) a opinião das mulheres sobre a participação dos seus 

parceiros no planejamento reprodutivo divergiu; algumas desejavam a participação mais ativa 

para dividir as responsabilidades, mas salientaram que não tiveram a orientação de que os 

mesmos poderiam participar; outras mostraram-se tímidas e preferiam que eles não 

participassem e elas se responsabilizassem pela escolha e uso continuado do método. 

 A entrada da mulher no mercado de trabalho e a desvinculação do papel clássico e 

exclusivo de ser mãe, fez com que ela conquistasse um espaço maior, assumindo a 

corresponsabilidade ou até mesmo a responsabilidade no sustento da família, contudo, a 

divisão das tarefas domésticas ainda não é tão comum (ANDRADE; SILVA, 2009; 
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CARVALHO, PIROTTA; SCHOR, 2001). E assim, a mulher, acaba por assumir essas 

funções e reconhece no uso dos métodos contraceptivos o meio que as permite planejar 

quando ter e o espaçamento entre os(as) filhos(as) ou até mesmo a opção por não engravidar, 

o que lhe permite avançar em suas conquistas fora do ambiente doméstico. Deste modo, 

muitas mulheres aceitam e valorizam a responsabilização pelo planejamento reprodutivo 

porque enxergam nisso o exercício de sua autonomia reprodutiva. 

Algumas destas questões merecem mais reflexões: incluir o homem no planejamento 

reprodutivo é uma ameaça à autonomia reprodutiva da mulher? Qual seria o grau de 

envolvimento de ambos nas decisões?  Dutra e Pereira (2009) salientam que a participação 

masculina é necessária para que o homem compreenda a importância de adquirir 

conhecimentos pertinentes, para que eles sintam-se seguros para escolherem e/ou apoiarem 

suas parceiras e assim participar do processo reprodutivo. Ainda segundo as autoras, a 

participação dos homens é extremamente importante quando na escolha por métodos 

irreversíveis, visto que a vasectomia, por exemplo, oferece menores riscos cirúrgicos. 

Há evidências demonstrando que vem ocorrendo mudança na conduta de homens 

quanto à responsabilidade reprodutiva, observando-se um aumento no número de realização 

de vasectomia no Brasil (DUTRA; PEREIRA, 2009). No estudo de Silva (2007), a 

vasectomia foi o método cirúrgico mais escolhido entre os casais, sendo esse interesse 

justificado, dentre outros fatores, às orientações sobre a facilidade de sua realização.  

Duarte et al. (2003) afirmam ainda que o uso e a satisfação das mulheres com o 

método escolhido são frequentemente influenciados pelo homem e que ter o suporte do 

parceiro contribui para o melhor uso de métodos femininos. 

Em contrapartida, quando se discute o planejamento reprodutivo, é muito enfatizada a 

questão da contracepção através do uso de métodos que regulam a fecundidade em detrimento 

de tantos outros aspectos que devem ser considerados.  Heilborn et al.(2009) salientam que os 

serviços de saúde privilegiam a assistência às mulheres em trajetória reprodutiva, contudo, há 

uma necessidade de dar atenção às mulheres adultas não grávidas e até mesmo adolescentes, 

através do fortalecimento do trabalho educativo. 

O foco dos serviços de planejamento reprodutivo ainda está centrado na questão 

contraceptiva, iniciando apenas depois da primeira experiência reprodutiva, isto atrelado a 

outra fragilidade, que é a falta de adequação dos programas às características individuais e 

familiares dos envolvidos (SANTOS; FREITAS, 2011). 

 Costa, Guilhem e Silva, (2006) afirmam que por enquanto a autonomia decisória das 

mulheres é refém de oferta de serviços e de métodos, destacando-se a baixa oferta de atenção 
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à infertilidade. Associado a isso, têm-se a supervalorização do uso de métodos contraceptivos, 

sem considerar aspectos importantes da saúde reprodutiva de mulheres, tais como a prevenção 

às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). Outro aspecto a ser considerado diz respeito 

ao desejo de mulheres de serem mães, as quais devem ser devidamente acompanhadas pelo 

serviço de planejamento reprodutivo na programação da gravidez, com vistas a prepará-la 

para a vivência da gestação, da forma mais saudável e segura possível, assim como, oferecer 

meios e técnicas de auxílio às mulheres que têm dificuldades para engravidar, ou seja, atuar 

também no planejamento da concepção segura e planejada, atentando-se às especificidades de 

cada mulher. 

Deste modo, o planejamento reprodutivo vai muito além do acesso aos meios de 

contracepção. Ele perpassa as questões relativas à vivencia da sexualidade e da saúde 

reprodutiva das mulheres  visando fornecer condições para uma concepção ou práticas de 

contracepção saudáveis, através de uma escolha livre e consciente. Contudo, o poder de 

decisão é limitado por diversos fatores, dentre eles, o próprio serviço de saúde e por 

profissionais que nele atuam, que não fornecem meios e informações adequadas para a livre 

escolha, informada e esclarecida, visto que reduzem o planejamento reprodutivo à ações 

limitadas de conhecimento e acesso a um número restrito de métodos contraceptivos. 

 

2.2 PLANEJAMENTO REPRODUTIVO DE MULHERES COM ANEMIA FALCIFORME: 

UM ENFOQUE NOS DIREITOS REPRODUTIVOS 

 

Mulheres com anemia falciforme atingem tardiamente a maturação sexual e em 

consequência disso, a menarca ocorre cerca de dois a três anos mais tarde que às mulheres 

sem essa patologia e devido a estes e a outros fatores, geralmente o início da vida sexual 

também é tardio (VERISSÍMO, 2007).Apesar destas características, não há estudos que 

comprovem alterações na fertilidade feminina relacionada à doença. A maior idade das 

primigestas pode estar relacionada com o atraso da puberdade e pela primeira experiência 

sexual ocorrer mais tardiamente (GUALANDRO, 2002).  

Contudo, a gestação nesta condição conduz a elevados riscos de morbimortalidade 

materna e fetal, sendo considerada, uma gravidez de alto risco. Durante a gravidez, as crises 

dolorosas podem se tornar mais frequentes, o quadro de anemia pode agravar e há o risco 

elevado de infecções, principalmente do trato urinário e respiratório (GUALANDRO, 2002). 

A anemia falciforme na gestante também associa-se a complicações no parto, com 

maior ocorrência de sofrimento fetal, parto prematuro, Crescimento Intrauterino Retardado 
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(CIUR) e até mesmo óbito fetal (NOMURA et al., 2010). Entretanto, a anemia falciforme não 

é contra indicação para a gravidez, devendo a mesma ser devidamente acompanhada por uma 

equipe multiprofissional especializada. Cabe ressaltar que esse acompanhamento não suprime 

as condições de riscos às quais, mulher e feto estão expostos, tampouco às limitações 

impostas pela doença nesse período.  

Portanto, é necessário que a mulher com anemia falciforme tenha conhecimento de 

todas estas condições para que ela possa decidir e planejar sua vida reprodutiva de acordo 

com suas necessidades e desejos.  

A discussão do planejamento reprodutivo traz uma perspectiva importante para o 

cuidado à saúde sexual e reprodutiva dessas mulheres. De acordo com as premissas dos 

direitos reprodutivos, a mulher tem a liberdade de escolher se quer procriar ou não, quantos 

filhos(as) deseja e o espaçamento entre as gestações, tudo isto através de uma decisão 

informada e esclarecida. Logo, para que a mulher com anemia falciforme possa exercer esse 

direito, ela deve ser devidamente esclarecida sobre sua doença, suas condições e limitações e 

as possibilidades de cuidado e terapêutica. 

A portaria 1391/2005, que institui a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas 

com Doença Falciforme e outras hemoglobinopatias, traz como um de seus objetivos, instituir 

no âmbito do SUS a promoção do acesso à informação e ao aconselhamento genético aos 

familiares e pessoas com a doença ou com o traço falciforme, além da garantia da 

integralidade da atenção (BRASIL, 2005). Porém, estas premissas não são devidamente 

operacionalizadas na rede de atenção à saúde, principalmente no que se refere aos direitos 

reprodutivos das mulheres com anemia falciforme, as quais são frequentemente mal 

informadas sobre suas condições de saúde reprodutiva e vítimas do discurso equivocado de 

profissionais de saúde.  

Estudos apontam que essas mulheres ao chegarem aos serviços de saúde, são 

informadas de que não poderiam engravidar, ou de que não podem engravidar mais, através 

de orientações simplificadas que enfocam apenas os riscos associados à doença, 

negligenciando a autonomia reprodutiva da mulher (CORDEIRO; FERREIRA, 2010; 

XAVIER, 2011). Estas atitudes vão de encontro aos direitos reprodutivos dessas mulheres e 

revelam o despreparo de profissionais de saúde em atender as demandas de saúde desse 

grupo. 

No estudo de Guedes (2012), uma das hipóteses levantadas para justificar a 

superestimação do risco reprodutivo da gestação com a anemia falciforme, é a informação 

probabilística passada por profissionais de saúde sobre as chances de transmissão genética da 
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doença, a qual é passada de forma que dificulta a compreensão e que pode, muitas vezes, ser 

intencionalmente superestimada, em detrimento dos desejos e dos direitos reprodutivos das 

mulheres, interferindo em suas decisões. Quando não há informação de qualidade, o direito de 

decidir torna-se inexistente (MACHADO; PRAÇA, 2006). 

 A partir das orientações pertinentes e adequadas, a mulher com anemia falciforme 

pode optar pelo uso de métodos para controlar sua fecundidade e exercer sua autonomia 

reprodutiva. Os programas de planejamento reprodutivo, ainda denominados em muitos 

serviços, de planejamento familiar, na Atenção Básica, não são preparados para assistir esta 

população.  

Como se trata de uma condição de risco, o planejamento reprodutivo dessas mulheres 

deve ser acompanhado por equipe médica, preferencialmente ginecologista, com o apoio de 

hematologista, contudo, a mulher não pode ser excluída do serviço de atendimento 

reprodutivo na Atenção Básica, principalmente nos municípios onde ainda não existe uma 

rede de serviços especializada para a doença falciforme. Assim, os(as) profissionais que 

atuam na Atenção Básica, de modo particular, as enfermeiras, devem ser preparadas para 

atender as demandas de saúde reprodutiva dessas mulheres e atuar em cooperação com a 

equipe multidisciplinar.  

Ferreira e Silva (2010) identificaram em seu estudo, que nenhuma das quatorze 

mulheres com anemia falciforme entrevistadas eram cadastradas em serviço de planejamento 

familiar, sendo as mesmas acompanhadas periodicamente por hematologistas, que 

recomendavam os métodos mais apropriados. 

Mais uma vez, esse dado reafirma a deficiência de conhecimento e atuação de 

profissionais envolvidos na atenção à saúde da mulher, com as mulheres portadoras de 

hemoglobinopatia SS. A rede de serviços de planejamento reprodutivo é dirigida a homens, 

mulheres e/ou casais, sem discriminações, portanto, é importante que essa rede esteja 

preparada para atender diferentes demandas e especificidades, dentre elas, as de mulheres 

com anemia falciforme.   

Legardy e Curtis (2006) afirmam que as mulheres com anemia falciforme que desejam 

evitar uma gravidez devem receber aconselhamento adequado e confiável sobre o uso de 

contraceptivos. As autoras ressaltam ainda que não há quaisquer orientações claras universais 

estabelecidas para o uso desses métodos contraceptivos por essas mulheres, assim cada 

mulher deve receber orientação individualizada.  
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) estabelece critérios médicos para o uso de 

contraceptivos e classificam as condições clínicas em quatro categorias que se associam aos 

riscos do uso do método (BRASIL, 2010). 

Assim, o uso de contraceptivos hormonais de baixa dosagem (menor que 35 mg de 

etinilestradiol) na doença falciforme é classificado no nível 2 (quando o método pode ser 

usado com restrições, ou seja, a condição clínica na qual as vantagens do uso do método 

superam os riscos teóricos ou reais do mesmo) significando que as pílulas anticoncepcionais 

podem ser utilizadas, devendo porém, serem adotadas medidas de controle e prevenção 

apropriadas e com avaliação criteriosa de cada caso (KUNDE et a., 2006;LEGARDY; 

CURTIS, 2006;  ZANETTE, 2007;).  

O uso de hormônios combinados, tradicionalmente, era considerado uma contra 

indicação para as mulheres com anemia falciforme, devido aos riscos de tromboembolismo e 

a possível associação na deformidade das hemácias; contudo não há evidências de que 

estrogênios e progestágenos poderiam modular a deformidade dos eritrócitos, principalmente 

nos dias de hoje, em que a dosagem destes hormônios diminuíram consideravelmente 

(YOONG; TUCK; YARDUMIAN, 1999).  

Na investigação realizada por Yoong, Tuck e Yardumian (1999), não foi encontrada 

diferença estatisticamente significante nos parâmetros hematológicos de mulheres com 

anemia falciforme em uso de métodos hormonais combinados, em uso de apenas 

progestágeno ou sem uso de nenhum hormônio exógeno, contudo, as autoras ressaltam em 

seu trabalho, que as recomendações em relação ao uso do método combinado ainda são 

limitadas e contraditórias. 

O uso do método hormonal injetável trimestral, como o acetato de 

medroxiprogesterona, é considerado nível 1 na classificação da OMS (o método pode ser 

usado sem restrições) e tem sido apontado como um método seguro e apropriado para 

mulheres com anemia falciforme (ZANETTE, 2007; GUALANDRO, 2002).  Estes estudos 

destacam ainda que o método além de boa eficácia anticoncepcional, reduz o fluxo menstrual 

e melhora os níveis de hemoglobina, o que pode auxiliar na redução das crises dolorosas.  

Em revisão sistemática realizada por Legardy e Curtis (2006), foi possível identificar 

que os estudos apontaram que mulheres com hemoglobinopatia SS usando contraceptivos à 

base de progestágeno apenas, obtiveram resultados significativamente melhores, associados à 

redução dos sintomas clínicos e melhora dos parâmetros hematológicos, em comparação com 

as que não utilizaram os contraceptivos à base de progestágeno.  
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Os efeitos colaterais dos métodos hormonais exercem forte influência para o abandono 

do mesmo. No estudo de Ferreira e Silva (2010) a maioria das mulheres interrompeu o uso 

devido à efeitos  como: sangramento intenso, enjoo e agravamento do quadro anêmico. Por 

vezes, são necessárias trocas do método escolhido para que a mulher possa decidir qual é mais 

favorável e seguro e qual diminui as idas frequentes ao serviço de saúde. É importante a 

disponibilidade de profissionais de saúde para ouvir suas queixas e desse modo, viabilizar 

uma estratégia que atenda às necessidades de cada mulher.  

A ocorrência de hemorragia em mulheres com anemia falciforme, em uso de métodos 

hormonais é frequente, o que além de aumentar a exposição a uma situação de risco também 

representa uma condição extremamente desconfortável e que pode interferir na vida social e 

sexual.  Portanto, é necessário o acompanhamento rigoroso dos sinais e sintomas apresentados 

quando no uso desses métodos, com vistas a salvaguardar não só a saúde, como também a 

autoimagem, a sociabilidade e sexualidade delas.  

Existem ainda outros métodos hormonais que podem ser utilizados como os adesivos 

transdérmicos (não disponíveis na Rede Pública) e o DIU. Zanette (2007) ressalta que se deve 

dar preferência aos DIUs com progestágeno, que não acarreta o risco de aumentar o fluxo de 

sangramento vaginal. Contudo, a dificuldade de aquisição e a burocracia dos serviços de 

saúde, dificulta o acesso das mulheres a esses métodos. 

Nesta perspectiva de dificuldades de acesso, falta de adaptação aos métodos 

hormonais, e o contexto da gestação de alto risco na anemia falciforme, muitas mulheres 

recorrem à laqueadura tubária como método de controle da fecundidade. Na investigação de 

Ferreira e Silva (2010) este foi o método mais utilizado pelas mulheres com doença 

falciforme e na maioria delas, o método foi indicado pelo médico sob a justificativa de que 

estas mulheres não poderiam mais ter filhos(as), devido aos riscos existentes.  

Há de se considerar que a maioria das mulheres com anemia falciforme é negra e com 

condição econômica desfavorável, e possuem dificuldades de acesso a outros métodos 

contraceptivos reversíveis seguros, que não estão disponíveis na Rede Pública de Saúde ea 

esterilização apresenta-se como uma possibilidade, principalmente para aquelas que já 

possuem filhos(as). Uma nova gravidez diante das dificuldades financeiras e associadas ao 

risco da gestação para elas, faz com que muitas delas busquem estes meios, para evitar novos 

problemas e complicações. 

Contudo, é necessário levar em consideração a perspectiva da saúde sexual e 

reprodutiva, ressaltando-se o risco do procedimento e os requisitos exigidos pela OMS para 

sua realização. Por se tratar de um método considerado irreversível em grande parte dos 
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casos, a mulher precisa ser muito bem orientada sobre todas as opções possíveis para que ela 

possa fazer uma decisão bem fundamentada e que priorize seus direitos e a autonomia sobre 

seu corpo. 

A busca por métodos contraceptivos irreversíveis é grande na Rede Básica de Saúde e 

o número de realização de vasectomias tem aumentado consideravelmente nos últimos anos 

(DUTRA; PEREIRA, 2009; BAHAMONDES et al., 2011). Assim, mulheres com anemia 

falciforme, associando os riscos da gestação e também da contracepção hormonal com seus 

efeitos colaterais, tem convencido seus parceiros a realizarem este procedimento 

(FERREIRA; SILVA, 2010).  

Essa é uma medida viável, visto que a vasectomia possui menores riscos cirúrgicos 

quando comparada à laqueadura tubária e também por reduzir a utilização de métodos 

hormonais em mulheres com hemoglobinopatias SS, além de amenizar o medo das mesmas 

de uma gestação indesejada, devido a falhas no uso dos métodos ou não aceitação do parceiro. 

O preservativo, por exemplo, é um meio seguro de praticar a contracepção e de proteção 

contra as IST e a AIDS, contudo, a utilização desse método ainda encontra muita resistência 

por parte dos parceiros, o que leva as mulheres a optarem pelo método hormonal ou pelos 

meios irreversíveis.  

Há de considerar que a escolha do método perpassa em sua grande maioria, pela 

disponibilidade dele nas unidades de saúde, as quais dispõem de uma pequena variedade dos 

mesmos, com destaque para as pílulas e o preservativo masculino, o que limita o poder de 

escolha da mulher.  

Contudo, mesmo diante dos riscos reprodutivos e da doença, muitas mulheres 

portadoras da hemoglobinopatia SS, desejam engravidar. O desejo de ser mãe é entendido 

uma marca forte na identidade pessoal e social da mulher, seja a partir do suposto instinto 

materno, seja por uma construção cultural ao longo da evolução humana que, apesar das 

mudanças ocorridas na sociedade e no papel da mulher, ainda exerce influências nas suas 

decisões. (SANTOS et al., 2011). 

Xavier (2011) relata em sua pesquisa que nenhuma das mulheres com anemia 

falciforme entrevistadas foram questionadas se desejavam ou não serem mães, apenas eram 

informadas por profissionais de saúde de que não poderiam engravidar. O desejo e a 

possibilidade de ter filhos(as) para essas mulheres são cercados de conflitos, pois elas 

convivem com a doença crônica e todas as suas limitações e com as construções socialmente 

constituídas sobre a maternidade como função primordial da mulher, exercendo forte 

influência nas decisões destas mulheres. Cordeiro e Ferreira (2010) apontam que a 
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maternidade é revelada como um sinal de vida e esperança em contraposição a ideia de morte 

por vezes, associada com a doença.  

Santos et al. (2011),investigando as vivências sobre gravidez relatadas por mulheres 

com anemia falciforme, identificaram que os sentimentos de angústia  assim como suas 

condições clínicas e emocionais e o conhecimento das possibilidades de complicações para a 

mãe e/ou para a criança não representaram impedimentos para a manifestação clara do desejo 

à maternidade. As mulheres desse estudo apontaram ainda as várias complicações e 

internações, como um “mal necessário”. 

As mulheres com hemoglobinopatia SS, além do medo das complicações da gestação 

e parto, ainda convivem com o medo de gerar uma criança com a doença falciforme e este é 

outro grande conflito vivenciado por elas. As representações surgidas em relação à 

maternidade estão relacionadas ao imaginário feminino, mas a presença de uma doença 

crônica pode influenciar também no significado de ser mãe para as mulheres (QUEVEDO; 

LOPES; LEFEVRE, 2006). 

Para as mulheres com doença crônica, ser mãe pode significar a melhor oportunidade 

para exercer um papel psicológico e social mais valorizado e assim, consolidar a identidade 

feminina na reprodução (SANTOS et al., 2011).A construção da maternidade é baseada nas 

idéias de sacrifício e amor e esse amor materno tornou-se uma concepção tão recorrente e 

naturalizada que a sua ausência pode provocar estranhamento e desconforto (PORTO, 2011). 

