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Apresentação

Prof. M.e José Oscar de Melo
Reitor

O UNIARAXÁ, por seu Curso de Direito, apre-
senta a Cartilha Cidadã, em sua 26ª Edição, 
cujo tema é “O Direito aos Portadores de Ane-
mia Falciforme”. 

A Anemia Falciforme consiste em uma das 
doenças genéticas de maior incidência no 
Brasil, especialmente, entre a população de 
origem negra; o que causa diversos transtor-
nos a quem a possui, seja no âmbito físico, 
emocional ou social. Trata-se de um proble-
ma de saúde; e, como direito humano que 
é, merece a preservação e a aplicação dos 
direitos pertinentes. 

O portador de Anemia Falciforme é merece-
dor do direito a uma vida digna e saudável, 
conforme preconizado na Constituição Fede-
ral de 1988.

Assim, buscando multiplicar conhecimentos 
acerca do tema e explicitando-se além das 
compreensões sobre o que seja a Anemia 
Falciforme, os direitos basilares para o seu 
tratamento, bem como os direitos àqueles 
que são considerados inválidos, em decor-
rência dela, o que pode dificultar a inserção 
no mercado de trabalho, decidiu-se elaborar 
a presente Cartilha.

Desejamos a todos uma proveitosa leitura!

 A Anemia Falciforme é uma doen-
ça “genética e hereditária, caracterizada por 
uma alteração nos glóbulos vermelhos, que 
perdem o formato arredondado, tomam a 
forma de uma foice e endurecem; o que di-
ficulta a irrigação e a oxigenação de tecidos.”  
Desse modo, a doença traz uma diversidade 
de sintomas ao seu portador; interferindo, 
assim, em sua qualidade de vida. 

 É necessária uma atuação eficaz por 
parte do Estado, no que tange às garantias 
da assistência médica e à saúde do cidadão, 
uma vez diagnosticado a referida doença. Na 
Lei, está previsto o princípio da igualdade, 
ou seja, tratar os iguais com igualdade e os 
desiguais na medida de suas desigualdades. 
Destarte, o Ordenamento Jurídico se faz ime-
diatamente presente para regulamentar os 
direitos aos portadores de doença em ques-
tão.  

 Pontua a Constituição Federal de 
1988, em seu Artigo 196: “A saúde é direito 
de todos e dever do Estado, garantido me-
diante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação”. 

Introdução
  Entende-se que, o direito à 
saúde, ora assegurado no Artigo supra-
citado, constitui norma de eficácia imediata. 
É prudente anotar que a saúde está inserida 
na Constituição Federal atual como Direito 
Fundamental de todo o cidadão. Possui tal 
status, porque objetiva-se o bem-estar e a 
justiça social. Assim, reconhecendo a saúde 
como direito social e fundamental, é lançada 
sobre o Estado a obrigação de prestações po-
sitivas, ou seja, garantir a saúde a todos.

 No âmbito infraconstitucional, a Lei 
8.080/90, em seu Artigo 2º, assim reza: “A 
saúde é um direito fundamental do ser hu-
mano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício”.  

 Assim, o portador da Anemia Falci-
forme tem assegurado o direito à assistência 
hospitalar pelo Sistema Único de Saúde, o 
recebimento a certos medicamentos, rece-
bimento de benefício assistencial e até apo-
sentadoria por invalidez. 

 Não se pretende esgotar o tema, 
tendo em vista à sua complexidade, mas des-
pertar a sociedade, relativamente ao tema, 
para a aplicação dos direitos fundamentais 
dos cidadãos. 

  Dicio. Dicionário On Line de Português. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/anemia-falciforme/>. Acesso em: 08 dez. 2017.
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I CONHECENDO A DOENÇA

1 ENTENDENDO A ANEMIA FALCIFORME

A Anemia Falciforme é uma das doenças 
hereditárias mais comuns no Brasil. Ela afe-
ta, principalmente, a população negra. Em 
média, uma criança afro-brasileira, em cada 
37.400 crianças, nasce com a doença falcifor-
me. Cerca de uma, em cada 8 afro-brasileiros, 
tem o que é chamado de traço falcêmico. Na 
realidade, a Anemia Falciforme consiste em 

uma doença genética e hereditária, que se 
perfectibiliza por uma alteração nos glóbu-
los vermelhos, os quais perdem a forma ar-
redondada e elástica; adquirindo o aspecto 
de uma foice e endurecem; o que dificulta a 
passagem do sangue pelos vasos de peque-
no calibre e a oxigenação dos tecidos. 