Ainda segundo a autora, a ausência desse amor, contraria o modelo que desenha a 

natureza feminina como maternal e a aprisiona a um modelo de comportamento pré- fixado 

socialmente. Este modelo exerce forte influência e faz com que, mesmo diante de riscos 

reprodutivos, muitas mulheres com anemia falciforme desejem engravidar e exercer o papel 

de mãe.  

No estudo de Cordeiro e Ferreira (2010), das dez mulheres com anemia falciforme 

entrevistadas, nenhuma possuía filhos(as) com a doença, fato este que foi considerado como 

muito positivo por elas, pois comprovava o poder de gerar uma prole saudável e capaz de 

inserção na vida social.  

Estudo sobre os efeitos das condições sorológicas sobre as escolha reprodutivas por 

mulheres HIV positivas, identificou que para a maior parte delas a soropositividade modificou 

o desejo de ter filhos(as), assim, as autoras salientam a necessidade dos serviços acolherem e 

respeitarem as decisões reprodutivas destas mulheres (SANT’ANNA; SEILD, 2008). Os 

anseios e medos de conviver com uma doença crônica e os riscos de transmissão da mesma 

para sua prole podem interferir nas decisões de mulheres que enfrentam esta situação, 
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contudo, cada uma pode decidir de maneira diferente, a partir de suas próprias experiências, 

expectativas, crenças e esperanças. 

Guedes (2012) aponta em seu estudo, relatos de mulheres que já possuem filhos(as) 

com a doença falciforme e que pela experiência vivenciada relatam não desejarem engravidar 

mais devido ao risco genético, enquanto outras apontaram o desejo de serem mães novamente, 

independentes deste risco. O autor conclui, portanto, que são as experiências pessoais e as 

perspectivas de vida para si e para os filhos/as que fundamentam as escolhas das mulheres no 

campo do planejamento reprodutivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

  

 Para analisar as experiências de mulheres com anemia falciforme no contexto do 

planejamento reprodutivo, este estudo utilizou a abordagem qualitativa. 

 Segundo Minayo (2004), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos 

significados, respondendo a questões muito particulares, que não podem ser quantificadas. De 

acordo com a autora, a abordagem qualitativa corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos e ressalta que as pessoas que se envolvem nestas 

pesquisas, se preocupam em compreender e explicar a dinâmica destas relações sociais.   

Rosa, Lucena e Crossetti (2003), ressaltam que o problema de pesquisa é que revela a 

intenção do(a) pesquisador(a) em estudar o significado dos fenômenos ou eventos de acordo 

com os significados impostos a eles e as interpretações de seus informantes, logo, a escolha da 

pesquisa qualitativa é definida pela indagação de pesquisa. Para este estudo o questionamento 

foi: quais as experiências de mulheres com anemia falciforme com o planejamento 

reprodutivo? Assim, a abordagem qualitativa é a mais apropriada, visto que, pretende-se 

analisar as experiências desse fenômeno pelas informantes. 

 

3.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado na cidade de Feira de Santana, no estado da Bahia. O município 

de Feira de Santana possui uma área de 1.334 Km2 e quase a totalidade do seu território está 

localizado no polígono das secas, excluindo-se apenas a área do Distrito de Humildes. A 

cidade constitui-se como um dos maiores entroncamentos rodoviários do interior do país 

favorecendo a concentração de fluxo populacional, mercadoria e dinheiro.  

O local de realização da pesquisa foi a Associação Feirense de Pessoas com Doença 

Falciforme (AFADFAL), fundada no dia 09 de março de 2012, a partir da iniciativa de 

pessoas com a doença com o apoio de profissionais e da Universidade Estadual de Feira de 

Santana (UEFS), através do Núcleo de Estudos sobre Desigualdades em Saúde (NUDES).  

Os(As) associados (as) se reúnem mensalmente para discutir aspectos relacionados à 

doença para garantir um melhor conhecimento acerca da patologia, com palestras e relatos de 

experiências, assim como na busca da garantia dos seus direitos. Os encontros são realizados 

na sede provisória da associação, espaço cedido por uma Igreja Evangélica do local, e 
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algumas atividades também são programadas juntamente com o NUDES, logo, são realizadas 

no campus da UEFS. 

A AFADFAL tem como um de seus objetivos chamar a atenção das autoridades 

municipais, em especial dos serviços de saúde, para a gravidade da doença falciforme e as 

consequências da mesma na vida das pessoas, visando alcançar melhorias na qualidade de 

vida e no suporte à saúde dos mesmos. 

Após reivindicações da Associação, foi criado na cidade o Programa Municipal de 

Referência em Anemia Falciforme, o que resultou na criação do Centro de Referência de 

Atendimento aos portadores(as) da doença inaugurado em agosto de 2012, que já conta com 

108 pessoas cadastradas e com uma equipe multiprofissional composta por enfermeira, 

técnica de enfermagem, hematologista, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista e assistente 

social; foi implementado também um Hospital Referência para internamento adulto, que será 

no Hospital Filantrópico Dom Pedro de Alcântara (HDPA) e um pediátrico, no Hospital 

Estadual da Criança (HEC). 

Antes da implantação do Programa na cidade, as pessoas com doença falciforme eram 

encaminhadas para acompanhamento na cidade de Salvador ou eram atendidas no Hospital 

Geral Clériston Andrade (HGCA), com serviço de hematologista ou em atendimentos de 

emergência, o que dificultava o acesso e existiam problemas relacionados à distância, vagas 

para atendimento, equipe profissional não especializada, entre outras.  

A associação está em fase de cadastramento e criação do banco de dados, portanto 

ainda não há informações organizadas e informatizadas das pessoas com doença falciforme 

cadastradas.  

 

 

3.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

 As participantes do presente estudo foram mulheres que atendiam aos seguintes 

critérios de inclusão: ter diagnóstico confirmado de anemia falciforme, estar em idade 

reprodutiva na faixa etária entre 19 e 49 anos e com experiência sexual; serem vinculadas à 

AFADFAL. 

A opção pela faixa etária entre 19 e 49 anos justifica-se por estarem em período 

reprodutivo e não serem menores de idade.  
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3.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 Este estudo atende à Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) que 

versa sobre a ética na pesquisa com seres humanos, que recomenda a observação dos 

seguintes princípios: a criação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), a 

ponderação entre os riscos e benefícios, a garantia de que danos previsíveis serão evitados e a 

relevância social da pesquisa (BRASIL, 2012). 

Foram encaminhados ofícios pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação 

EEUFBA para a Diretoria da AFADFAL, solicitando a permissão para a realização do estudo. 

Os princípios éticos foram contemplados no desenvolvimento deste estudo para proteger 

os direitos das participantes durante o processo de coleta dos dados. Para tal, foi necessária a 

criação do TCLE que foi assinado por todas as participantes do estudo, após explicação prévia 

da pesquisa e seus objetivos, autorizando a reprodução e divulgação das informações 

colhidas, salvaguardando-se a identificação das informantes. 

O projeto foi encaminhado via Plataforma Brasil ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da UFBA. Após aprovação do CEP, pelo parecer 212.861/2013, deu-se início ao contato 

inicial com as participantes, explicando o caráter voluntário de sua participação através da 

leitura do documento Informações à colaboradora (APÊNDICE A) com a explicação dos 

objetivos do estudo, seguida da leitura e solicitação da assinatura do TCLE (APÊNDICE B), 

assim com a permissão para gravação de suas falas. 

A pesquisadora e as entrevistadas não foram remuneradas pela participação neste 

estudo. Por razões éticas, os nomes das entrevistadas, não foram mencionados nesta 

investigação, sendo identificadas nos resultados com o “E”(ex: E01, E02, sequencialmente) 

de acordo com a ordem da realização das entrevistas. Elas também foram informadas de que 

estes dados poderão ser divulgados em revistas ou eventos científicos, contudo, 

salvaguardando-se suas identidades. 

Ainda em respeito aos princípios éticos, as participantes foram informadas de que esta 

pesquisa não ocasionará prejuízos à sua imagem pessoal e/ou profissional nem à sua 

participação na associação, que poderia ocasionar riscos mínimos, como constrangimento e ou 

desconforto durante a sua realização ou desgaste físico mínimo relacionado ao tempo que 

levaram para responder as perguntas formuladas para a entrevista. Entretanto, elas tiveram 

total liberdade para não responder a perguntas que lhe causassem algum desconforto e podiam 

desistir de participar da pesquisa em qualquer fase. 
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Elas foram informadas ainda de que esta pesquisa poderá trazer benefícios 

relacionados à ampliação do conhecimento acerca do planejamento reprodutivos de mulheres 

com anemia falciforme, com base nas suas experiências pessoais e a partir daí gerar uma 

reflexão sobre a atenção à saúde reprodutiva deste grupo e suas necessidades específicas.  

 

3.5 APROXIMAÇÃO AO CAMPO DE ESTUDO E PERÍODO DA COLETA DE DADOS 

 

O processo de aproximação da pesquisadora com o campo de estudo já vinha 

ocorrendo antes do início da pesquisa, sendo a mesma cadastrada como colaboradora 

voluntária, através da participação em reuniões e atividades propostas pela associação. 

Foi inicialmente realizado levantamento das mulheres com anemia falciforme 

cadastradas na Associação, sendo disponibilizada uma lista com os nomes e endereços das 

mesmas, totalizando 22.  Em um primeiro momento, foi realizado o contato por telefone para 

confirmar dados disponibilizados e agendar encontro.  

Nesta primeira fase de confirmação, seis mulheres não atenderam aos critérios de 

inclusão, pois afirmaram não ter a anemia falciforme e sim a dupla heterozigose HbSC e duas 

mulheres não foram contactadas pelos telefones. Desse modo, participaram da pesquisa, 14 

mulheres, todas com diagnóstico de anemia falciforme confirmados através da checagem do 

exame de eletrosforese de hemoglobina positivo para SS. 

Os dados foram coletados no período de abril a junho de 2013 no domicílio das 

mulheres precedido de agendamento por telefone e durante as reuniões mensais da 

Associação.    

 

3.6 TÉCNICA E INSTRUMENTO DA COLETA DE DADOS 

 

 Nesse estudo foi utilizada a técnica da entrevista semiestruturada. Este tipo de entrevista, 

“ao mesmo tempo em que valoriza a presença do(a) investigador(a), oferece todas as 

perspectivas possíveis para que o(a) informante alcance a liberdade e a espontaneidade 

necessárias, enriquecendo a investigação” (TRIVIÑOS, 2006, p. 146)  

Esse tipo de entrevista combina perguntas fechadas e abertas, com possibilidade da 

entrevistada discorrer sobre o tema proposto, sem respostas ou condições prefixadas pela 

pesquisadora (MINAYO, 2004). 

 Essas características fazem com que a entrevistada torne-se participante ativa do 

conteúdo da pesquisa ao desenrolar sua linha de raciocínio e partilhar suas experiências, 
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dentro da questão central estabelecida pela entrevistadora, oferecendo flexibilidade na coleta 

de informações, o que se acredita ser propício para atingir os objetivos do estudo.  

Segundo Duarte (2004), realizar esse tipo de entrevista não é uma tarefa banal, pois 

requer propiciar situações de contato, ao mesmo tempo formais e informais de forma a 

provocar um discurso que atenda aos objetivos da pesquisa e que seja significativo no 

contexto investigado. Para tal, a autora afirma que é necessário que o(a)  pesquisador(a) tenha 

muito bem definidos os objetivos da sua pesquisa e conheça o contexto em que pretende 

realizar sua investigação. Por isso é muito importante a fase de aproximação da pesquisadora 

com o objeto e com o campo de estudo, para que a entrevista possa atingir os objetivos 

propostos.  

O roteiro da entrevista foi composto de duas partes. A primeira com questões 

socioeconômicas e relativas ao perfil reprodutivo das entrevistadas e nasegunda, constavam o 

roteiro da entrevista semiestruturada, sobre as experiências com o planejamento reprodutivo 

(APÊNCIDE C), que foi gravada após o consentimento da participante. 

As entrevistas foram previamente agendadas com as participantes, pessoalmente, nas 

reuniões da associação ou por telefone e foram realizadas no domicílio das mulheres, com o 

auxílio de um gravador digital. Duraram em média de 30 a 50 minutos e não houve 

intercorrências que comprometessem o andamento das mesmas. 

 As participantes do estudo que desejaram, puderam ouvir os seus relatos imediatamente 

após o término da entrevista e tiveram liberdade para retirar ou acrescentar o que desejassem.  

 

3.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Para a análise do material empírico coletado, foi utilizada a estratégia metodológica do 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Segundo Lefévre e Lefévre (2005), essa estratégia 

consiste numa forma qualitativa de representar o pensamento de uma coletividade, o que se 

faz agregando num só discurso-síntese, conteúdos discursivos de sentido semelhante emitido 

por pessoas distintas, como resposta a perguntas abertas de uma entrevista. 

 Foram utilizadas as três figuras metodológicas como condição de construção do DSC e 

que aqui são descritas conforme Lefévre e Lefévre (2005): 

Expressões – chave (ECH) – são trechos que devem ser destacados e que revelam a 

essência do depoimento ou a teoria subjacente. São transcrições de partes de depoimentos que 

vão permitir o resgate das partes essenciais do conteúdo discursivo. 
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Ideias centrais (IC) – é um nome ou expressão linguística que descreve e revela 

sinteticamente o sentido das afirmações específicas presentes em cada um dos discursos 

analisados e em cada conjunto de ECH. Constitui-se numa ou mais afirmações que vão 

traduzir o conteúdo essencial do discurso.  

Discurso do Sujeito Coletivo – é a junção, num só discurso síntese, redigido na 

primeira pessoa do singular, de uma forma discursiva e esclarecedora das expressões – chave 

têm a mesma ideia central ou ancoragem. Essas expressões podem se concretizar em um ou 

mais discursos. 

Para a construção do DSC é necessário que se lance mão de palavras, fazendo com que 

um conjunto de expressões-chave selecionadas, se transforme num discurso.  Para tanto, é 

necessária uma ordem cronológica para apresentação das experiências relatadas (LEFÉVRE; 

LEFÉVRE, 2005). 

Assim, foi necessário a construção das seguintes etapas:transcrição do áudio, seguida 

de leituras exaustivas das entrevistas, a fim de identificar os pontos principais que emergiram 

das falas (ideias centrais provisórias) e assim atribuir as expressões chave.  

Após esta etapa, as expressões chaves foram agrupadas por aproximação de 

significados e foi definido, a ideia central, seguida da organização das falas, procurando 

aproximar as ideias centrais iguais ou que tinham equivalência e suas respectivas expressões 

chave e por fim, a construção do DSC. Foi necessário inserir conectivos no interior dos 

parágrafos para fazer ligações entre frases  e  estabelecer  relações,  sinais  de  pontuação  ou  

equivalentes,  e  suprimidos identificadores  muito  particulares  que  aparecem  no  discurso  

como  idade,  sexo,  detalhes  de histórias particulares. 

Foi preciso realizar uma imersão no discurso de cada mulher, procurando familiarizar-

se com as falas, para elaboração de discursos síntese que resgatassem suas experiências, 

através dessas expressões chaves, que foram essenciais para a criação das ideias centrais dos 

discursos.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E REPRODUTIVADAS MULHERES 

ENTREVISTADAS 

 

 

Entrevistada 1 – 31 anos, solteira, parda, natural e residente na cidade deFeira de 

Santana,renda familiar de 1 a 2 salários mínimos, católica, escolaridade: superior incompleto, 

estudante, menarca aos 17 anos e primeira relação sexual aos 23 anos; nunca engravidou; faz 

uso de métodos contraceptivos hormonais e preservativo. O namorado não tem anemia 

falciforme nem o traço. Deseja muito ser mãe e demonstra-se bastante esperançosa em ter 

uma gestação tranquila. 

 

Entrevistada 2 – 28 anos, em união estável, parda, natural de Sergipe e reside na cidade Feira 

de Santana; renda familiar: de 1 a 2 salários mínimos, católica; escolaridade: nível médio 

completo, do lar; menarca aos 13 anos e primeira relação sexual aos 19 anos; fez uso de 

métodos contraceptivos hormonais, hoje não usa mais pois o parceiro fez vasectomia; parceiro 

atual não tem anemia nem o traço; tem 01 filho sem o traço; Já se submeteu a cirurgia de 

esplenectomia, devido a complicações da doença; ficou 1 mês internada na UTI. Refere 

desejo de engravidar novamente, porém foi orientada sobre os riscos; mostra-se frustrada por 

isso, mas aceitou.  

 

Entrevistada 3 – 25 anos, solteira, parda, natural e residente na cidade de Feira de Santana; 

renda familiar: de 2 -4 salários mínimos, protestante; escolaridade: superior incompleto; 

comerciante; menarca aos 14 anos, primeira relação sexual aos 17 anos; faz uso de métodos 

contraceptivos hormonais e preservativo; Não tem parceiro fixo e nunca engravidou.  

 

Entrevistada 4 – 23 anos, em união estável, parda, natural e residente na cidade de Feira de 

Santana; renda familiar de1 salário mínimo, católica; escolaridade: ensino médio completo; 

estudante; menarca aos 15 anos e primeira relação sexual aos 17 anos; Faz uso de métodos 

contraceptivos hormonais e relata uso do preservativo masculino no início do relacionamento 

e de forma esporádica; Parceiro atual não tem anemia nem o traço; nunca engravidou. 

Demonstra muita vontade de engravidar apesar dos riscos que conhece. 

 



38 

 

Entrevistada 5 – 29 anos, solteira, preta, natural e residente na cidade de Feira de Santana; 

renda familiar: de 1 a 2 salários mínimos, católica; escolaridade: superior completo, 

professora; menarca aos 13 anos e primeira relação sexual aos 26 anos; nunca engravidou e 

mostra-se indecisa sobre o desejo de engravidar um dia; faz uso de métodos contraceptivos 

hormonais e informa uso de preservativo de forma esporádica; não sabe informar se o 

parceiro (namorado) atual tem anemia ou o traço. Apresenta baixa auto estima e mostra-se 

muito abatida; deambulação prejudicada devido às complicações da doença: osteomielite; já 

ficou quase 2 meses internada na UTI devido a um coágulo cerebral. 

 

Entrevistada 6 – 41 anos, em união estável, branca, natural de Rui Barbosa e residente na 

cidade de Feira de Santana; renda familiar: de 2 a 4 salários mínimos, protestante; 

escolaridade: nível médio completo; cabeleireira, mas não exerce mais a profissão por conta 

das limitações impostas pela doença (crises álgicas); menarca aos 19 anos e primeira relação 

sexual aos 22 anos; faz uso de métodos contraceptivos hormonais e refere uso do preservativo 

de forma esporádica; Parceiro atual não tem anemia nem o traço; não tem filhos; tem história 

de 2 abortamentos espontâneos. Deseja muito ser mãe. 

 

Entrevistada 7 – 37 anos, solteira, preta, natural e residente na cidade de Feira de Santana; 

renda familiar: menor que 1 salário mínimo, informa não possuir religião; escolaridade: 

fundamental incompleto; lavradora; menarca aos 14 anos e primeira relação sexual aos 23 

anos; Fez uso de métodos contraceptivos hormonais durante muito tempo e informa uso do 

preservativo masculino de forma esporádica antes da histerectomia (feita devido a 

complicações no parto); tem 3 filhos, todos sem anemia ou traço e declara que não deseja 

mais engravidar. 

 

Entrevistada 8 – 27 anos, solteira, parda, natural e residente na cidade de Feira de Santana; 

renda familiar: de 2 a 4 salários mínimos; informa não possuir religião; escolaridade: superior 

incompleto, estudante; menarca aos 12 anos e primeira relação sexual aos 19 anos; faz uso de 

métodos contraceptivos hormonais e relata uso do preservativo masculino de forma 

esporádica no início dos relacionamentos; Tem 01 filho, fruto de uma gravidez não planejada 

e não desejada, que não possui a anemia nem o traço e mostra-se indecisa sobre o desejo de 

engravidar novamente. 
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Entrevistada 9 – 30 anos, em união estável, preta, natural e residente na cidade de Feira de 

Santana; renda familiar: 1 salário mínimo, católica; escolaridade: ensino médio completo, 

desempregada; menarca aos 13 anos e primeira relação sexual aos 17 anos; faz uso de 

métodos contraceptivos hormonais e informa uso do preservativo masculino de forma 

esporádica. Tem 1 filha, de uma gravidez desejada porém não planejada,  que não possui a 

anemia nem o traço. Declara que não deseja mais filhos(as) porque tem medo das 

complicações da doença. 

 

Entrevistada 10 – 21 anos, em união estável, preta, natural e residente na cidade de Feira de 

Santana; renda familiar: menor que 1 salário mínimo, católica; escolaridade: nível médio 

completo, do lar; menarca e primeira relação sexual aos 15 anos; faz uso regular de métodos 

contraceptivos hormonais e preservativo masculino de forma esporádica;  Parceiro atual não 

possui anemia nem o traço falciforme; tem 1 filho que também não possui a doença nem o 

traço, mas não deseja engravidar novamente. 

 

Entrevistada 11 – 37 anos, em união estável, parda, natural de Milagres e residente na cidade 

de Feira de Santana; renda familiar: 1 salário mínimo, católica; escolaridade: nível médio 

incompleto, do lar; menarca aos 17 anos e primeira relação sexual aos 20 anos; Fez uso de 

métodos contraceptivos hormonais de forma irregular e preservativo masculino de forma 

esporádica, antes de submeter-se à laqueadura tubária. Parceiro atual não tem a anemia nem o 

traço falciforme. Tem 4 filhos (2 meninos e 2 meninas), todos(as) sem a doença ou o traço. 

Possui mobilidade física limitada devido à seqüelas de um AVC. Declara que não deseja mais 

ter filhos (as). 

 

Entrevistada 12 – 34 anos, solteira, parda, natural e residente na cidade de Feira de Santana; 

renda familiar: 1 salário mínimo, protestante; escolaridade: fundamental incompleto, 

cabeleireira; menarca aos 12 anos e primeira relação sexual aos 24 anos; fez uso de métodos 

contraceptivos hormonais e preservativo masculino antes de submeter-se à laqueadura tubária. 

Tem 1 filho e 1 filha, ambos sem anemia e sem o traço, com  história de 1 natimorto e 1 

abortamento espontâneo. Não deseja mais filhos (as). 

 

Entrevistada 13 – 34 anos, em união estável, preta, natural e residente na cidade de Feira de 

Santana; renda familiar: 1 salário mínimo, católica; escolaridade; fundamental incompleto, 

servente em construtoras; menarca aos 16 anos e primeira relação sexual aos 23 anos; faz uso 
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de métodos contraceptivos hormonais e relata uso esporádico do preservativo masculino no 

início do relacionamento; parceiro atual não possui anemia nem o traço; tem 1 filha com o 

traço falciforme. Afirma que não deseja engravidar novamente por conta da doença, mas 

mostra-se insegura nesta decisão e diz que tudo pode acontecer ou mudar. 

 

Entrevistada 14 – 49 anos, em união estável, parda, natural de Itaberaba e residente na 

cidade de Feira de Santana; renda familiar: 1 a 2 salários mínimos, católica; escolaridade: 

nível  médio completo, do lar; menarca aos 15 anos e primeira relação sexual aos 19 anos; fez 

uso de métodos contraceptivos de forma irregular e descontínua ao longo da vida, até 

submeter-se à laqueadura tubária. Não sabe informar se o parceiro atual tem a anemia ou o 

traço; tem 2 filhos, ambos sem a doença e sem o traço. História de 2 abortamentos 

provocados. Declara que nenhuma das gestações foram planejadas e que ela não deseja mais 

ter filhos (as) por isso se submeteu à laqueadura. 

 

Foram estudadas 14 mulheres com diagnóstico comprovado de anemia falciforme. A 

faixa etária predominante foi de 20-30 anos (7) e referente à situação conjugal, a maioria 

encontrava-se em união estável e se auto declararam pardas (8 para ambas). 

A maioria era natural e residente na cidade de Feira de Santana (10) e a renda familiar 

predominante foi de até 1 salário mínimo (7) seguida por de 1 a 2 salários mínimos (4). 

Quanto à religião 9 delas se afirmaram católicas e apenas 2 disseram não ter religião. 

No estudo realizado por Félix, Souza e Ribeiro (2010) sobre os aspectos 

epidemiológicos e sociais da doença falciforme, com relação ao quesito raça/cor, foi 

verificado maior frequência de negras, seguida de pardas, o que se diferenciou no presente 

estudo, onde a maioria das mulheres se autodeclararam pardas. Contudo, deve-se levar em 

consideração a inconsistência classificatória deste quesito no nosso país e considerar que as 

mesmas foram autodeclaradas, muitas vezes ainda com dúvidas, com base na ideia que cada 

mulher faz desta questão. 

A anemia falciforme é uma doença com maior incidência na população 

afrodescendente, que vive à margem da sociedade em muitos aspectos de vida (XAVIER, 

2011), dentre eles, no aspecto econômico. Este fato se comprova no estudo, onde observamos 

maior prevalência de renda familiar de até 1 salário mínimo. 

Com relação à situação conjugal, 8 mulheres encontravam-se em união estável e 6 

estavam solteiras, o que difere do estudo de Xavier (2011) onde  a maioria das mulheres com 

anemia falciforme entrevistadas eram solteiras ou estavam em união estável. O suporte social 
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prestado por familiares e pelo próprio parceiro pode amenizar os conflitos vivenciados por 

essas mulheres, atuando como uma forma de superar a doença e os seus efeitos tanto físicos 

como emocionais. 

O fato da maioria delas ser natural e residente no município de Feira de Santana 

facilita o acesso aos serviços de saúde especializados, visto que a cidade já conta com um 

Programa Municipal e Hospitais de referência para internamentos (adulto e pediátrico). 

Contudo, esta é uma conquista recente e muitas dessas mulheres relataram que por diversas 

vezes tiveram que se deslocar para a cidade de Salvador para acompanhamento médico e 

tratamento de intercorrências e complicações, o que trazia dificuldades, inclusive de ordem 

econômica, uma vez que a maior parte delas convivem com uma renda de até 1 salário 

mínimo e muitas vezes, tinham que arcar com as despesas da viagem e da estadia na capital 

baiana. Corroborando com este dado, na pesquisa de Félix, Souza e Ribeiro (2010), quase a 

metade das pessoas com doença falciforme entrevistadas conviviam com uma renda mensal 

de até 1 salário mínimo. 

Com relação à escolaridade, 5 tinham cursado o ensino médio completo e 3 delas 

estava cursando o nível superior. Este dado surpreende pelo fato de outros estudos com 

mulheres com anemia falciforme, apresentarem taxas mais baixas no nível de escolaridade das 

mesmas (CORDEIRO, 2007; FÉLIX; SOUZA; RIBEIRO, 2010; XAVIER; 2011). 

Os níveis de ensino que apresentaram maior variação nos últimos 15 anos foram o 

médio e o superior, com aumento do percentual de jovens que chegaram a concluir essas 

etapas, entre todas as categorias raciais, porém, no grupo de pardos/negros, os percentuais, 

apesar do crescimento, ainda são menores (ANDRADE, 2012). 

Este fato pode ser justificado pelo maior incentivo do Governo para aumentar o acesso 

da população mais carente à educação, através de bolsas e incentivos financeiros. A rede de 

ensino superior à distância também se configura como facilitador para o acesso de jovens com 

menores condições sócio econômicas, pelos valores reduzidos de mensalidade e por não terem 

aulas presenciais diariamente. No presente estudo, das 3 mulheres que cursam o ensino 

superior, duas, o fazem na modalidade à distância. 

Contudo, apesar na melhora dos índices de escolaridade, oemprego informal e as 

ocupações domésticas (donas de casa) (totalizando 9 mulheres) apresentaram maior taxa entre 

as mulheres entrevistadas, o que por vezes, não garante o sustento mensal e os direitos 

trabalhistas destas mulheres. 

Andrade (2012) afirma que as pessoas que concluem o ensino médio possuem 

requisitos educacionais formais para terem acesso ao ensino superior, contudo, diante da 
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desigualdade social e educacional do Brasil, questiona se o nível de aprendizagem que elas 

tem recebido e adquirido ao longo dos anos dentro das escolas são suficientes para as 

tornarem demandas qualificadas para o ensino superior e para o mercado de trabalho, o que 

resulta em desemprego, empregos fora da área de formação e formações acadêmicas não 

qualificadas. Das mulheres deste estudo que cursam o ensino superior, apenas uma atua na 

sua área de formação e das que concluíram o ensino médio, somente uma tem emprego 

formal. 

É importante considerar também, que por vezes, a própria doença limita a atuação da 

mulher no mercado de trabalho, devido à fragilidade física, as frequentes hospitalizações 

decorrentes das crises álgicas e outras complicações, o que favorece a elevada incidência de 

empregos informais e a permanência no ambiente doméstico.  

Com relação ao perfil reprodutivo das participantes, a menarca ocorreu com maior 

frequência na faixa etária dos 12 aos 15 anos (13) e a primeira relação sexual dos 16 aos 20 

anos (7). Veríssimo (2007) aponta em seu estudo que a menarca de meninas com anemia 

falciforme ocorre cerca de dois a três anos de idade mais tarde com relação à meninas sem a 

patologia, o que pode implicar em um início mais tardio da vida sexual. 

Das 14 participantes, 4 nunca engravidaram, 5 nunca pariram e 9 tem filhos(as) e 

destas, 5 possuem apenas 01 filho(a) e 4 delas,  de 2 a 4 filhos(as); 4 delas já viveram a 

experiência do aborto (1 delas não engravidaram mais depois desta experiência e 3  

engravidaram novamente e tem filhos(as)) e 3já fizeram  laqueadura tubária. Outros estudos 

apontam que a grande maioria das mulheres com anemia falciforme tem ou pretendem ter 

filhos, apesar das implicações da gravidez nesta condição (CARVALHO, 2010; FERREIRA; 

SILVA, 2010; XAVIER, 2011). Todas as participantes relataram o uso de métodos 

contraceptivos hormonais (orais e injetáveis) e com relação ao preservativo masculino, apenas 

1 relatou nunca ter feito uso deste método. Existem ainda controvérsias quanto à contracepção 

em mulheres com anemia falciforme o que gera diversas dúvidas e inseguranças quando ao 

uso dos métodos anticoncepcionais por essas mulheres. 
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4.2 OS CONFLITOS ENTRE SER MÃE E OS RISCOS ADVINDOS DA DOENÇA 

 

A construção dos Discursos do Sujeito Coletivo sobre o conflito entre o desejo de ter 

filhos(as) e os medos associados à condição da doença crônica foi feita com base nos relatos 

da experiência de mulheres que nunca tiveram filhos(as) mas que desejam e das que já 

experimentaram  a gravidez, contudo, vivenciam e/ou já vivenciaram situações de medo 

decorrente dos riscos prováveis ou já experimentados decorrentes da anemia falciforme. 

É, portanto, constituído por quatro discursos. O discurso “A” aborda o desejo de ser 

mãe por mulheres que ainda não possuem filhos(as) conflitando com o sentimento de medo 

das complicações impostas pela doença. O discurso “B” apresenta os momentos de angústia e 

medo vivenciados diante da gravidez não planejada. No terceiro discurso, “C” aparece o 

desejo de não querer mais engravidar, pelas mulheres que experimentaram complicações nas 

gestações anteriores. “No discurso “D”, é evidenciada a importância do apoio do parceiro e da 

família para a mulher enfrentar os riscos da gestação e mostra que os sentimentos de medo 

também são vivenciados por seus familiares 

 

Discurso A 

 

 

“Eu desejo ter filhos. Tenho esse sonho, essa vontade. Pretendo ter um filho planejado, mas 

devido ao problema que eu tenho, a anemia, dificulta até poder ter filho... tem que ser bem 

pensado, porque é uma gravidez delicada, de risco, como minha médica já falou [...] só que às 

vezes a dificuldade por ter anemia falciforme, impede até de planejar, porque eu tenho 

vontade mas tenho medo também das complicações, acho que vou ficar doente, vou piorar o 

meu quadro.. tenho medo da gestação, ficar com aquela barriga tendo as dores que a gente 

sente é difícil... aí desisto. Sei que é difícil para uma mulher com essa doença ter filho, mas eu 

desejo sim. Penso que não vai ser uma gravidez normal, que vai ser de risco, mas eu creio que 

eu consigo ser mãe como uma mulher normal. Depois que tive o aborto, o desejo de ser mãe 

aumentou ainda mais. Depois que a médica disse que era para eu evitar ao máximo 

engravidar, eu vi a necessidade de ser mãe ainda maior dentro de mim. No momento do 

aborto eu fiquei desesperada, quando o médico olhou pra mim e disse você não vai poder 

mais ter filhos, naquele momento ali me deu vontade de morrer, de não querer mais viver. Pra 

que viver se não posso construir minha família, não posso ter meu filhinho! Aí fui 

acostumando, o médico foi aconselhando, aconselhando, fui levando a vida, hoje já entendo 

que tenho que querer o melhor par mim e pro meu filho, não é bom a mãe saber que o filho 

pode nascer com a mesma doença e passar pelos mesmos problemas, pelas mesmas dores que 

já passei, eu não quero. Porque eu fico pensando nisso também, da criança nascer com 

problema, tenho medo também. Então tem que planejar direitinho e se cuidar, porque uma 

mulher com anemia tem todo direito porque ela também é uma mulher normal e pode ter um 

filho... vai ser arriscado, mas pode. Eu acho que toda mulher tem que ser mãe.” 
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Ideia central –Expectativas, desejos e medos de mulheres que ainda não tem filhos(as) 

 

 

O DSC apresenta a vontade de ter filhos(as) conflitando com o sentimento de medo 

decorrente das complicações próprias da doença. 

Cordeiro e Silva (2010) ressaltam que para mulheres com anemia falciforme a 

possibilidade de gerar uma criança apresenta forte conflito, pois elas convivem com a 

presença de uma doença crônica e as construções e imagens que foram formadas sobre a 

maternidade como principal papel da mulher. 

As mulheres entrevistadas associaram o fato de se tornarem mães a uma realização 

plena e uma “necessidade”: “ [...] Depois que a médica disse que era para eu evitar ao 

máximo engravidar, eu vi a necessidade de ser mãe ainda maior dentro de mim.” (DSC A). 

Rodrigues (2008) ressalta que a necessidade de se tornar mãe foi afirmada em meados do 

século XVIII, tornando-se uma característica universal feminina, como se fosse um 

sentimento instintivo e biológico, que independe da cultura ou das condições sócio 

econômicas, o que limitou a função social da mulher à realização da maternidade.  

Hemídio e Hashimoto (2008) afirmam que por muito tempo, a mulher só era vista em 

seu sentido pleno, quando tinha filhos, assim, os planos idealizados eram pautados no 

casamento e na procriação, na formação de uma família, para que pudessem se sentir 

mulheres segundo o ideal construído para elas, o que pode ser percebido no discurso: “[...] 

quando o médico olhou pra mim e disse você não vai poder mais ter filhos, naquele momento 

ali me deu vontade de morrer, de não querer mais viver. Pra que viver se não posso construir 

minha família, não posso ter meu filhinho!” (DSC A). 

Assim, a frustração do desejo de tornar-se mãe, seja pela impossibilidade de 

engravidar causada pela doença ou por um aborto espontâneo como uma complicação desta 

mesma doença, pode gerar diversas e sérias consequências por atingir a mulher em relação a 

si mesma e a sua identidade, e também na sua relação com as demais pessoas envolvidas 

(ASSUNÇÃO; TOCCI, 2003). 

Apesar das mudanças que pautaram novos espaços sociais para as mulheres, com 

maior inserção no mercado de trabalho, a independência financeira e a autonomia reprodutiva 

com o uso de métodos anticoncepcionais modernos, ser mãe, ainda é uma marca de identidade 

feminina. Piccinini et al. (2008) e Carvalheiro, Tonete e Parada (2010) afirmam que esse 

processo, inicia-se bem antes da concepção, a partir dos símbolos sociais que demarcam este 

papel, desde as atividade lúdicas infantis na qual ela brincou de ser mãe, fortemente 

influenciado por determinantes biológicos e culturais. Deste modo, não é fácil romper com 
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este papel social e culturalmente atribuído, apesar de todas as conquistas das mulheres fora do 

ambiente doméstico. 

A ideia da maternidade concebida em nosso contexto atual reflete a assimetria entre os 

sexos, perpassando as relações de gênero, que condiciona os papéis femininos e masculinos 

na sociedade e delega à mulher a determinação de procriar (PORTO, 2011). Desse modo, a 

necessidade de tornar-se mãe, naturaliza-se e torna-se atributo indispensável para a vida do 

casal, ou seja, para a constituição da família.  Na pesquisa realizada por Picciniiet al. (2008), 

muitas gestantes relataram satisfação com a gravidez, pelo fato da criança preencher um 

espaço que existia na vida do casal, como um complemento, ou seja, algo que faltava para a 

constituição da família, ressaltando ainda o aumento da união e da solidez do relacionamento. 

As autoras identificaram ainda a gestação como um sentimento de conquista, que pode 

ser entendido como expressão de satisfação de seus desejos e obrigações como mulher, pois 

apesar do desejo de ter filhos e filhas estar presente em homens e mulheres, é evidente uma 

expectativa social depositada fortemente na mulher. Ao se unir, o casal leva consigo as 

expectativas da família e da sociedade quanto ao nascimento de filhos(as), tendo muitas vezes 

que enfrentar cobranças quando estes não vêm de imediato, pois isto foi naturalizado como 

parte do ciclo vital (ASSUNÇÃO; TOCCI, 2003). 

Gerar uma vida e responsabilizar-se por seu nascimento e crescimento é uma 

experiência que parte de diferentes grupos sociais e assim, deve-se considerar o que é ser mãe 

nas distintas camadas da sociedade (FREITAS, 2012; RODRIGUES, 2008). Chama atenção, 

as mulheres deste estudo, em sua maioria negras, que apesar dos maiores níveis de 

escolaridade apresentados, pertencem a uma classe social desfavorecida que convivem com 

uma doença crônica, que traz diversas repercussões à sua vida, inclusive em sua função 

reprodutiva. 

O desejo de se tornarem mães para estas mulheres envolve uma série de questões que 

vão além das construções sócio- históricas mas apresenta-se como uma forma de reafirmar a 

sua autonomia e vitória sobre a doença: “...porque uma mulher com anemia tem todo direito 

porque ela também é uma mulher normal e pode ter um filho”(DSC A). 

No estudo de Quevedo, Lopes e Lefevre (2006) com mulheres cardiopatas e 

diabéticas, sobre o significado da gestação para elas, identificou-se que a doença não foi 

impedimento para que elas engravidassem, mesmo com a contraindicação médica, o que pode 

ser associado à necessidade de procriar para satisfazer o papel feminino socialmente 

construído.  
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Corroborando ainda com esta ideia, a investigação de Santos e Bispo Junior (2010),  

realizada com mulheres soropositivas para o HIV, constatou que a sorologia positiva não foi 

fator limitante para o desejo de engravidar e que mesmo diante dos preconceitos enraizados 

na sociedade, as mulheres cultivam o desejo de ser mãe. Do mesmo modo, o estudo de 

Galvão, Cunha e Machado (2010), reafirma que a gravidez foi uma escolha desejada na 

maioria das mulheres soropositivas entrevistadas. 

Cordeiro (2007) apontou que a maternidade para as mulheres com anemia falciforme é 

revelada como sinal de vida em contraposição à ideia da doença crônica e da morte. Significa 

também uma forma de dar continuidade a uma vida já marcada por uma morte 

prematuramente anunciada, é dar sentido à vida (GALVÃO; CUNHA; MACHADO, 2010). 

Contudo, o sentimento de medo está cotidianamente presente interferindo diretamente na 

forma como elas lidam com estas questões. O medo de ter uma piora clínica, de passar a 

doença para a criança ou até mesmo da morte, exerce força antagônica ao desejo expresso de 

ser mãe. 

Souza, Rosa e Bastiane (2011) afirmam que o anúncio de um bebê que está a caminho 

sempre traz impactos à vida da mulher e que é comum o medo diante das mudanças.  

Entretanto, à mulher com uma doença crônica e genética, com possibilidades reais de 

transmissão da doença para a prole, o sentimento do medo é ainda maior: “[...] Não é bom a 

mãe saber que o filho pode nascer com a mesma doença e passar pelos mesmos problemas, 

pelas mesmas dores que já passei, eu não quer... tenho medo.” (DSC A) 

Identifica-se no discurso que o medo é um sentimento muito presente no cotidiano 

destas mulheres quando se evidencia a perspectiva da reprodução. Santos et. al. (2012) 

identificaram em seu estudo que as experiências reprodutivas de mulheres com anemia 

falciforme são permeadas pelo sentimento de medo, o qual é vivenciado em todos os seus 

componentes: medo do desconhecido, da imprevisibilidade e do risco. 

O estudo de Carvalheira, Tonete e Parada (2010) com mulheres que sobreviveram à 

morbidade materna grave, também aponta o medo como um sentimento vivenciado pelas 

mulheres quando na situação de uma gestação complicada por doenças, aparecendo com 

maior frequência nos relatos o medo da morte e de perder a criança. 

O sentimento do medo, conflita com o desejo de ter filhos(as) e aponta o planejamento 

e os cuidados consigo, como formas de enfrentar e/ou superar esse conflito, ou seja, os 

cuidados objetivam uma melhor qualidade de vida e consequentemente melhores condições 

para a evolução de uma gravidez, o que as deixam mais esperançosas com a possibilidade de 

uma gestação sem muitas complicações.  
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A certeza de poder gerar uma criança, muitas vezes se contrapõe à consciência do 

risco, transformando essa realidade numa conquista muito almejada pelas mulheres com 

anemia falciforme. Costa (2012) em estudo sobre a gravidez em mulheres com doença 

falciforme, afirma que elas, em idade reprodutiva, têm o direito de planejar uma família, 

contudo, devem ser devidamente orientadas antes de engravidar, com esclarecimentos sobre 

as complicações associadas à gestação, além da pesquisa e aconselhamento genético com o 

casal, ressaltando que o objetivo não é desencorajar a gravidez, mas orientar sobre os riscos 

maternos e fetais. 

Contudo, é possível observar em estudos locais, que a vontade de ter filhos(as) se 

sobrepõe ao medo e aos riscos conhecidos (CORDEIRO;SILVA, 2010; XAVIER, 2011). 

Ainda no estudo de Carvalho e Piccicini (2007) com mulheres soropositivas, foi possível 

identificar que a maternidade permanece idealizada, colocada acima da doença e dos riscos. 

Carvalho (2005) identificou na sua investigação que a gestação impulsionou à busca de 

tratamento de mulheres soropositivas, que não apresentavam boa adesão antes da gravidez.  

Assim, ser mãe em condição de doenças crônicas pode trazer ainda, além da 

realização, uma maior vontade de viver e superar a doença para cuidar da criança e vê-la 

crescer e desta forma, os cuidados consigo e a adesão correta ao tratamento e medidas de 

cuidados podem se tornar mais freqüentes e importantes para estas mulheres no planejamento 

de uma gestação. 

 

 

Discurso B 

 

“Quando eu soube que tava grávida da primeira vez foi um susto, eu já sabia da gravidade da 

minha doença, então fiquei com medo. Foi uma experiência assim, sem noção direito do que 

estava acontecendo, até mesmo porque eu não sabia quais seriam as dificuldades... Mas eu 

engravidei mais pelo fato de não poder tomar o anticoncepcional e meu parceiro não querer 

usar o preservativo, era aquele desconforto, tanto de um lado como de outro, porque me 

incomodava também, era mais ele mas eu também me incomodava um pouco, aí chegava na 

hora e ele tirava... e parei de tomar o remédio e geralmente quando a mulher deixa de tomar a 

pílula acha que tá protegida,  bobeei, fiquei sem usar a pílula e não usei camisinha também e 

nesse usa não usa, aconteceu! Foi um choque... quando a ficha caiu, pensei: “Meu Deus, eu 

estou grávida. Eu tenho anemia falciforme e vou ter um filho... seja o que Deus quiser.” Eu 

fiquei com muito medo, nervosa. Era medo e ao mesmo tempo felicidade! Não tive nenhuma 

gestação planejada.  Todas aconteceram, me pegaram de surpresa. Na primeira ainda cheguei 

a tomar remédio parar perder, mas não consegui perder não. Depois engravidei de novo e 

abortei. Aí fui procurar um jeito de evitar, procurei o médico para pedir um relatório para 

ligar, na espera da ligadura, aconteceu outra gravidez. Na minha terceira gestação o médico 

me disse: “você já está na terceira gravidez e isso não é muito bom por causa da anemia 

falciforme, você pode ter uma hemorragia no parto, uma parada...” Na quarta gestação 



48 

 

mesmo, que também não foi planejada, quando eu soube eu fiquei desesperada, fiquei noites 

sem dormir, pensando: “Meu Deus, será que eu vou passar por tudo o que passei na outra 

gravidez? Será que vai ser pior? Mais grave?”. Eu tinha muito medo. Tanto que para ter meu 

filho, foi um sacrifício, porque eu desci umas quatro vezes da maca, lembrando do que o 

médico me disse. Fiquei com muito medo. Enfim... foi uma família não planejada, que com 

erros e acertos, graças a Deus eu não vim a óbito, porque eu sabia que tinha esse risco.” 

 

 

Ideia Central – Os medos e riscos vivenciados diante da gravidez não planejada  

 

 O DSC apresenta os sentimentos e experiências das mulheres com anemia falciforme 

no contexto da gravidez não planejada e suas repercussões na vida e na saúde das mesmas. 

 Prietschet al. (2011) definem a gravidez não planejada como toda gestação que não foi 

programada pelo casal ou pelo menos pela mulher, e a aponta como responsável por uma série 

de agravos ligados à saúde reprodutiva materna e perinatal, além de danos psicossociais e 

econômicos. Os autores ressaltam que a cada ano, pelo menos 80 milhões de mulheres no 

mundo experimentam esta situação. 

 O discurso aponta que a notícia da gravidez foi recebida como um “susto”, um 

“choque”, mas também demonstra que o uso incorreto dos métodos contraceptivos foi 

determinante para sua ocorrência. “[...] parei de tomar o remédio e geralmente quando a 

mulher deixa de tomar a pílula acha que tá protegida,bobeei, fiquei sem usar a pílula e não 

usei camisinha também e nesse usa não usa, aconteceu!” (DSC B) 

 Na pesquisa de Ciantelliet al (2012), a principal causa das gestações não planejadas foi 

decorrente do uso incorreto dos métodos contraceptivos, correlacionando este dado ao baixo 

nível socioeconômico da população estudada, predominantemente de mulheres jovens. 

Corroborando este dado, o estudo de Coelho et al. (2012) realizado com 191 gestantes no 

município de Salvador, mostrou estreita relação entre as condições socioeconômicas e a 

ocorrência da gravidez indesejada, ou não planejada para aquele momento. 

As mulheres deste estudo, em sua grande maioria, também pertencem a uma classe 

socioeconômica menos favorecida, dependentes do sistema público de saúde, logo, com 

acesso limitado à variedade de métodos contraceptivos disponíveis. Muito mais do que a falta 

de conhecimento dos métodos, o uso incorreto ou inadequado dos mesmos, pode ser apontado 

como um dos principais motivos para o fracasso na prevenção de uma gravidez (PANIZ; 

FASSA; SILVA, 2005; CIANTELLI et al. 2012). 

O conhecimento da fisiologia do seu corpo e o mecanismo de ação dos métodos 

contraceptivos são fatores importantes para a mulher exercer o controle sobre sua fecundidade 
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com segurança. Relaciona-se também ao direito e a tomada de decisão da mulher, que por 

questões culturais e de poder, se vê, muitas vezes, submissa às vontades de seus parceiros e à 

recusa quanto ao uso do preservativo. 

Neste contexto, os aspectos socioeconômicos novamente são apontados como fatores 

interferentes. Dourado e Pelloso (2007) afirmam que a baixa escolaridade e a classe social são 

diretamente proporcionais à possibilidade de negociação com o parceiro sobre o uso do 

preservativo, apesar de ressaltarem que esta negociação é conflituosa mesmo em mulheres 

com grau de escolaridade e poder aquisitivo maior. 

No presente estudo, apesar da maioria das mulheres possuírem o nível médio e 

algumas cursarem o ensino superior, foi possível identificar dificuldades de negociação com o 

parceiro sobre o uso do preservativo masculino, assim como a própria resistência feminina na 

aceitação do uso deste método: “[...] meu parceiro não queria usar o preservativo,  era 

aquele desconforto, tanto de um lado como de outro, porque me incomodava também, era 

mais ele mas eu também me incomodava um pouco, aí chegava na hora e ele tirava”.(DSC 

B) 

As relações de gênero socialmente construídas ao longo da vida exercem forte 

influência nas relações sexuais e reprodutivas entre homens e mulheres e submetem as 

mulheres à ocorrência de gravidez indesejada e com ela, a exposição aos riscos gestacionais e 

às IST, entre outros. Neste contexto, as gestações seriam fruto da submissão feminina às 

decisões masculinas, muitas vezes contrárias a seus planos e intenções (FIGUEIREDO, 

2010). 

Contudo, estudos apontam resistência e rejeição quanto ao uso do preservativo 

masculino também por mulheres (DOURADO; PELOSO, 2007; FIGUEIREDO, 2010). 

Muitas vezes, argumentos tais como incômodos, diminuição da sensibilidade e do prazer ou 

mesmo o desejo de agradar e demonstrar confiança no parceiro são apontados como 

justificativa para o não uso.  

Coelho et al. (2012), confirmaram em seu estudo, a associação entre a gravidez não 

planejada e as condições socioeconômicas, apontando que esta é,influenciada por  condições 

adversas como a baixa renda, o trabalho doméstico e a má remuneração, que leva à 

dependência do parceiro e dificulta o controle sobre o próprio corpo e a autonomia feminina. 

Esta associação pode estar relacionada também com o uso incorreto ou a não 

utilização dos métodos contraceptivos, pois nem sempre os métodos estão disponíveis ou não 

há conhecimento suficiente da mulher, parceiro ou família para a escolha e o uso correto dos 

métodos (PRIETSCH et al., 2011). 
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Assim, perpetua-se um ciclo vicioso que expõe a mulher a uma série de riscos, entre 

eles, a gravidez não planejada, que no caso das mulheres com anemia falciforme configura-se 

como risco adicional, pois, apesar da gestação não ser contra indicada, elas precisam de uma 

estabilidade clínica e alguns cuidados preventivos, tais como suspensão do uso da 

hidroxiureia, medicação utilizada para o controle das crises álgicas, que possui efeitos 

teratogênicos, logo deve ser suspensa em média uns três meses antes da gestação 

(BANDEIRA et al., 2004; ZANETTE, 2007). 

Identifica-se ainda no discurso a falsa ideia de se achar protegida, ou seja, achar que 

não vai ocorrer uma gravidez. Numa pesquisa realizada por Coutinho, Andrade e Coelho 

(2012) sobre os motivos que contribuíram para a ocorrência da gravidez não planejada, o fato 

de “pensar que a gravidez não ocorreria” foi um dos motivos mais atribuídos pelas mulheres 

adultas. Segundo Silva (2002 apud Souza, 2011) essa forma de pensamento está relacionada à 

fase de transição da adolescência, que inclui fantasias e distanciamento do mundo concreto. 

Contudo, a autora aponta que este fato não se restringe apenas às adolescentes, visto que 

muitas mulheres na idade adulta, apontam esse forma de pensamento, como um dos motivos 

para o descuido com o uso de métodos contraceptivos. 

Prietschet al. (2011) também ressaltam que muitos casais, em virtude do controle da 

natalidade dos tempos contemporâneos, não associam o início da atividade sexual com a 

possibilidade efetiva da reprodução e relegam o planejamento adequado e seguro para 

segundo plano. Deste modo, ocorre um descompasso entre a manifestação expressa de não 

querer uma gravidez e a efetiva tomada de precaução nas relações sexuais (HEILBORN et 

al.,2009). 

Estudos apontam, entretanto, a existência de motivos e desejos conscientes e 

inconscientes que permeiam a conduta das mulheres e que se manifestam muitas vezes, numa 

gravidez, conscientemente, não planejada (TACHIBANA; SANTOS; DUARTE, 2006; 

FIGUEIREDO, 2010; CIANTELLI et al., 2012). 

Bastidas (2000) apud Figueiredo (2010) aponta que as gestações acidentais em 

mulheres soropositivas para o HIV são interpretadas como “desejadas” inconscientemente, 

como uma forma de reorganizar seus papéis sociais e pessoais. 

Ainda nesse contexto, Dourado e Pelloso (2007) afirmam que a gravidez não 

planejada nos casos do uso negligenciado do método contraceptivo, pode ser classificada 

como acidental, porém, previsível e intencional.  O negligenciamento no uso dos métodos 

ficou claro no discurso: “[...] meu parceiro não queria usar o preservativo [...] aí chegava na 



51 

 

hora e ele tirava... e parei de tomar o remédio e geralmente quando a mulher deixa de tomar 

a pílula acha que tá protegida [...] e nesse usa não usa, aconteceu!”. 

Desta forma, apesar de ser relatada no discurso como um “choque”, a gestação era 

esperada pela ocorrência da relação sexual desprotegida e sem uso de nenhum método 

contraceptivo. Apesar dessa previsibilidade, a gravidez trouxe para estas mulheres uma 

explosão de sentimentos: “[...] eu fiquei com muito medo, nervosa. Era medo e ao mesmo 

tempo felicidade!” (DSC B).  

Esta ambivalência acompanha as mulheres com relação aos desejos internos 

relacionados à maternidade, visto que, estes são ancoradas em uma identidade construída 

cultural e socialmente e que dissemina a ideia do desejo “nato” de ser mãe por todas as 

mulheres (SOUZA, 2011). Desse modo, apesar do medo evidenciado, as mulheres expressam 

também o sentimento de felicidade por gerar uma criança, mesmo que a gravidez não tenha 

sido planejada (nem tampouco evitada) e em meio aos riscos aos quais ela está exposta.  

Essa naturalidade imposta culturalmente, de que a mulher nasceu para ser mãe, se 

apresenta como uma das condições que levam a mulher, mesmo que inconscientemente, a 

negligenciar o uso dos métodos contraceptivos, visto que para elas, mesmo que sem 

planejamento, a gravidez seria um desfecho natural, porém, repleto de conflitos 

(CIANTINELLI, et al., 2012).   

Assim, descobrir-se grávida sem planejamento, pode levar a reações de pânico e 

desespero por não conseguir enfrentar a situação, prejudicando sua identificação com a 

condição de ser/estar grávida, principalmente em mulheres com uma doença crônica 

(MOURA; KIMURA; PRAÇA, 2010). Neste contexto, Dourado e Pelloso (2006) ressaltam 

que desejar e programar uma gestação são aspectos importantes que permeiam os sentimentos 

de aceitação de tornar-se mãe.  

Santos et al (2011) em um estudo com gestantes com anemia falciforme, identificou 

que o medo preencheu o espaço que poderia ser apenas de sentimentos positivos, como a 

alegria e a realização. “[...] quando eu soube eu fiquei desesperada, fiquei noites sem dormir, 

pensando: “Meu Deus, será que eu vou passar por tudo o que passei na outra gravidez? Será 

que vai ser pior? Mais grave? Eu tinha muito medo”(DSC B). 

A percepção do risco de morte traz diversos sentimentos e com diferentes intensidades 

e cada mulher pode lidar de uma forma diferenciada com estas questões, o que interfere 

diretamente na forma de lidar com a gestação (CARVALHEIRA; TONETE; PARADA, 

2010).  
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No Brasil, grande número de gestações sem planejamento tem como desfecho o 

aborto, o que constitui importante fator de morbimortalidade materna (COELHO et al., 2012). 

No DSC é possível identificar que este foi um recurso utilizado pelas mulheres do estudo para 

resolver o “problema” da gestação: “[...] Na primeira ainda cheguei a tomar remédio para 

perder, mas não consegui perder não. Depois engravidei de novo e abortei” (DSC B). 

Na pesquisa de Xavier (2011), as mulheres com anemia falciforme, que realizaram o 

aborto provocado, o fizeram como uma alternativa para não alterar o projeto de vida delas. A 

decisão é tomada unicamente pela mulher, que se vê solitária nesse processo. A autora ainda 

ressalta que as mulheres utilizaram diversos métodos abortivos combinados, expondo-se a 

riscos e complicações, que poderiam inclusive, levá-las à morte. 

Outro aspecto que foi apontado como uma experiência repleta de medos e tensões e 

que marcaram a vida destas mulheres, foi o momento do parto.  No estudo de Xavier (2011) o 

parto também foi relatado pelas mulheres com anemia falciforme como um momento 

doloroso e muito triste, cercado de medo e complicações decorrentes da doença falciforme. 

Embora a ampliação da família não tenha sido planejada e a mulher tivesse 

consciência dos riscos aos quais estava exposta, este conhecimento não foi suficiente para que 

ela traçasse medidas preventivas, evitando situações que as colocaram em situação de risco. 

Diante de tantas experiências dolorosas, no contexto da gravidez não planejada 

associada à anemia falciforme, pode-se considerar pertinente a afirmativa de Moura, Kimura e 

Praça (2010) de que as mulheres que viveram a experiência de uma gravidez inesperada sob a 

condição de uma doença crônica, permeada por riscos maternos efetais, não queiram outra 

gravidez. 

Entende-se assim, que as questões que envolvem a gestação em mulheres com anemia 

falciforme, afetam diferentes âmbitos da vida social e das relações de gênero e muitas vezes, 

limitam o poder de decisão e a escolha livre e consciente destas mulheres. 

 

Discurso C 

 

 

“Planejei muito o primeiro filho, agora o segundo eu já tenho mais receio, porque eu tive pré-

eclâmpsia, então fico com medo de ter de novo e ser pior. Desejar eu desejo, mas fiquei com 

medo e não arrisquei ter outro. Agora eu tenho o sonho, uma vontade de ter outro filho, mas 

eu sei que não seria legal, eu sei dos riscos que corro, então é melhor optar por não ter. Se eu 

tiver um novo parceiro, eu vou dizer logo que eu não posso ter filhos, porque pelo que eu 

passei... depois do parto fiquei internada, fiquei 15 dias sem ver meu filho, foi uma situação 

muito complicada, eu achei realmente que eu ia morrer. Meu filho veio para casa e quem 

ficou tomando conta foi minha irmã e eu internada achando que não ia ver meu filho crescer. 

A cada crise que eu tenho sempre vem esse pensamento: “será que eu vou ver meu filho 
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crescer?” e também a sensação de que eu botei um filho no mundo e eu não tenho saúde 

adequada para ver ele crescer [...] lembro de toda angústia que foi... então já botei na minha 

cabeça que eu não posso ter mais filho de jeito nenhum. Às vezes eu até sinto aquela vontade, 

mas vem as dificuldades na cabeça... é um sentimento antagônico, porque eu tenho vontade de 

ter mais um filho, mas por conta dos meus problemas da anemia e também das minhas 

condições financeiras, eu não posso. São duas forças: a vontade de ser mãe novamente e essa 

coisa na cabeça, cheia de concepções para não ter... mas eu fico com a ideia de não ter mais, 

acho que é a mais adequada.” 

 

 

Ideia Central – Não querer mais filhos(as) devido às complicações vivenciadas em 

gestações anteriores 

 

 

 Esse discurso apresenta as experiências das mulheres com anemia falciforme, com a 

gestação e o puerpério relacionados com os conflitos e problemas de saúde vivenciados nesse 

período, o que aparece como fator determinante para a decisão de não querer mais engravidar. 

 O planejamento da primeira gestação é afirmado pelo DSC, assim como o desejo de 

uma nova gravidez, contudo, as mulheres que experimentaram uma gestação e que tiveram 

complicações tais como a pré-eclâmpsia e outras como a hospitalização, indicam que estas 

são razões que limitam este desejo, associado ao medo de que as complicações possam 

ocorrer novamente e de forma mais grave. Nomura et al. (2010) afirmam que as complicações 

em gestantes com anemia falciforme são freqüentes, trazendo considerável morbidade à 

gestação, o que de certa forma, funciona como impedimento de novas gestações. 

 Moura, Kimura e Praça (2010) ressaltam ainda que a decisão pela maternidade, apesar 

de toda simbologia que esta traz para a mulher, pode ser alterada em função do significado e 

do sentido que a mulher atribui ao fato de ter filhos(as), quando esta analisa os riscos e os 

benefícios, as dificuldades e as facilidades que deverá enfrentar ao assumir uma nova 

gestação. “[...] fico medo de ter de novo e ser pior... eu sei dos riscos que corro, então é 

melhor optar por não ter” (DSC C). 

 Quevedo, Lopes e Lefévre (2006) apontam em sua pesquisa que a presença de uma 

doença crônica parece influenciar o desejo de ter filhos(as), ocorrendo uma exacerbação de 

conflitos relacionados entre a maternidade em decorrência dos riscos de uma gravidez 

associada à doença crônica, sendo este conflito demonstrado pela multiplicidade de 

significados que o ser mãe com uma patologia crônica representou para as mulheres do 

estudo. 

 O medo, ansiedade e as expectativas têm origem nas experiências vividas 

anteriormente pela mulher e exercem influência direta em suas decisões (CARVALHEIRA; 
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TONETE; PARADA, 2010). Os sofrimentos vivenciados nas gestações anteriores fortalecem 

o medo que as complicações possam ocorrer novamente de forma mais grave, fazendo com 

que a mulher, apesar de expressar o desejo de ser mãe novamente, tome a decisão de não 

engravidar. 

 O medo da morte também é apontado no DSC, associado às complicações e à 

hospitalização prolongada no pós parto, aparecendo a dúvida na recuperação e se sobreviveria 

para cuidar da criança. O sentimento de culpa também aparece no discurso: “[...] a sensação 

de que eu botei um filho no mundo e eu não tenho saúde adequado para ver ele 

crescer”(DSC C). 

 No estudo de Carvalheira, Tonete e Parada (2010) com mulheres que sobreviveram à 

morbidade materna grave, a gravidez também foi representada como risco de morte e pelo 

sentimento de culpa, principalmente decorrentes da grande preocupação das mulheres em 

relação à vida e futuro de seus filhos e filhas. Segundo as autoras o sentimento de culpa 

decorre de uma lei sob a qual as pessoas são regidas e que perpassa sua dimensão simbólica.  

 Na pesquisa de Santos et al. (2012) com mulheres com anemia falciforme, a culpa  por 

ter engravidado e  a possibilidade de  causar algum prejuízo para a criança também foi 

apontada com a sensação de terem falhado. 

Uma vez que a gestação é representada como sinônimo de vida e saúde para a 

sociedade em geral e uma esperança de continuidade da família, as mulheres com doença 

crônica que passam pela experiência da gravidez com a expectativa de riscos tanto maternos 

quanto neonatais, podem experimentar um sentimento de frustração por ferir este simbolismo 

e expectativa social. Por outro lado, pode gerar também o sentimento de culpa por colocar a 

vida da criança em risco ou mesmo pelo risco de não poder acompanhar seu crescimento. 

 Pessoas com doença falciforme tem uma expectativa de vida muito abaixo da 

população em geral, chegando aos 40 – 50 anos em média (MARTINS; MORAES-SOUZA; 

SILVEIRA, 2010). Este é mais um fator que deixa estas mulheres apreensivas quanto ao fato 

de não poderem acompanhar o futuro de sua prole.Na investigação de Moura, Kimura e Praça 

(2010) com gestantes soropositivas para o HIV, foi possível identificar que a gestação 

fortalece a vontade de viver destas mulheres e de se manterem saudáveis para poder cuidar de 

suas crianças. Contudo, a gestação na condição de risco, deixa marcas na vida das mulheres. 

 As condições financeiras também foram citadas no discurso como fator importante 

para a decisão de ao querer mais filhos(as): “[...]Às vezes eu até sinto aquela vontade, mas 

vem as dificuldades na cabeça [...] porque eu tenho vontade de ter mais um filho, mas por 

conta dos meus problemas da anemia e também das minhas condições financeiras, eu não 
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posso” (DSC C). Uma boa condição econômica permite maior autocuidado, por propiciar 

melhores condições para a assistência à saúde, alimentação e moradia qualificada, o que 

favorece o cuidado durante o período gravídico puerperal e melhores condições para cuidar da 

criança, principalmente se esta nascer doente. Porém, esta não é a condição das participantes 

deste estudo, que em sua grande maioria vivem com uma renda mensal de até 1 salário 

mínimo e com ocupação informal, sem direitos trabalhistas. 

 No relato de mulheres que passaram por dificuldades no período gravídico puerperal, 

essa experiência foi representada como dolorosa, como uma situação de constante tensão e 

vulnerabilidade (CARVALHEIRA; TONETE; PARADA, 2010). 

 Santos et al. (2011) apontam em seu estudo com mulheres portadoras da 

hemoglobinopatia SS, que as vivências da primeira gravidez podem levar a marcas 

emocionais que representam receios e inseguranças para uma eventual gravidez subseqüente. 

As autoras concluem que a gestação na vida das mulheres com anemia falciforme foi 

percebida como estigmatizante, pois fere simbolicamente o modelo de maternidade sadia 

apresentado pela sociedade. 

 

 

Discurso D 

 

 

“Assim... meu parceiro sabia do risco de engravidar com a minha doença, mas ele não sabia 

dizer não ao meu desejo. Ele podia até tá com medo, porque dava para ver que ele tinha medo, 

de saber que eu poderia morrer, mas graças a Deus ele aceitou, porque eu falava que queria e 

ele sabia que era meu sonho. E mesmo quando os médicos diziam não tente, ele nunca me 

desanimou. Só que depois, eu soube que não poderia mais engravidar... aí vieram as 

complicações todas da anemia... Então conversei com ele, e ele compreendeu e fez a 

vasectomia, para eu não correr riscos. Ele vê meu sofrimento com as crises, ele quer minha 

saúde. Minha família também me dá muito apoio. Minha mãe fica mais no meu pé. Ela não 

concorda que eu queira ter filhos, por causa das complicações, diz que é melhor não ter 

filhos.Ela fica muito preocupada, porque eu tive uma prima que faleceu na gravidez por isso, 

ela tinha anemia, aí minha mãe fica com medo mais por causa disso, ela tinha muito medo 

também da criança nascer doente. [...] Ninguém da minha família queria que eu engravidasse. 

Mas eles estão sempre junto comigo, se preocupam muito. Quando eu engravidei, eles 

ficaram muito agoniados, se dava qualquer alteração nos exames eles logo ficavam nervosos, 

chorando..., eu via o medo e a preocupação estampado na cara de minha mãe e de minha avó. 

Mas minha mãe me disse: “Você sabe que você não pode engravidar, mas já que você 

engravidou, tou aqui para lhe ajudar no que for preciso, eu estou do seu lado”. Minha família 

e o meu companheiro é uma grande benção na minha vida.  Isso para mim é como se fosse um 

remédio, um medicamento de alegria, pra me deixar feliz e me dar coragem.” 
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Ideia Central – O apoio do parceiro e da família aliviam o sofrimento e dão coragem 

para enfrentar os riscos da gestação 

 

 

O discurso apresenta a participação do parceiro e da família no enfrentamento da 

doença e nas decisões reprodutivas das mulheres com anemia falciforme. 

Observa-se que apesar do medo que os parceiros tinham da morte de sua companheira, 

eles aceitavam a decisão delas de engravidarem e isto é apontado pelas mulheres como algo 

positivo. A decisão de engravidar partiu da mulher, que culturalmente assume a 

responsabilidade pela concepção e contracepção. Silva et al. (2011) apontam que ao 

assumirem sozinhas esta responsabilidade, as mulheres estariam liberando os homens das 

tarefas do mundo doméstico, o que as autoras consideram como mais uma armadilha de 

gênero. 

Volta-se então à discussão da participação masculina no planejamento reprodutivo do 

casal, pois se por um lado a responsabilização feminina permite maior independência à 

mulher na sua vida sexual e reprodutiva, por outro, prescinde da participação masculina e 

omite a sua responsabilidade (CARVALHO; PIROTTA; SCHOR, 2001). 

Quando se trata de doenças crônicas, nas quais a gestação traz riscos reais à vida da 

mulher e da criança, essa responsabilização exerce um peso ainda maior, visto que assumir 

uma gravidez nesta condição pode implicar em alterações na rotina diária, como afastamento 

do trabalho e de atividades domésticas devido ao aumento das crises álgicas e outras 

complicações, assim como, a possibilidade de gerar uma criança doente, que vai requerer 

cuidados específicos e boa assistência de saúde. Desse modo, é importante que o casal, e não 

apenas a mulher, assuma, de forma consciente e clara, essa responsabilidade.  

A mulher relata o desejo de engravidar, de realizar seu sonho mesmo com os riscos 

inerentes, contudo, apesar de afirmar a “aceitação” do parceiro, em nenhum momento relata 

uma posição de responsabilização por parte do mesmo frente à esta situação, demonstrando 

passividade mesmo diante de orientações médicas contrárias. Entretanto, no discurso é 

possível identificar que esse comportamento masculino de aceitação, é recebido pela mulher 

favoravelmente. Para as mulheres do estudo, esta atitude demonstra respeito pelos seus 

desejos e consequentemente, participação em realizá-los.  

As complicações próprias da doença impedindo uma nova gestação, também foram 

citadas no discurso, o que levou á aceitação do parceiro na realização da vasectomia, como 

forma de prevenir e/ou minimizar os riscos aos quais a mulher estaria exposta na condição de 

uma gravidez ou na esterilização cirúrgica. 
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As mulheres com anemia falciforme convencem seus parceiros a fazer a vasectomia 

por conta das recomendações médicas de não engravidar e para restringir o uso de métodos 

hormonais (FERREIRA; SILVA, 2010), já que para elas, o uso desses métodos é cercado 

ainda de muitas controvérsias, além da exposição aos efeitos colaterais, que podem trazer 

repercussões em seu quadro clínico. Além disso, ela se sentem mais seguras para desfrutar a 

vida sexual, sem o risco da gravidez não planejada e todas as complicações que podem vir a 

ocorrer devido à doença. 

Apesar de tímida a participação masculina na contracepção vem crescendo nos últimos 

anos, observando-se um aumento nos números de vasectomia (DUARTE, 2003). Por se tratar 

de um procedimento simples, realizado em ambulatório, a vasectomia oferece menos riscos 

que a laqueadura tubária, principalmente para mulheres com anemia falciforme. Mais uma 

vez a conduta adotada pelo parceiro na aceitação do procedimento, reflete para a mulher uma 

forma de cuidado: “[...] então conversei com ele, e ele compreendeu e fez a vasectomia, para 

eu não correr riscos. Ele vê meu sofrimento com as crises, ele quer minha saúde”(DSC D). 

As decisões reprodutivas devem ser de responsabilidade do casal, principalmente em 

condições de doenças crônicas e genéticas como a anemia falciforme, onde além dos riscos à 

saúde da mulher, têm-se os riscos fetais, inclusive de gerar uma criança doente, que vai 

requerer cuidados específicos ao longo da vida, produzidos e gerados prioritariamente no 

âmbito familiar. 

A anemia falciforme provoca grande impacto no cotidiano das famílias, trazendo 

repercussões nas interações sociais, relações conjugais e familiares (SILVA; BELLATO; 

ARAUJO, 2013). Relações de conflito, crises, adaptações e redes de apoio se formam e se 

consolidam no dia-a-dia da convivência familiar. 

Silva, Bellato e Araújo (2013) ressaltam que o cotidiano da pessoa com anemia 

falciforme e sua família ainda é pouco abordado nos estudos nacionais, entretanto, esta é uma 

questão que produz grande impacto no cuidado à saúde dessas pessoas, pois elas não 

convivem com a doença sozinhas, pois compartilham suas repercussões e agravos, 

significados e experiências com as pessoas com as quais ela convive diariamente e estabelece 

relação de vínculo e confiança. 

A família convive, desde o diagnóstico, com as alterações de suas rotinas e essas 

mudanças requerem administração constante da situação vivenciada (GUIMARÃES; 

MIRANDA; TAVARES, 2009). Os cuidados preventivos, o uso correto das medicações, o 

apoio nos momentos de crises, os períodos de hospitalização, as dúvidas constantes sobre 

dieta, uso de métodos contraceptivos, entre tantos outros, são pontos que interferem no 
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cotidiano da família e exigem dela, adaptação constante para lidar com estas situações e gerar 

assim, redes de apoio que possam fortalecer a busca pela superação das dificuldades diárias. 

Identifica-se no discurso que a família é apontada como referência de apoio para as 

mulheres. O apoio recebido é um fator que lhes dá sustentação para que não desistam de se 

cuidar e reforçam que outras pessoas se importam e se preocupam em ajudá-las (MOURA; 

KIMURA; PRAÇA, 2010). 

O medo e a preocupação também são apontados como sentimentos frequentes nas 

relações familiares de mulheres com anemia falciforme, gerando conflitos e opiniões 

contraditórias, referentes principalmente às decisões reprodutivas: “[...] minha mãe não 

concorda que eu queira ter filhos, por causa das complicações, diz que é melhor não ter 

filhos [...] ninguém da minha família queria que eu engravidasse”(DSC D). 

As experiências frustrantes de outros familiares que resultaram em morte reafirmam os 

sentimentos negativos e fazem com que os familiares reprovem a ideia da gestação por essas 

mulheres. A condição crônica de saúde é frequentemente cercada por expectativas e crenças 

negativas que repercute diretamente nas relações e dinâmicas familiares (FRÁGUAS; 

SOARES; SILVA, 2008). 

O temor da morte faz com que os familiares permaneçam em estado de alerta 

constante, gerando sofrimento emocional e desgaste físico intenso (GUIMARÃES; 

MIRANDA; TAVARES, 2009). 

Entretanto, a negociação empreendida pela mulher pode ser considerada como 

estratégia para garantir a preservação de suas escolhas reprodutivas, mesmo que elas sejam 

contrárias às expectativas do companheiro ou de familiares (GUEDES, 2012). 

Contudo, apesar dos medos existentes, a família e o parceiro demonstram apoio às 

mulheres, o que elas consideram como uma benção, uma espécie de medicamento para alívio 

do sofrimento. Embora a cronicidade da doença represente uma ameaça constante aos planos 

futuros da família, espera-se que ela seja capaz de explorar e mobilizar recursos no intuito de 

superar de forma de forma positivas as repercussões próprias da doença na vida da mulher e 

de sua família (FRÁGUAS; SOARES; SILVA, 2008). 
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4.3 EXPERIÊNCIAS COM O USO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS 

 

 

 

Os DSC’s aqui apresentados e as ideias centrais aqui analisadas referem-se às 

experiências com o uso de métodos contraceptivos pelas mulheres com anemia falciforme. No 

discurso E identifica-se que existe o medo da utilização dos métodos hormonais e também 

conhecimento deficiente quanto à orientação por parte de profissionais de saúde. O discurso F 

apresenta as experiências negativas que essas mulheres tiveram com o uso dos métodos 

hormonais, o que funcionou como fator determinante para o abandono do método de forma 

não segura, resultando em repúdio aos métodos contraceptivos e gravidez indesejada. Por fim, 

identifica-se no discurso G, o relato de mulheres que afirmaram realizar o planejamento de 

sua vida reprodutiva sozinhas, sem acompanhamento profissional. 

 

Discurso E 

 

“Eu usava anticoncepcional desde o início da minha vida sexual. Tinha algumas reações no 

início, mas depois me acostumei. Mas depois que comecei o tratamento da anemia em 

Salvador e descobri que não era uma doença assim tão simples, eu fiquei com medo de tomar, 

porque eu li na bula que  não é indicado anticoncepcional para quem tem anemia falciforme. 

Fui na médica e ela me disse que como eu tenho esse problema da anemia, eu não poderia 

tomar a pílula não. Ela disse que eu poderia ter uma complicação, uma trombose, uma ferida 

na perna, ou até mesmo um AVC. Aí suspendi o uso. Então ela me orientou a usar o 

preservativo ou colocar o DIU, só que disse que para o meu caso o DIU não era muito bom, 

porque podia aumentar meu sangramento e para a mulher com anemia falciforme não é bom 

sangrar muito.Então, como a médica falou que eu não poderia usar esses métodos, tinha que 

usar o preservativo mesmo. Aí a gente usava, mas às vezes dizia assim: “Ah! Uma vez só não 

vai engravidar”, aí não usava e nessa, eu tive quatro filhos”. 

 

 

Ideia Central: As dúvidas e incertezas quanto ao uso de métodos contraceptivos 

 

 

Esse discurso apresenta os medos e receios que as mulheres com anemia falciforme 

possuem em relação ao uso de métodos contraceptivos e as concepções equivocadas acerca do 

seu uso. 

Legardy e Curtis (2006) ressaltam que as mulheres com hemoglobinopatia SS que 

desejam evitar uma gravidez, precisam de orientação adequada e confiável sobre o uso de 

métodos contraceptivos. 

É conhecido cientificamente os riscos dos métodos de contracepção hormonais, 

principalmente para as mulheres que já possuem um fator de risco associado. Para as 
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mulheres com anemia falciforme discute-se o risco da interferência hormonal na coagulação 

sanguínea e a polimerização das hemácias, o que pode ocasionar vaso oclusão e consequentes 

crises dolorosas (ANDRADE, 2000). A literatura cientifica aponta algumas contra indicações 

e fatores de risco relacionados a estes métodos e condutas que devem ser tomadas em cada 

caso (SOUZA et al., 2006; BRASIL, 2010). 

Mulheres com anemia falciforme possuem contra indicações relativas em relação a 

alguns métodos, como os anticoncepcionais orais combinados, devido ao risco de 

polimerização das hemácias e consequente piora das crises vaso oclusivas e álgicas 

(ZANETTE, 2007). Assim, as mulheres que convivem com esta patologia e que possuem 

outros fatores de risco associados, como hipertensão arterial, úlceras em membros inferiores, 

entre outros, devem ter seu caso analisado de forma individual, pois o uso dos métodos 

hormonais pode agravar seu quadro clínico, trazendo sérias complicações.  

Na Europa, o uso de anticoncepcionais combinados é contra indicado para mulheres 

com doença falciforme, apesar de não haver orientações claras e universais estabelecidas 

sobre o assunto (HOWARD; TUCK, 1994 apud LEGARDY; CUTTIS, 2006), contudo, a 

OMS ao estabelecer os critérios de elegibilidade para o uso de métodos contraceptivos 

estabeleceu estes métodos como categoria 02, levando-se em consideração que os riscos da 

contracepção são menores quando comparados com o risco gestacional dessas mulheres. 

(BRASIL, 2010). Entretanto, cada caso deve ser avaliado criteriosamente, a partir da 

coexistência de outros fatores de risco, através da anamnese e da história clínica de cada 

mulher.  

Estudo realizado por Howard, Lillis e Tuck (1993),com 156 mulheres com doença 

falciforme constatou que as mulheres que faziam uso de anticoncepcionais hormonais 

combinados de baixa dosagem apresentaram mais crises vaso - oclusivas e apenas uma 

apresentou quadro de trombose venosa profunda (TVP). As autoras, contudo, sinalizaram que 

os riscos apresentados não superam os benefícios. 

De acordo com os critérios para a utilização de métodos contraceptivos orientados pela 

OMS (BRASIL, 2010), os métodos compostos apenas de progestogênio são colocados na 

categoria 01, ou seja, não há restrições para o uso. Zanette (2007) e Legardys e Cuttis (2006) 

apontam em seus estudos que mulheres com anemia falciforme que fazem uso desse tipo de 

método, tem apresentado melhora clínica, como redução das crises álgicas e da astenia. 

Os métodos anticoncepcionais hormonais injetáveis à base de progestogênio são 

encontrados na Rede Básica e cabe aos profissionais de saúde se apropriarem desse 

conhecimento para melhor orientar estas mulheres, pois, baseando-se na premissa da livre 
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escolha, a mesma só poderá ser dita consciente, se a mulher tiver acesso a todas as 

informações a que tem direito e assim possa fazer uma escolha que melhor se adeque à sua 

condição. 

Contudo, é preciso levar em consideração que as mulheres podem ainda se sentirem 

inseguras e temerosas, até porque é frequente o discurso profissional da contra indicação 

absoluta com supervalorização dos riscos. O risco de distúrbios circulatórios com consequente 

úlcera em membros inferiores, trombose ou até mesmo o Acidente Vascular Cerebral (AVC) 

existem, principalmente quando no uso de contraceptivos combinados, entretanto é preciso 

mensurar os riscos de uma possível gravidez, principalmente quando não planejada, que pode 

trazer diversos agravos à saúde materna e neonatal, inclusive o aborto clandestino, 

abortamentos espontâneos e até mesmo o óbito materno e/ou perinatal. 

Brito, Nobre e Vieira (2010) ressaltam que os contraceptivos somente de 

progestogênio em sua formulação, não estão associados a aumento de risco para trombose 

venosa, podendo ser indicados para mulheres com fatores de risco associados ou até mesmo 

com história prévia de trombose venosa. 

Verificou-se também no discurso a indicação do uso do DIU pela profissional médica, 

contudo de forma equivocada e insegura: “[...] então ela me orientou a usar o preservativo 

ou colocar o DIU, só que disse que para o meu caso o DIU não era muito bom, porque podia 

aumentar meu sangramento e para a mulher com anemia falciforme não é bom sangrar 

muito”(DSC E). 

Estudos apontam o DIU como método de contracepção seguro para mulheres com 

anemia falciforme sendo classificado na categoria 01, ou seja, sem restrições para o uso 

(BRASIL, 2010). Porém na prática clínica ainda há muitos receios quanto à sua utilização por 

estas mulheres, devido ao aumento considerável do sangramento. Este fato as deixam 

inseguras e temerosas quanto ao seu quadro clínico e resistentes quanto ao seu uso. Deste 

modo, a indicação do DIU deve ser precedida de criteriosa avaliação clínica e emocional da 

mulher. 

A indicação do uso do preservativo surge no discurso como única alternativa que 

restou à estas mulheres: “[...] então, como a médica falou que eu não poderia usar esses 

métodos, tinha que usar o preservativo mesmo.”(DSC E).  Heilbornet al. (2009) afirmam que 

o preservativo masculino não é o primeiro método escolhido ao se iniciar a vida sexual, mas 

que é frequentemente usado no início dos relacionamentos sexuais, principalmente como 

prevenção às IST. 
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Como foi possível notar no discurso, a camisinha não foi a primeira escolha das 

mulheres do estudo, sendo utilizada como último recurso e desse modo, utilizada de forma 

irregular e descontínua, acarretando em gravidez não desejada:“[...] aí não usava e nessa, eu 

tive quatro filhos”(DSC E).. 

Sousa et al. (2011) ressaltam que o uso correto e frequente do preservativo está 

diretamente relacionado ao conhecimento, à atitude e a prática, ou seja, relacionado ao que as 

pessoas sabem, sentem e como se comportam. Contudo, as autoras apontaram no seu estudo 

relações entre o domínio masculino e a não adesão da mulher ao preservativo e ainda, a falta 

de conhecimento relacionada ao uso incorreto. 

Na pesquisa de Ferreira e Silva (2010), com mulheres com anemia falciforme, quando 

investigadas sobre o uso de contraceptivos, o preservativo apareceu em segundo lugar, 

contudo, foi mais frequente entre as solteiras que tinham relações esporádicas. As mulheres 

do presente estudo, em sua grande maioria, também citaram o uso do preservativo no inicio 

dos relacionamentos sexuais ou esporadicamente, associados ou não, a algum método 

hormonal. 

No discurso, a descontinuidade no uso da camisinha é presente assim como o 

pensamento do não risco da gravidez.  Bastidas (2000) apud Figueiredo (2010)em um estudo 

com mulheres soropositivas registrou 10.9% de casos de gravidez não desejada, fruto de 

relações sexuais sem o uso de preservativo.  

A negociação do uso da camisinha com o parceiro ainda é complexa e a submissão 

sexual feminina contribui para a prática do sexo desprotegido (SOUSA et al., 2011). 

Chama atenção não ter sido relatado no discurso orientações sobre o uso de outros 

métodos de barreiras, que podem ser utilizados por mulheres com anemia falciforme sem 

riscos, como o diafragma associado ao espermicida, método este que dá uma maior autonomia 

à mulher e não a deixa sujeita aos riscos de uma gravidez indesejada decorrente do sexo 

desprotegido quando na não aceitação do parceiro para o uso do preservativo ou por sua 

própria rejeição a esse método. 

De acordo com Costa, Guilhem e Silver (2006), o incentivo ao uso do diafragma foi 

muito defendido pelo movimento feminista nos anos oitenta, utilizando como principal 

argumento a inocuidade do método, seu baixo custo e a autonomia da mulher, contudo, a 

classe médica nunca aderiu a esta ideia, prevalecendo a opção pela tecnologia contraceptiva 

hormonal. 

Há ainda a opção por outros métodos alternativos, como o implante intradérmico à 

base de progesterona, que possui vantagens como redução do fluxo menstrual, da anemia e da 
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dismenorreia, sendo uma ótima opção para as mulheres que esquecem de tomar os 

comprimidos com frequência ou que não usam os métodos de barreira 

adequadamente(RATHKE et al., 2001), tornando-se dessa forma, uma boa opção também 

para as mulheres com anemia falciforme por reduzir o sangramento. 

Contudo, o leque reduzido de opções contraceptivas no Brasil, viola o princípio da 

autonomia e da livre escolha (TAVARES; LEITE; TELLES, 2007), sujeitando as mulheres a 

optarem pelos métodos disponíveis na Rede Básica, mesmo que muitas vezes, ele não seja o 

mais adequado para a sua condição ou que satisfaça as suas necessidades.  

Moura e Silva (2004) ressaltam em seu estudo, que as mulheres associaram os 

benefícios do planejamento reprodutivo à prevenção dos riscos reprodutivos, contudo, para 

que isto ocorra faz-se necessário uma assistência integral, que vá além da oferta de métodos e 

da descrição dos riscos existentes. 

O DSC mostra que o preservativo foi indicado e escolhido para uso, devido aos riscos 

dos outros métodos, porém não foi abordada a questão da possibilidade e importância do uso 

efetivo e contínuo do mesmo, pois estas questões, precisam também serem analisadas, para 

analisar a viabilidade da sua utilização ou não. 

Neste contexto, questiona-se: o que poderia trazer mais riscos à esta mulher? O uso de 

contraceptivos hormonais de baixa dosagem ou o DIU, recomendados pela OMS para 

mulheres com anemia falciforme ou gestações não planejadas, sendo estas consideradas de 

risco? 

Gestantes com anemia falciforme tem risco aumentando de abortamentos espontâneos, 

parto prematuro, retardo no crescimento intra uterino, descolamento prematuro de placenta, 

óbito fetal, agravos hipertensivos na gestação, além do risco de piora da anemia, aumento da 

gravidade e da frequência das crises álgicas e infecções (GUALANDRO, 2002; ZANETTE, 

2007; COSTA, 2012; NOMURA et al., 2010).  

Desse modo, é imperativo que as equipes de saúde que prestam assistência em 

planejamento reprodutivo, conheçam e debatam estas questões.  É responsabilidade de 

profissionais de saúde que orientam as mulheres, atuar na detecção preventiva dos riscos 

conceptivos e contraceptivos (SOUSA et al., 2011). 

As mulheres com anemia falciforme que desejem utilizar métodos de contracepção 

devem ser orientadas por ginecologista; um dos métodos de primeira escolha deve ser o 

acetato de medroxiprogesterona 150mg IM a cada 3 meses e o anticoncepcional oral de 

prosgestágeno contínuo apresenta-se também como uma boa opção (GUALANDRO, 2002). 
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Desta forma, há necessidade de um protocolo mais específico que oriente profissionais 

e mulheres com anemia falciforme, reduzindo assim os medos associados à utilização de 

contraceptivos e a possibilidade de erros e falhas, levando em consideração diversas questões 

clínicas e sócio culturais envolvidas. 

 

 

Discurso F 

 

 

 “Eu evito filhos desde quando iniciei minha vida sexual e escolhi o injetável, mas eu tive 

várias reações, como enjôo, tontura [...] Eu comecei a usar o injetável, no primeiro dia da 

menstruação, eu usei e no caso era para suspender a menstruação e não suspendeu, continuou, 

aí eu fui pra ginecologista, aliás, fui primeiro na técnica de enfermagem lá do posto,que era do 

planejamento familiar, ela que aplicava a injeção, ai expliquei a ela, ai ela falou que era 

normal, que geralmente acontecia isso até se acostumar, no caso que era para mim esperar 

mais um mês e ai tomar de novo pra ver o que acontecia. Aí eu esperei um mês, tomei de 

novo, só que fiquei um mês todinho menstruando, mas como disseram que era para 

acostumar, aí tomei mais um mês, no que eu tomei suspendeu a menstruação por 02 dias e no 

terceiro dia ela voltou de novo muito forte. Eu procurei a hematologista, ela falou que como 

eu tinha tomado, era pra tomar mais uma pra ver se foi por causa da anemia que eu tava tendo 

hemorragia ou se seria do medicamento, aí eu tomei de novo e realmente não parou mesmo, 

foram 03 meses sangrado direto. Foi aí que eu fiquei totalmente fraca mesmo, fui pro 

Hospital, baixou as plaquetas, tomei sangue. Aí parei de tomar. A médica foi e passou um 

oral, mas eu não queria o oral porque tinha medo de esquecer. [...] meu primeiro menino 

mesmo foi um acontecimento, foi logo quando eu comecei a tomar a pílula, porque eu 

esquecia de tomar e às vezes não tomava mesmo porque eu não me sentia bem, me sentia 

enjoada, nervosa, com dor no estômago, sem apetite, me deu até gastrite. Aí por causa disso 

eu não tomava direito, certinho, todos os dias. Um dia tomava, no outro não. Tomava um dia 

e se eu me sentisse muito mal, passava uns dois dias sem tomar e nessa acabei engravidando. 

Eu não tive sorte com os métodos anticoncepcionais.” 

 

 

Ideia Central –As reações aos métodos contraceptivos e a descontinuidade do uso 

repercutindo na vida reprodutiva das mulheres 

 

 

O DSC apresenta as experiências que as mulheres com anemia falciforme tiveram com 

o uso dos métodos contraceptivos e mostra o quanto os efeitos colaterais foram determinantes 

para a descontinuidade do uso. 

 No Brasil, 45% das mulheres que fazem uso de contraceptivos orais descontinuaram o 

uso no primeiro ano e destas, 12% foi decorrente dos efeitos adversos, sendo esta proporção 

ainda maior com o uso da contracepção hormonal injetável, chegando a 64% (LEITE; 

GUPTA, 2007).Na investigação de Reis e Taveira (2011) foi encontrada uma percentagem 

superior a 82% de mulheres que apresentaram efeitos adversos aos contraceptivos hormonais.  
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 A literatura científica aponta que as principais queixas das mulheres são: nervosismo, 

cefaléia, sangramento irregular e mal estar associados a vômitos (HEILBORN et al., 2009; 

BAHAMONDES et al., 2011) e a insatisfação da mulher pode resultar em elevadas taxas de 

descontinuação do uso desses métodos (TAVARES;LEITE;TELLES, 2007). 

 O sangramento inesperado, apesar de ser considerado um sintoma clínico, até mesmo 

esperado no início do uso de anticoncepcionais, tem um caráter subjetivo e pode ser percebido 

de diferentes formas pela mulher (GUAZZELLI et al., 2010). No caso das mulheres com 

anemia falciforme esse sangramento pode representar alterações importantes em seu quadro 

clínico, o que já pode gerar medos e ansiedade. 

 Segundo Guazzelliet al. (2010), esse sintoma é um dos principais fatores que levam ao 

abandono do método, pois causa desconforto e medo da perda da eficácia  e ressaltam ainda 

que muitas vezes,  profissionais de saúde não sabem qual o melhor tratamento e  orientações 

para essa queixa.  

 No discurso é possível perceber que as orientações recebidas não se encaixaram no 

quadro clínico da mulher, o que ocasionou complicações para a mesma: “[...] aí eu fui pra 

ginecologista [...] expliquei a ela, e  ela falou que era normal, que geralmente acontecia isso 

até se acostumar, que era para esperar mais um mês ei tomar de novo pra ver o que 

acontecia. Aí eu esperei um mês, tomei de novo, só que fiquei um mês todinho menstruando 

[..]”(DSC F).  O sangramento contínuo em mulheres com anemia falciforme é potencialmente 

grave, pois, geralmente já possuem um quadro considerável de anemia e a queda abrupta dos 

níveis de hemoglobina e plaquetas, as deixam mais vulneráveis às crises de dor, à astenia e 

fadiga generalizada, ao risco de infecções e hospitalizações. 

 Foi possível identificar pelos discursos que as profissionais de saúde procuradas para 

dar orientações, não tiveram habilidade para a orientação e conduta adequadas à sua condição. 

Guazzelliet al. (2010) salientam que o sangramento irregular desaparece após as primeiras 

injeções e se persistir deve-se avaliar a descontinuação do método ou a associação com outra 

patologia. 

 Ferreira e Silva (2010) apontam que uma vez que o contraceptivo hormonal injetável 

trimestral (acetato de medroxiprogesterona) cessa o fluxo menstrual, melhorando muitas 

vezes os níveis de hemoglobina, pode ser uma boa indicação para as mulheres com anemia 

falciforme, inclusive para aquelas que experimentaram o aumento do fluxo sanguíneo com o 

uso da contracepção injetável mensal. 

 Contudo, observa-se no discurso que o uso da pílula foi a segunda opção utilizada pela 

profissional médica, mesmo com o relato verbal da mulher sobre o medo do esquecimento. 
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Identifica-se também que o esquecimento e os efeitos adversos foram determinantes para o 

uso não contínuo da pílula e consequente, gravidez não planejada: “[...] foi logo quando eu 

comecei a tomar a pílula, porque eu esquecia de tomar e às vezes não tomava mesmo porque 

eu não me sentia bem, me sentia enjoada, nervosa, com dor no estômago, sem apetite, me deu 

até gastrite. Aí por causa disso eu não tomava direito, certinho, todos os dias. Um dia 

tomava, no outro não. Tomava um dia e se eu me sentisse muito mal, passava uns dois dias 

sem tomar e nessa acabei engravidando”.  

Tavares, Leite e Telles (2007) ressaltam que apesar da grande maioria das mulheres 

em união estável utilizarem algum método contraceptivo, ainda existe um percentual 

significativo de gravidezes não desejadas, o que pode estar relacionado ao uso incorreto dos 

métodos. 

 Bahamondes et al. (2011) apontam que a descontinuidade do método, muitas vezes, 

reflexo dos efeitos colaterais, leva a gravidez não planejada ou não desejada. Souza et al. 

(2006) corroboram com esta afirmação, ressaltando que o uso de forma incorreta dos 

contraceptivos favorece a ocorrência não só da gravidez não planejada como também do 

abortamento ilegal e do aumento da mortalidade materna. 

 Volta-se aqui novamente à discussão da ponderação entre os benefícios e malefícios 

da contracepção em mulheres com anemia falciforme quando comparados com o risco 

gestacional. Estas mulheres precisam ser criteriosamente orientadas sobre os riscos, a 

ocorrência dos efeitos colaterais e a conduta correta a ser tomada nestes casos, evitando 

agravos à sua saúde ou uma provável gravidez.  

 Os métodos alternativos, como o preservativo e a pílula do dia seguinte devem ser 

orientados a estas mulheres para que elas possam ter outra opção quando na presença de 

efeitos adversos que impeçam de tomar a pílula ou até mesmo na ocorrência de esquecimento 

do uso do método. No discurso é relatado que os efeitos colaterais faziam com que essa 

mulher ficasse até dois dias sem tomar a pílula, o que não a impedia de ter relações sexuais. 

Ela precisa ter acesso às informações sobre a limitação da eficácia contraceptiva da pílula e 

que o uso descontínuo e alternado, não oferece proteção, sendo necessário aderir a outro 

método, se não desejar uma nova gravidez. 

 O DSC é encerrado com uma afirmativa: “[...] eu não tive sorte com os métodos 

anticoncepcionais.”, contudo, dentro da perspectiva apresentada no discurso é possível 

identificar que orientações e condutas inadequadas é que foram determinantes para a 

experiência negativa com o uso dos métodos contraceptivos. 
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Discurso G 

 

“Já sabia que tinha anemia falciforme quando iniciei minha vida sexual, e fui criando 

experiência sozinha. Não fui a ginecologista, meus familiares e amigas mesmo que me 

orientaram. Nunca tive orientação sobre isso não. Também eu não ia para médico sabe? Ia na 

farmácia e comprava o remédio de preço acessível, porque era mais fácil. Quando era mais 

nova eu morei com uma amiga que usava anticoncepcional e menina, muito curiosa, já sabia 

os nomes.  Aí eu pensei: “Ah! Aquele anticoncepcional deve ser bom.”. Aí fui na farmácia e 

pedi. Meu parceiro também, já era um homem vivído, às vezes ele mesmo comprava pra mim. 

Aí comecei tomar, fui tomando, aí ás vezes esquecia, quando não tomava, esquecia, eu por 

conta própria, no outro dia tomava 2 comprimidos de vez porque a televisão sempre 

informava que a pílula do dia seguinte que valia como 2 comprimidos do normal, então eu 

achava: “não, eu esqueci então eu tenho que tomar 2 que vai valer”. Aí, era dessa forma que 

eu evitava, entendeu? Então eu que planejava minha vida, eu tomava remédio por conta 

própria, mas eu não procurava um médico pra me orientar sobre planejamento familiar, 

porque eu achava que tomando o remédio resolvia, era o suficiente, porque lá no posto, eu 

achava que eles só iam me dar o remédio e falar o que eu já sabia. Aí quando eu aparecia 

grávida, eu procurava o médico para fazer o pré-natal.  Teve um tempo depois da gravidez 

que fui para algumas consultas de planejamento familiar, mas depois não fui mais. Fui na 

ginecologista, ela passou a receita e eu vou e compro e vou no posto só para aplicar, porque 

quando eu ia para a consulta era a mesma coisa, só passava o remédio e tinha mês que faltava 

e eu tinha que comprar do mesmo jeito, então achei melhor não continuar indo. Eu compro e 

pronto!.” 

 

 

 

Ideia Central– “Eu planejava a minha vida reprodutiva independente de serviços e de 

profissionais de saúde” 

 

 

 O DSC apresenta a experiência de mulheres que relataram fazer uso dos métodos 

contraceptivos por conta própria, através de orientações de familiares e amigas, sem a devida 

avaliação profissional, mesmo sabendo do diagnóstico da anemia falciforme. 

 Os cuidados com a questão reprodutiva sempre foram considerados uma função 

feminina, o que por sua vez, leva as mulheres a trocarem experiências e saberes relacionados 

à prática contraceptiva e a fazerem uso de métodos anticoncepcionais sem uma orientação 

específica. Entretanto, essa prática isolada não é segura, pois não particulariza as 

especificidades de cada mulher, que devem ser avaliadas sistematicamente por uma equipe de 

saúde capacitada. 

  A facilidade do acesso aos métodos contraceptivos em serviços comerciais privados 

(farmácias) e o baixo custo de muitos contraceptivos são alguns dos fatores que contribuem 

para a automedicação contraceptiva de muitas mulheres, o que faz com que ela decida sozinha 
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ou influenciada pela experiência de outras mulheres, na escolha de um método 

anticoncepcional. 

 Na investigação de Moura e Silva (2004), amigas e vizinhas foram apontadas por 26% 

das mulheres entrevistadas, como as provedoras das informações sobre os métodos 

anticoncepcionais. Souza et al. (2006)  também identificaram em seu estudo que 31.2% das 

mulheres informaram que receberam orientações sobre o uso da pílula através de parentes e 

amigas e que 33.6% destas mulheres iniciaram o uso antes de uma consulta prévia com 

profissional de saúde.  

 É importante discutir a facilidade de acesso aos métodos contraceptivos sem 

prescrição e orientação de profissionais habilitados, pois existem algumas contra indicações 

ao uso dos métodos hormonais, que devem ser avaliadas em cada mulher, não só por meio do 

diagnóstico de uma patologia, mas também associando com os dados da sua anamnese 

pessoal e familiar e seus hábitos de vida. 

 De acordo com Souza et al. (2006) um dos principais problemas relacionados à 

elevada porcentagem da utilização das pílulas anticoncepcionais são os fatores de risco 

relacionados ao seu uso e esta situação torna-se mais grave quando não ocorre indicação 

médica para a utilização. Estas mesmas autoras identificaram em seu estudo mulheres com 

mais de uma contra indicação relativa, que já faziam uso da pílula por mais de cinco anos, o 

que se torna um fator de risco para complicações, devendo a mesma ser rigorosamente 

avaliada quanto a continuidade do uso ou não. 

 O uso indiscriminado sem a devida orientação pode acarretar na escolha de um 

método que não seja o mais adequado, propiciando consequências tais como abandono do 

método, uso incorreto ou mesmo complicações de saúde, como o AVC, a hipertensão ou a 

TVP, principalmente em mulheres que possuem contra indicações, mesmo que relativas. 

 As informações da mídia recebidas de forma equivocadas pelas mulheres, também se 

constituem um fator de risco: “[...] porque a televisão sempre informava que a pílula do dia 

seguinte que valia como 2 comprimidos do normal, então eu achava: “não, eu esqueci então 

eu tenho que tomar 2 que vai valer”(DSC G). 

 Estas questões precisam ser discutidas e esclarecidas às mulheres, pois tornar habitual 

o esquecimento da pílula e a tomada de dois comprimidos de uma só vez, não assegura a 

eficácia contraceptiva do método, podendo levar à uma gravidez não planejada ou outras 

complicações. 

 A participação do parceiro na compra do método contraceptivo também é citada no 

discurso: “[...] meu parceiro também, já era um homem vivído, às vezes ele mesmo comprava 
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pra mim”. Apesar da contracepção ser considerada uma função feminina, a participação 

masculina na compra dos métodos é muitas vezes, relatada pela mulher como um 

compartilhamento de responsabilidades contraceptivas.  

Entretanto, ela assume essa responsabilidade sozinha ao afirmar no discurso: “[...] 

então eu que planejava minha vida, eu tomava remédio por conta própria,porque eu achava 

que tomando o remédio resolvia, era o suficiente, porque lá no posto, eu achava que eles só 

iam me dar o remédio e falar o que eu já sabia” (DSC G). 

 Moura e Silva (2004) também identificaram em seu estudo o relato de mulheres que 

afirmaram que o serviço de Planejamento Familiar, apenas entregam o remédio sem 

informação adequada para que as mulheres compreendam o uso dos métodos. Isso reflete as 

limitações dos serviços de planejamento reprodutivo, quanto às atividades educativas e à 

informação clara sobre os métodos de concepção e contracepção. 

 Este fato demonstra que apesar da oferta de serviços de planejamento reprodutivo, 

estes não estão sendo realizados de forma apropriada, prejudicando a qualidade da atenção e 

diminuindo a adesão das mulheres ao serviço (ANDRADE; SILVA, 2009). 

  A não provisão regular dos métodos na Rede Básica, também foi citada no discurso 

como fator que levou as mulheres a não mais freqüentar os serviços de planejamento 

reprodutivo e optarem pela compra do método para evitar a troca ou a descontinuidade do 

uso. “[...] porque quando eu ia para a consulta era a mesma coisa, só passava o remédio e 

tinha mês que faltava e eu tinha que comprar do mesmo jeito, então achei melhor não 

continuar indo. Eu compro e pronto!” (DSC G). Este fato vai de encontro ao que é proposto 

pela Política de Planejamento Familiar, que preconiza o acesso à informação e aos métodos 

contraceptivos de forma segura e contínua. 

 De acordo com Souza et al. (2006) o planejamento reprodutivo tem como objetivos 

reduzir a morbimortalidade materno-infantil, resultantes principalmente de abortos 

provocados ou de uma gestação de alto risco.  Esta é uma questão importante a ser debatida, 

principalmente nos casos de mulheres com anemia falciforme, nas quais a gestação é sempre 

considerada de risco, requerendo uma avaliação e um planejamento criterioso, assim como os 

riscos inerentes também à contracepção, de modo particular, a realizada sem 

acompanhamento profissional. 

 É necessário que os serviços de saúde façam a captação dessas mulheres e viabilizem 

formas de melhor acompanhar o planejamento reprodutivo delas, evitando desta forma, o uso 

indiscriminado e incorreto dos métodos contraceptivos, o que as colocam em situação de 

risco. 
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 Procurar o serviço de saúde apenas quando se descobre grávida: “[...] aí quando eu 

aparecia grávida, eu procurava o médico para fazer o pré-natal”, oferece uma maior chance da 

ocorrência de agravos para a gestação dessa mulher, assim como, agravos fetais e neonatais. 

 Deste modo, os serviços de saúde devem divulgar meios para incentivar a participação 

e adesão das mulheres e/ou dos casais no planejamento reprodutivo, com vistas a reduzir a 

ocorrência desses agravos e de modo particular, orientar adequadamente as mulheres em 

maiores condições de risco, como as mulheres com anemia falciforme, que pela sua 

vulnerabilidade clínica estão mais propensas ao surgimento de complicações reprodutivas e 

gestacionais. 

 

4.4 O PLANEJAMENTO REPRODUTIVO ACOMPANHADO POR PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE: ENTRE O CONHECIMENTO CIENTÍFICO E AS CRENÇAS DAS MULHERES 

 

 Este bloco de discursos apresenta as experiências das mulheres com anemia falciforme 

com relação ao planejamento reprodutivo e o acompanhamento realizado por profissionais de 

saúde. O discurso “H” relata as dúvidas e incertezas relacionadas às orientações de 

profissionais de saúde sobre a contracepção em mulheres com anemia falciforme.  O discurso 

“I” apresenta a fé dessas mulheres contrapondo-se ao discurso médico proibitivo sobre a 

gestação.  

 

 

Discurso H  

 

 

“Não sou acompanhada no planejamento familiar não. Até já fui para algumas consultas, mas 

a enfermeira só fazia algumas perguntas e passava o remédio. Quando eu fazia alguma 

pergunta referente a minha doença, ela não sabia muito... porque assim, eu nunca tive uma 

vida sexual muito boa, porque eu não sinto prazer e ela disse que era normal e que devia ser 

decorrente da doença e pronto. O remédio que ela passou eu não me senti bem, sangrei 

demais e quando voltei ao posto ela disse que era normal, até meu organismo acostumar. Só 

que aí tive hemorragia. Então eu procurei minha hematologista e ela pediu que eu procurasse 

uma ginecologista que entendesse de anemia falciforme, mas é muito difícil de encontrar. Eu 

procurei uma ginecologista, que me passou esse remédio que eu estou tomando agora. Não 

vou mais no posto. A médica passou a receita e eu compro. Acho que é suficiente porque 

quando eu ia era a mesma coisa, só passava o remédio e tinha mês que faltava e eu tinha que 

comprar do mesmo jeito. Só que assim, tudo que a ginecologista passa eu pergunto a 

hematologista se eu posso tomar mesmo, porque eu fiquei com medo, achei que ela não 

entendia muito, pois ela não deu nenhuma orientação específica sobre o meu caso. Então eu 

fico insegura, porque minha  hematologista disse que toda vez que ela passar um remédio para 

mim é para eu ir até ela para saber se está certo ou não. Então, querendo ou não, toda vez que 

eu for na ginecologista, tenho que ir também na hematologista. E sempre vai ter uma dúvida, 
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porque nem sempre a hematologista vai saber... agora mesmo perguntei se esse remédio que 

estou tomando servia mesmo como anticoncepcional e ela disse que não sabia me explicar 

isso. Aí fica a dúvida e o medo porque você não sabe o que vai acontecer. Eu fico sem saber. 

É um desafio para mim, enfermeira, hematologista, ginecologista... eu fico confusa. Acho que 

se eu fosse normal não teria tanta confusão porque poderia usar qualquer método... fico à 

mercê”. 

 

 

Ideia Central – O Despreparo de profissionais de saúde no acompanhamento do 

planejamento reprodutivo 

 

 

O DSC descreve os dilemas e dúvidas enfrentadas pelas mulheres com anemia 

falciforme com relação ao acompanhamento do planejamento reprodutivo realizado por 

profissionais de saúde, enfatizando a falta de conhecimento específico sobre a anemia 

falciforme e suas interferências na saúde reprodutiva das mulheres, e a interferência na adesão 

aos programas de planejamento familiar da Atenção Básica. 

Observa-se no discurso que a participação frequente nas consultas é considerada 

desnecessária para essas mulheres, visto que a “simples” prescrição de métodos não 

contempla suas necessidades. No estudo realizado por Cordeiro e Ferreira (2010) com 

mulheres com anemia falciforme, as mesmas relataram que não receberam informações 

necessárias para o cuidado com a saúde e que não foi dada explicação detalhada sobre a 

doença. 

Apesar de mais de cem anos do descobrimento do gene falciforme e de estudos que 

apontam seus principais sintomas e complicações, a compreensão da patologia ainda não é 

uniforme dentro do campo multidisciplinar da saúde, permanecendo como um conhecimento 

específico da área da hematologia. Contudo, as pessoas com anemia falciforme, de maneira 

particular, as mulheres, necessitam de cuidados diferenciados que atendam também às suas 

necessidades reprodutivas, campo este não dominado cientificamente pela hematologia. 

Assim, estas mulheres buscam nas enfermeiras da Atenção Básica e nas 

ginecologistas, conhecimento e informações que atendam às suas demandas específicas, 

entretanto, muitas vezes, frustam-se nessa busca: “[...] ela pediu que eu procurasse uma 

ginecologista que entendesse de anemia falciforme, mas é muito difícil de encontrar”. 

A insegurança de profissionais especialistas em saúde da mulher para prescrever 

métodos anticoncepcionais em casos de anemia falciforme apresenta-se como uma das 

principais explicações para os frequentes encaminhamentos de ginecologista para 

hematologista para melhor avaliação do método e esclarecimento de dúvidas (CORDEIRO; 
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SILVA, 2010). As autoras salientam ainda que a falta de descentralização no atendimento a 

esta patologia, implica em insuficiência de profissionais qualificados na Atenção Básica para 

orientar e tratar destas questões. 

A competência profissional no campo da anticoncepção deve incluir os conhecimentos 

técnicos, científicos e culturais atualizados, direcionados ao atendimento das necessidades de 

saúde sexual e reprodutiva e isto inclui habilidade para dar orientação, informar e comunicar-

se adequadamente de acordo com as necessidades especificas de cada cliente (MOURA; 

SILVA, 2005). Nesta perspectiva, deve-se incluir, as demandas das mulheres com anemia 

falciforme e suas especificidades. 

A precariedade do serviço de saúde, pela falta constante dos métodos, também é 

apontada como fator desestimulante para o acompanhamento: “[...] a médica passou a receita 

e eu compro. Acho que é suficiente porque quando eu ia era a mesma coisa, só passava o 

remédio e tinha mês que faltava e eu tinha que comprar do mesmo jeito” (DSC H).  

A queixa de acesso restrito e oferta inconstante dos métodos anticoncepcionais é 

frequente entre as usuárias do SUS (TAVARES; LEITE; TELLES, 2007; COSTA; 

GUILHEM; SILVA, 2006) e por vezes influencia diretamente a adesão ou não da mulher ao 

programa. A falta de informações específicas sobre seu caso associada à faltas recorrentes dos 

métodos anticoncepcionais escolhidos, fazem com que muitas mulheres optem por comprar 

seu contraceptivo e serem acompanhadas por ginecologista e/ou hematologista, muitas vezes, 

da rede privada, comprometendo o direito de acessibilidade e integralidade garantido pelo 

SUS.   

Essas mulheres em sua grande maioria são acompanhadas nos serviços, da mesma 

forma que as mulheres que não possuem a anemia falciforme, o que não condiz com o 

princípio da equidade, visto que elas devem ser acompanhadas levando-se em consideração as 

suas especificidades e demandas, que se diferenciam pelos maiores riscos aos quais elas estão 

expostas, tanto quando no uso de métodos contraceptivos não apropriados para o seu caso, 

quanto numa gestação não planejada, que pode ter repercussões fatais, tanto para o feto 

quanto para a mulher. 

Outra queixa evidenciada no discurso é a insegurança devido às diferentes fontes de 

informações e a falta de confiança nas profissionais da área de saúde da mulher, com relação à 

sua patologia: “[...] só que assim, tudo que a ginecologista passa eu pergunto a 

hematologista se eu posso tomar mesmo, porque eu fiquei com medo, achei que ela não 

entendia muito, pois ela não deu nenhuma orientação específica sobre o meu caso. Então eu 

fico insegura...” (DSC H). 
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.  

O discurso aponta que mesmo com a participação da hematologista, sempre irão 

existir dúvidas, pois esta profissional também não possui todos os conhecimentos 

relacionados à fisiologia reprodutiva: “[...] e sempre vai ter uma dúvida, porque nem sempre 

a hematologista vai saber... Aí fica a dúvida e o medo porque você não sabe o que vai 

acontecer” (DSC H). 

Cordeiro e Ferreira (2010) apontam que este é uma relação cercada de conflito devido 

à divergências entre informações de profissionais de saúde e experiências de vida dessas 

mulheres, o que gera maior insegurança e medo: “[...] acho que se eu fosse normal não teria 

tanta confusão porque poderia usar qualquer método... fico à mercê!” (DSC H). 

A confiança surge quando profissionais mantém transparência nas informações 

referentes ao tratamento e riscos existentes, não passando dados reticentes e vagos (SANTOS 

et al., 2011). 

Galvão, Cunha e Machado (2010) afirmam que é preciso manter constantes discussões 

com profissionais de saúde sobre a abordagem e o cuidado humanizado direcionado às 

mulheres, principalmente quando relacionados às questões reprodutivas, pois estas são de 

grande importância e valorização para a mulher. Destacamos aqui as mulheres com anemia 

falciforme, que além destas questões ainda enfrentam os dilemas próprios da doença, que 

interferem na sua saúde reprodutiva, sendo cercada de medos e conflitos. 

Deste modo, é necessário que profissionais que atuam diretamente nesta área, sejam 

sensíveis frente às necessidades não apenas clínicas, mas também emocionais, afetivas e 

sociais que precisam ser consideradas de acordo com a singularidade de cada mulher (SILVA; 

BELLATO; ARAUJO, 2013). 

Deve-se, portanto, ampliar o foco da atenção por parte de profissionais de saúde, 

oferecendo apoio e informações precisas de acordo com o contexto social e as necessidades, 

pois isto os tornará mais aptos a adquirir conhecimentos sobre a doença, melhorando assim o 

cuidado a ser prestado (GUIMARÃES; MIRANDA; TAVARES, 2009).Xavier (2011) 

identificou em seu estudo que ainda é muito frequente a presença de profissionais que não 

receberam na sua graduação, formação específica sobre a anemia falciforme e não estão 

preparados para atender adequadamente as pessoas com essa doença.  

Ressalta-se então a necessidade de ampliação dos conhecimentos sobre a doença de 

forma mais abrangente, nos serviços e programas de saúde, assim como nos cursos de 

graduação em saúde com vistas a disseminar informações verídicas e atualizadas sobre esta 
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patologia e consequentemente melhor preparar profissionais para o atendimento às demandas 

de saúde específicas deste grupo.  

 

Discurso I  

 

 

“Desde sempre eu sabia que não poderia ter filhos. Eu fui criada com esse pensamento por 

conta da doença, mas o desejo de ser mãe é inerente a qualquer mulher, pelo menos eu parto 

desse pressuposto. Mas todo mundo falava: “você não pode ter filhos, você tem anemia”. Os 

médicos sempre me falaram isso, de que eu não poderia ter filhos por causa da gravidade da 

minha doença, que seria uma gravidez de risco mais fora do normal do que de outras mulheres 

e que era para eu evitar para não complicar minha vida e a da criança. Eu sempre quis 

engravidar, mas o povo dizia que eu podia morrer, que meu filho podia nascer com 

deficiência, seqüelas... então eu ficava com medo, mas mesmo assim queria engravidar e eu 

não quis me ater a esse problema, então resolvi lutar pra isso. Pensei: “vou ter meu filho e vai 

ser tudo bem”  e engravidei. O médico então me botou medo, disse que minha filha ia nascer 

doente, fiquei com muito medo, nervosa, ficava pensando nisso antes de dormir, mas depois 

eu entreguei a Deus e comecei a cuidar de mim e dela. Eu falei: “eu vou ter meu filho porque 

Deus vai me abençoar” Aí fiz o pré-natal direitinho, foi uma gravidez tranquila, parto normal, 

eu fiquei internada uns dias, mas ela nasceu saudável e linda, graças a Deus e está aí mais 

saudável do que a mãe. Então, às vezes a medicina fala uma coisa e na vida prática é outra. 

Tenho crises, tenho! E quando essas crises vem elas são muito pesadas, mas eu não vou 

deixar de viver minha vida por causa de uma doença.” 

 

 

Ideia Central -A fé contrapondo-se ao discurso médico proibitivo 

 

 

O discurso é iniciado com a afirmação proibitiva da gestação em mulheres com 

anemia falciforme contrastando logo em seguida com a ideologia da maternidade expressa 

como desejo inerente de toda mulher. 

Por muito tempo difundiu-se a crença de que mulheres com anemia falciforme 

raramente poderiam engravidar, devido às alterações próprias da doença, que retardam o 

crescimento e a maturação sexual e influenciam diretamente na vivência da sexualidade 

(VERÍSSIMO, 2007). Todavia, não existem comprovações científicas do impedimento da 

reprodução, entretanto, a gravidez nesta condição é considerada de risco, devido às diversas e 

graves complicações que podem ocorrer com a mulher e/ou com o feto, disseminando entre a 

categoria médica, a justificativa para contra indicar a gestação para essas mulheres.  

O discurso médico proibitivo é ressaltado pelas mulheres do estudo, apontando 

influências do mesmo nas concepções sobre a reprodução desde a infância: “[...] desde 
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sempre eu sabia que não poderia ter filhos. Eu fui criada com esse pensamento por conta da 

doença...” (DSC I). 

Lindner, Coelho e Buchele (2013) afirmam que a prática médica se constitui o lugar 

do exercício de um poder e que quando voltada para mulheres, agrega ainda as discriminações 

de gênero.Historicamente, a ciência foi considerada uma atividade masculina, pois acreditava-

se predominar no homem o intelecto, razão pela qual, ele poderia conhecer e dominar a 

natureza, a qual numa visão de gênero, pode ser descrita como uma questão de domínio do 

mais forte sobre o mais fraco; de soberania masculina e de subordinação feminina 

(MARTINS, 2004). 

Desta forma, a autora ressalta que os médicos, especialistas em olhar e examinar os 

corpos, estabelecem verdades sobre a identidade das pessoas. Este fato pode ser identificado 

no discurso, quando a mulher relata que os médicos sempre falaram que ela não poderia 

engravidar. Em nenhum momento, as mulheres foram questionadas sobre o desejo de 

engravidar nem tampouco foi a ela delegada a decisão frente à situação apresentada. 

A condição de risco é relatada pelo profissional médico, o qual se apodera das 

decisões sobre o corpo e a vida reprodutiva destas mulheres, sentindo-se respaldado para tal, 

pela sua formação e pelo poder conferido pela ciência médica. 

Pereira (2004) afirma que a não informação, a informação negada ou fragmentada são 

faces diversas de um mesmo fenômeno, ou seja, a dominação simbólica da prática médica 

cotidiana. A autora ressalta ainda que esta dominação está intrinsecamente relacionada a 

questão do saber, que por sua vez, vem atrelada ao mandar, assim, quem manda e quem sabe 

no campo da saúde é o médico, o qual possui a legitimidade para definir a situação e/ou 

decisões da mulher até para ela mesmo. O valor de possuir um corpo sadio e sem doenças é 

considerada uma conquista exclusiva da ciência médica e nunca da pessoa ou grupo, o que as 

objetifica e submete ao “poder” do conhecimento médico (PEREIRA, 2004).  

A construção histórica da ciência médica associada ao papel de submissão das 

mulheres ao longo da história reafirma essa dominação e exerce influências diretas na vida, 

saúde e decisões das mulheres. A discussão destas questões torna-se mais expressiva quando 

trata-se de mulheres com doenças crônicas, que requerem cuidados médicos constantes. 

Martins, Cardoso e Llerena Jr (2004) afirmam que estes profissionais podem 

contribuir tanto para consolidar os estigmas da doença como também podem significá-los, 

através de sua prática e dos seus discursos.  

No relato das mulheres presente no DSC foi possível identificar que o discurso médico 

consolidou os estigmas da anemia falciforme, principalmente aqueles associados à gestação: 
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“[...] o médico então me botou medo, disse que minha filha ia nascer doente, fiquei com muito 

medo, nervosa, ficava pensando nisso antes de dormir...”. 

O discurso médico é repleto de poder e submete a mulher a vivência de diversos 

sentimentos negativos como o medo. O corpo pertence ao médico e só ele pode decifrá-lo e a 

pessoa passa a não ter mais controle sobre ele, o que representa uma das faces da dominação 

que se exerce a partir da transformação da mulher em objeto (PEREIRA, 2004). A autora 

discute ainda que os médicos definem quem pode e quem deve decidir e que calar-se e 

submeter-se, faz parte do campo relacional e simbólico das relações entre médicos e 

mulheres, as quais em sua grande maioria, não possuem auto confiança para confrontar o  

conhecimento considerado legítimo da área  da saúde. 

O discurso e a prática médica contribuem então para a construção de uma 

inferioridade do corpo feminino e legitima as desigualdades de gênero vigentes na sociedade 

(FERNANDES, 2009). O médico torna-se o perito na arte de governar o corpo e mantê-lo em 

estado permanente de saúde (FOCAULT, 1999). Neste contexto, a gravidez com anemia 

falciforme quebra esse estado permanente de saúde ao apresentar riscos à saúde da mulher e 

ao feto, logo, a ciência médica apropria-se do direito de proibi-la sem nenhum consentimento 

ou valorização dos seus desejos, contrariando os direitos reprodutivos destas mulheres, uma 

vez que não lhe permite, que faça de forma consciente, a sua escolha. 

 Fernandes (2009) relata que em muitos textos médicos as enfermidades femininas são 

vistas como sinônimo de fragilidade e de incapacidade do exercício de suas funções como 

mãe e esposa.  Assim, sublinarmente, a anemia falciforme apresenta-se como incapacitante 

para o exercício pleno e seguro da maternidade. 

No DSC, é possível identificar que apesar da contra indicação médica que aponta a 

gestação como risco de morte, as mulheres revelaram o desejo de superar esses estigmas e 

riscos e apegaram-se a um discurso de fé e positividade: “[...] pensei: “vou ter meu filho e vai 

ser tudo bem” e engravidei... eu vou ter meu filho porque Deus vai me abençoar”. 

A fé resulta em esperança e fortalecimento, propiciando a luta para dar continuidade e 

enfrentar as dificuldades impostas pela doença (CARVALHEIRA; TONETE; PARADA, 

2010). Flecket al (2003) também afirmam que o universo religioso é significativo na vida das 

pessoas e é um importante recurso utilizado na busca de resposta para problemas de saúde.  

Chama a atenção no discurso que o relato de fé não é baseado apenas na condição 

religiosa, mas na crença das mulheres em si mesmas, na possibilidade do seu corpo realizar o 

sonho da maternidade: “[...] mas mesmo assim queria engravidar e eu não quis me ater a esse 

problema, então resolvi lutar pra isso”. 
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Este relato corrobora a afirmativa de Cordeiro (2007) de que os corpos dessas 

mulheres contam suas próprias histórias. Por meio da afirmativa de que vai lutar por isso, a 

mulher contrapõe o discurso médico hegemônico e assume a autonomia sobre sua vida 

reprodutiva. 

Mesmo diante dos riscos apresentados a opção por engravidar demonstra a crença 

destas mulheres na possibilidade de satisfazer o desejo e/ou a necessidade de ser mãe, mesmo 

convivendo com a anemia falciforme e suas implicações. A satisfação por ter tido uma 

gravidez tranquila e pela filha ter nascido saudável, é nítida no discurso e apresenta-se como 

uma comprovação para a mulher de que, apesar da ciência apontar uma alta probabilidade 

para gestações não bem sucedidas em casos de anemia falciforme, nem sempre esse é o 

desfecho encontrado: “[...] então, às vezes a medicina fala uma coisa e na vida prática é 

outra”. 

Identifica-se no relato destas mulheres, o discurso da fé contrapondo-se ao discurso 

médico, evidenciando maior autonomia feminina frente aos seus desejos relacionados à 

maternidade. Isto evidencia ainda o quanto o desejo da maternidade exerce influência nas 

concepções femininas, fazendo com que a decisão delas se sobreponha as contra indicações 

médicas e aos riscos existentes. 

Enquanto que no discurso médico evidencia-se a supervalorização dos riscos, sem 

levar em conta os direitos reprodutivos das mulheres, no discurso das mulheres prevalece a 

crença de superar a doença e aponta a possibilidade de gerar uma prole saudável como uma 

das principais representações desta superação. 

Contudo, os riscos associados à gestação na condição de anemia falciforme não podem 

ser subestimados, pois são muitas as complicações que podem ocorrer colocando em risco 

tanto a vida do feto quanto a da mulher. Desse modo, as mulheres precisam ter garantidos 

acesso a serviços e profissionais de saúde qualificados que lhes permitam atendimento 

especializado e prevenção e ou minimização dos riscos aos quais estão expostas. 

Esse cuidado deve ser iniciado antes mesmo da gestação, por meio de um 

planejamento reprodutivo bem orientado e atento às condições de saúde atuais da mulher, 

além das orientações sobre todas as possíveis complicações que podem vir a ocorrer, assim 

como, todos os cuidados necessários. 

A fé vem sendo apontada por alguns estudos como importante elemento de suporte 

para pessoas com doenças crônicas, fortalecendo-as na luta constante pela saúde (FLECKet. 

al., 2003;CARVALHEIRA; TONETE; PARADA, 2010). 
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Logo, a crença das mulheres com anemia falciforme deve ser valorizada e respeitada, 

contudo, não se pode suprimir também os dados evidenciados pela ciência moderna, que 

apontam altos índices de complicações na gravidez de mulheres com esta patologia.  

As (Os) profissionais de saúde, enquanto agentes responsáveis pelo cuidado à saúde 

reprodutiva precisam abrir espaço para o empoderamento das mulheres através de 

informações claras e reais das possibilidades existentes, assim como do seu estado de saúde e 

dos serviços de saúde especializados e disponíveis, respeitando desta forma, seus direitos 

reprodutivos, a deixando livre para uma escolha livre e consciente, sem estabelecer 

determinações generalistas e também sem menosprezar as crenças que elas trazem consigo. 

Assim, é preciso levar em consideração os direitos reprodutivos, priorizando a 

autonomia e autodeterminação das mulheres, enquanto agentes capazes de decidir por elas 

mesmas, tendo o controle de seu corpo e de sua vida. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A abordagem do planejamento reprodutivo a partir da perspectiva dos direitos 

reprodutivos amplia a sua definição e garante às mulheres maior autonomia e liberdade de 

escolha no que se refere às decisões sobre ter ou não filhos(as), assim como escolher o 

momento ideal e a quantidade desejada. Contudo, estas questões sofrem interferências 

diversas quando trata-sede pessoas com doenças crônicas e/ou genéticas, que repercutem 

diretamente na vivência destes eventos. 

Ao abordar neste estudo as experiências de mulheres com anemia falciforme referentes 

ao planejamento reprodutivo foi possível identificar o conflito vivenciado por elas diante dos 

desejos, medos e incertezas sobre a gravidez, o uso de métodos contraceptivos, o apoio 

familiar e a participação de profissionais de saúde. A anemia falciforme marca essas 

experiências e limita a liberdade do processo decisório sobre sua vida reprodutiva. 

 Chamou a atenção no presente estudo, o nível de escolaridade das participantes, mais 

de 50% tinha concluído o nível médio e/ou estavam cursando o ensino superior, divergindo 

com outros estudos que apontam baixa escolaridade de mulheres com anemia falciforme. 

Contudo, a ocupação doméstica e o desemprego apresentaram-se com maior porcentagem no 

quesito ocupação, e com renda familiar predominante de 1 salário mínimo, demonstrando que 

o aumento no nível de escolaridade não necessariamente melhorou o padrão socioeconômico.  

Ao abordar o desejo de ter filhos(as) e o planejamento da gestação foi possível 

verificar a presença de sentimentos conflitantes como o desejo de ser mãe e o medo dos riscos 

inerentes à gravidez na condição da anemia falciforme. Tanto as mulheres que ainda não tem 

filhos(as), quanto as experenciaram a gravidez não planejada expressaram a existência desse 

conflito. 

Evidencia-se a influência histórica do papel social da mulher como mãe, mediando os 

desejos acerca da maternidade, contudo, os relatos de medo das complicações, da criança 

nascer doente ou até mesmo da morte são apresentados como força que se opõe a esse desejo, 

porém que não o elimina, visto que os discursos deixam claro que a vontade de ser mãe é/foi 

maior. 

Entretanto, foi possível observar também que as mulheres com experiências de 

complicações na gestação, relatam o desejo de não querer mais ter filhos(as). As frequentes 

hospitalizações, o medo da morte e a incerteza de gerar uma criança doente, marcaram 

negativamente a vivência da gravidez destas mulheres, levando-as a decidirem por não querer 

mais engravidar, mesmo que em alguns momentos esse desejo surja novamente.  
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O medo, porém, não é vivenciado apenas pelas mulheres, mas também por seus 

parceiros e familiares, que temem as complicações que podem vir a ocorrer e são receosos 

com a opção da mulher em engravidar. Contudo, o apoio transmitido por estas pessoas 

representa para elas, um meio de aliviar o sofrimento e superar o medo. 

Assim, tanto o planejamento da gestação quanto a gravidez propriamente dita, é 

permeada por conflitos para estas mulheres e a forma de lidar com estes,varia muito com a 

experiência vivida por cada uma diante de sua realidade. 

Com relação às experiências com o uso de métodos contraceptivos, observou-se que o 

conflito também é presente, decorrente das incertezas e dúvidas referentes à liberação do uso 

dos métodos hormonais ou não e às orientações de profissionais de saúde.  

Ainda não existe um consenso sobre o uso de métodos contraceptivos hormonais por 

mulheres com anemia falciforme e isto gera controvérsias quanto à contracepção, deixando-as 

inseguras, resultando muitas vezes no uso incorreto ou no abandono dos métodos e 

repercutindo no resultado de suas vidas reprodutivas. Os efeitos colaterais também se 

apresentaram como um dos motivos que contribuíram para o uso incorreto dos métodos 

hormonais com consequente descontinuidade do uso, resultando em gravidezes não 

planejadas. 

Observou-se também a automedicação com a utilização de métodos contraceptivos 

hormonais, sem nenhuma orientação profissional. A facilidade de acesso a estes métodos e as 

informações passadas pela mídia e trocadas entre as próprias mulheres contribuíram para o 

uso indiscriminado, sem a orientação de profissional de saúde e para o não êxito da prática 

contraceptiva. 

Ambas as condutas resultaram em gestações não planejadas, o que para as mulheres 

com anemia falciforme constitui-se como um risco, visto que elas precisam de uma avaliação 

criteriosa do seu estado atual de saúde, a suspensão do uso de algumas medicações e a 

garantia de um bom acompanhamento pré-natal e também no parto e puerpério. 

Entretanto, a atuação de profissionais de saúde com estas mulheres também exerce 

influências conflitantes nos cuidados e nas suas decisões reprodutivas. Os diferentes 

discursos, o pouco conhecimento acerca da anemia falciforme e a insegurança de profissionais 

da área de saúde da mulher da Atenção Básica, na prescrição de métodos contraceptivos 

geram dúvidas e levam a buscar a assistência na rede privada, que também por muitas vezes 

traz a frustração da falta de conhecimento específico sobre questões reprodutivas de mulheres 

com esta patologia. 
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A busca de confirmações constantes com a hematologista também é apontada e 

justificada pela não confiança nas demais profissionais procuradas e é enfatizada como algo 

que gera desconforto para as mulheres e mais dúvidas e incertezas. 

Outro aspecto a ser apresentado foi o discurso médico proibitivo sobre a gestação, 

exercendo poder, sem permitir possibilidades de questionamentos e sem respeitar os direitos 

reprodutivos destas mulheres. Baseados nos riscos reprodutivos, o discurso médico limita-se a 

informar às mulheres de que elas não podem engravidar, não cedendo espaço para discussões 

e liberdade de escolha.  

Entretanto, as mulheres deste estudo, apontaram a fé como forma de superar esse 

discurso proibitivo e a doença. O desejo de ser mãe como algo inerente a toda mulher é 

apontado como a mola propulsora para lutar por este desejo, mesmo diante dos riscos 

apresentados e da contra indicação.  

É preciso levar em consideração que os direitos reprodutivos destas mulheres precisam 

ser respeitados e elas devem ter direito à livre escolha, com garantia de acesso a serviços e 

profissionais de saúde especializados que atendam suas demandas neste período, para que os 

riscos sejam minimizados. 

Com base nos discursos analisados, consideramos que as experiências com o 

planejamento reprodutivo das mulheres com anemia falciforme desse estudo, são cercadas 

pelo conflito, entre desejos, medos, dúvidas e incertezas, que repercutem de forma direta na 

sua vida reprodutiva e as expõe a diversas situações de risco. 

Foi possível constatar o despreparo de profissionais para tratar das demandas de saúde 

reprodutiva de mulheres com anemia falciforme, influenciando de forma negativa suas 

experiências com a concepção e/ou contracepção. 

Ressalta-se aqui, a enfermagem, categoria profissional responsável pelo 

acompanhamento nos programas de planejamento familiar da Atenção Básica, que em sua 

grande maioria, não recebe formação especifica sobre esta doença, nos cursos de graduação 

nem pelas Secretarias de Saúde que a contrata para o serviço, levando assim, a uma negação 

da singularidade da mulher e uma atenção generalista, sem o devido conhecimento das 

necessidades e cuidados específicos que deveriam ser prestados às mulheres com anemia 

falciforme, que desejassem planejar ou prevenir uma gravidez.  

A temática em questão tem sido pouco explorada na literatura científica brasileira, 

gerando lacunas no conhecimento, na prática profissional e consequentemente na qualidade 

da vida reprodutiva das mulheres com anemia falciforme.  
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O presente estudo não teve a pretensão de esgotar as reflexões sobre a temática, mas 

apontar questões que possam contribuir para aprofundar as discussões sobre o planejamento 

reprodutivo destas mulheres com vistas a buscar novos meios para o enfrentamento dos 

problemas assistenciais e conflitos evidenciados. 
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APÊNDICE A -Informações à colaboradora 

 
 

Título do Projeto: Planejamento Reprodutivo: experiências de mulheres com anemia 

falciforme 

 

 Eu, Daniela de Medeiros Lopes estudante do curso de Pós graduação stricto sensu, 

(Mestrado em Enfermagem) da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, 

estou realizando um Projeto de Pesquisa intitulado “PLANEJAMENTO REPRODUTIVO: 

EXPERIÊNCIAS DE MULHERES COM ANEMIA FALCIFORME”, tendo como 

orientadora a professora Drª Silvia Lúcia Ferreira da Instituição acima mencionada. A 

pesquisa tem como objetivos: 

 

 Analisar as experiências de mulheres com anemia falciforme no contexto do 

planejamento reprodutivo; 

 Descrever as experiências de mulheres com anemia falciforme com relação ao 

desejo e planejamento da gestação; 

 Conhecer os métodos/meios contraceptivos utilizados por mulheres com 

anemia falciforme e suas experiências quanto ao uso dos mesmos; 

 Identificar a participação do parceiro/família nas decisões reprodutivas. 

 

Gostaria de convidá-la para participar desta pesquisa e quero informá-la que sua 

colaboração é voluntária, seu nome não será revelado e a você terá liberdade de desistir em 

qualquer momento sem nenhum prejuízo e que as pesquisadoras não receberão benefícios 

financeiros. Caso aceite participar da pesquisa, realizarei uma entrevista e peço sua permissão 

para gravar sua fala, o que muito ajudará na realização deste trabalho. 

 Após a entrevista você poderá ouvir a fita e retirar e/ou acrescentar quaisquer 

informações.Esta pesquisa não ocasionará prejuízos à sua imagem pessoal e/ou profissional 

nem à sua participação na associação, podendo ocasionar riscos mínimos como 

constrangimento e/ou desconforto durante a sua realização ou desgaste físico mínimo 

relacionado ao tempo que levará para responder as perguntas formuladas para a entrevista. 

Entretanto, você terá total liberdade para não responder a perguntas que lhe causem algum 

desconforto, podendo desistir de participar da pesquisa em qualquer fase deste estudo, sem 

penalização ou problema algum, mesmo após ter sido iniciado. Esta pesquisa poderá trazer 

benefícios relacionados à ampliação do conhecimento acerca do planejamento reprodutivos de 

mulheres com anemia falciforme, com base em suas experiências pessoais e a partir daí gerar 

uma reflexão sobre a atenção à saúde reprodutiva destas mulheres e suas necessidades 

específicas.  

Garantimos ainda o anonimato das entrevistadas, dos seus dados pessoais e os 

resultados gerais obtidos serão utilizados apenas para alcançar os objetivos propostos, 

podendo os resultados do estudo serem publicados emcongressos e revistas e estarão também 
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à sua disposição, contudo, a sua identidade não será revelada em nenhum momento. As 

entrevistas serão guardadas por cinco anos e ficarão sob a responsabilidade da pesquisadora 

responsável, no Grupo de Estudos sobre a Saúde da Mulher (GEM) da Escola de Enfermagem 

da UFBA (EEUFBA). 

 Assim, se você concordar em participar da referida investigação, gostaria que 

assinasse o termo de consentimento, em duas vias, sendo uma cópia para mim e o outro ficará 

em sua posse, para os quais solicitamos a sua assinatura e/ou impressão digital. Estaremos a 

sua disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida sobre a pesquisa.  

Certos de contarmos com a sua colaboração, desde já agradecemos. 

Atenciosamente 

 

 

________________________________ 

Profª Drª Silvia Lúcia Ferreira 

Professora Orientadora 

 

 

________________________________ 

Daniela de Medeiros Lopes 

Pesquisadora Responsável 

Mestranda da Escola de Enfermagem da UFBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatos: Escola de Enfermagem da UFBA - Rua Augusto Viana S/N, Campus do Canela, 

Canela, 

Salvador-Ba, CEP 40110-060. Telefone: (71) 3283-7618; (75) 9154-1439 ou e-mail 

dani.medeiros@yahoo.com.br ou silvialf100@gmail.com 

 

mailto:dani.medeiros@yahoo.com.br
mailto:silvialf100@gmail.com
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APÊNDICE B –Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 

Título do Projeto: Planejamento Reprodutivo: experiências de mulheres com anemia 

falciforme 

 

Declaro que recebi esclarecimentos sobre a pesquisa intitulada “Planejamento Reprodutivo: 

experiências de mulheres com anemia falciforme”e li o conteúdo do texto Informações à 

colaboradora e entendi as informações relacionadas à minha participação nesta pesquisa. 

Declaro não ter dúvidas que não receberei benefícios financeiros e que concordo em 

participar, podendo desistir em qualquer etapa e retirar meu consentimento, sem penalidades, 

prejuízos ou perda. Estou ciente de que terei acesso aos dados registrados e reforço que não 

fui submetida à coerção, indução ou intimação.  

 

Feira de Santana, ____ de ___________ de _______ 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura da entrevistada 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Daniela de Medeiros Lopes 

Pesquisadora Responsável 

Mestranda da Escola de Enfermagem da UFBA 

 

 

 

____________________________________________ 

 Silvia Lúcia Ferreira 

Professora Orientadora 
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APÊNCIDE C– Instrumento da Coleta de Dados e Roteiro da Entrevista 

Semiestruturada 

 
 

Título do Projeto: Planejamento Reprodutivo: experiências de mulheres com anemia 

falciforme 

Dados socioeconômicos e reprodutivos 

 

Caracterização Sociodemográfica 

 

1. Nome (iniciais)  

 

2. Idade: ___ (anos) 

 

3. Situação conjugal 

1 ( ) Solteira 

2 ( ) Casada/união estável 

3 ( ) Separada/divorciada 

4 ( ) viúva 

 

4. Raça/ cor/etnia autodeclarada  

1 ( ) Branca 

2 ( ) Preta 

3 ( ) Parda 

4 ( ) Amarela 

5( ) Indígena 

 

5. Naturalidade 

1 ( ) Feira de Santana 

2 ( ) Outra 

(especificar)_________________ 

 

6. Município de residência  

 

7.Ocupação  

 

8. Grau de Instrução 

1 ( ) Analfabeta 

2 ( ) Pré-escolar (0-6anos) 

3 ( ) Ensino Fundamental completo 

4 ( ) Ensino Fundamental incompleto 

5 ( ) Ensino Médio completo 

6 ( ) Ensino Médio incompleto 

7 ( )Ensino Superior completo 

8 ( ) Ensino Superior incompleto 

9 ( ) Pós Graduação completa 

10 ( ) Pós Graduação incompleta 

11 ( ) Alfabetizada 

 

9. Religião 

1 ( ) Católica 

2 ( ) Protestante 

3 ( ) Espírita 

4 ( ) Religião de matriz africana 

5( ) Não tem religião 

6 ( ) Outra ______________________ 

 

10. Renda Familiar 

1 ( ) Menor que um salário 

2 ( ) Um salário mínimo 

3 ( ) De um a dois salários mínimos 

4 ( ) De dois a quatro salários mínimos 

5( ) Mais de cinco salários mínimos 

6 ( ) Não tem renda 

7( ) Não quis responder

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
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N° ___ 

Data __/__/____ 
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Histórico da anemia falciforme e perfil reprodutivo 

 

11.Tem alguma complicação decorrente da Anemia Falciforme? 

1 ( ) Sim 2 ( ) Não 

12.Em caso positivo, qual o tipo de complicação? _______________________________ 

13. Quanto ao marido/companheiro atual? 

1  Tem anemia falciforme  ( ) Sim    ( ) Não 

2  Tem o traço falciforme   ( ) Sim    ( ) Não 

3  Não sabe informar  ( )  

13.1 Ele sabe que você tem anemia falciforme? ______ 

14. E companheiros anteriores? Quantos? _____ 

1  Tem anemia falciforme  ( ) Sim    ( ) Não 

2  Tem o traço falciforme   ( ) Sim    ( ) Não 

3  Não sabe informar  ( )  

14.1 Ele (s) sabiam que você tem anemia falciforme? _______  

OBS: identificar os exames comprobatórios 

15.  Tem filhos? Se afirmativo, quantos? _______ 

16. Idade dos filhos 

1)_______ 2)_______ 3) _______ 

17. Filhos com anemia ou com traço falciforme 

1. Anemia ( ) Sim 2 ( ) Não 

Quantos?__________ 

2. Traço falciforme ( ) Sim 2 ( ) Não 

Quantos?__________ 

OBS: identificar os exames comprobatórios 

18. Idade da menarca?  

19. Idade da primeira relação sexual?  

20. Mantém vida sexual ativa atualmente? Freqüência semanal 

21. Possui algum desconforto à relação sexual? Fale um pouco sobre sua vida sexual. 

20. Faz uso de método contraceptivo? Se afirmativo, quais já utilizou? Ehá quanto tempo?  

(anotar nome, início e tempo de uso de cada método citado 

Anticoncepcional hormonal oral (  )      

Anticoncepcional Hormonal Injetável ( )  

DIU (  )                                                                              

Preservativo Masculino ( ) 

Preservativo Feminino (  ) 

Outros: ________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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 Roteiro da entrevista semiestruturada:  

 

Fale para mim sobre a sua vida sexual, desde o início até hoje e como você fez/faz para evitar 

a gravidez desde esse início. Relate suas experiências com o uso dos métodos contraceptivos 

que você utiliza/utilizou (métodos utilizados, tempo de uso, fatores que te levaram a escolher 

tais métodos, presença de efeitos colaterais, adaptação, segurança quanto ao método 

escolhido). 

 

A senhora planeja/planejou ter filhos (mais filhos)? Já teve alguma gravidez não desejada?  

Fale-me sobre essa experiência. (desejo da maternidade e sentimentos associados à esse 

desejo e a doença crônica). 

 

Com relação ao seu parceiro atual, como é a participação dele no Planejamento Reprodutivo? 

Ele deseja ter filhos (mais filhos)? E como se dá o processo de negociação? Como se dá a 

participação dele na escolha e uso dos métodos contraceptivos. E com relação aos seus 

parceiros anteriores, como se deu essa questão do planejamento reprodutivo, do planejamento 

ou prevenção da gravidez? Conte a sua experiência? . E a sua família, participa destas 

questões? 

 

Você é acompanhada em Programa de Planejamento Familiar de algum serviço de saúde? Se 

afirmativo, fale-me sobre a sua experiência participando desse programa. (profissional que 

realiza o acompanhamento, orientações recebidas, acesso aos métodos disponibilizados). Em 

caso negativo, como você realiza o seu planejamento reprodutivo? (algum profissional 

prescreveu? Como tem acesso aos métodos?). 

 

Como você definiria o planejamento reprodutivo na sua condição de ser mulher com anemia 

falciforme. 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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