2 CAUSAS

O que causa a Anemia Falciforme tem origem 
na mutação genética, que se responsabiliza 
pela deformidade dos glóbulos vermelhos. 
Para ser portador da doença, é preciso que 
o gene alterado seja transmitido pelo pai e 

pela mãe. Se for transmitido apenas por um 
dos pais, o filho terá o traço falciforme; o que 
poderá passar para seus descendentes; con-
tudo a doença não se manifestará.

3 COMPLICAÇÕES DA ANEMIA FALCIFORME

Os efeitos das crises falciformes, em diferen-
tes partes do corpo, causam várias complica-
ções, tais como:

• Síndrome Mão-pé. A Anemia pode bloque-
ar os vasos sanguíneos das mãos ou pés; oca-
sionando dor, inchaço e febre.

• Crise de Baço. O baço pode reter células fal-
ciformes e ficar inchado. Isso pode ocasionar 
Anemia.

• Infecções por causa de problemas no baço.

• Síndrome Aguda do Peito, uma condição, 
potencialmente, fatal relacionada à Anemia 
Falciforme. Ela é decorrente de infecção ou 
do acúmulo de células falciformes nos pul-
mões.

• Hipertensão Pulmonar.

• Derrame.

• Problemas nos Olhos.

• Colielitíase. Doença causada pela formação 
de cristais na bile.

• Retardamento no Crescimento e Puberda-
de em Crianças.

• Priapismo. Homens com Anemia Falcifor-
me podem ter ereções não desejadas e do-
lorosas.

• Ulcerações nas pernas. 

• Deterioração da função de dois ou mais 
órgãos.

4 SINAIS E SINTOMAS DA ANEMIA FALCIFORME RELACIONADOS À DOR

Dor súbita pelo corpo é um sintoma comum, 
causada pela Anemia Falciforme. Essa dor é 
chamada Crise Falciforme, a qual, frequen-
temente, afeta os ossos, pulmões, abdômen 
e as articulações. A dor da Crise Falciforme 
pode se aguda ou crônica. Entretanto, a dor 
aguda é mais comum e pode variar de mo-
derada a muito forte; e, durar horas ou até al-
guns dias. Já, a dor crônica, frequentemente, 
dura semanas a meses e pode ser difícil de 

lidar com ela. Quase todas as pessoas com 
Anemia Falciforme têm crises de dor, em al-
guma fase da vida. Algumas têm menos de 
uma crise por ano; enquanto, outras sofrem 
15 ou mais crises em um ano. O risco de Crise 
Falciforme aumenta se a pessoa estiver desi-
dratada. Dessa forma, beber bastante fluidos 
pode diminuir o risco de crises, as quais são 
consideradas a principal causa de hospitali-
zação de pessoas com Anemia Falciforme.

5 TRATAMENTO DE ANEMIA FALCIFORME 

Quando descoberta a doença, o bebê deve 
ter acompanhamento médico adequado, 
baseado em um Programa de Atenção Inte-
gral. Nesse Programa, os pacientes devem 
ser acompanhados por toda a vida, por uma 
equipe com vários profissionais treinados no 
tratamento da Anemia Falciforme, a fim de 
orientar a família e o doente a descobrir rapi-
damente os sinais da gravidade da doença; 

bem como a tratar, adequadamente, as crises 
e a praticar medidas para a sua prevenção. A 
equipe deverá ser formada por médicos, 
enfermeiras, assistentes sociais, nutricionis-
tas, psicólogos, dentistas, etc. Além disso, 
as crianças devem ter o seu crescimento e 
desenvolvimento acompanhados; como, 
normalmente, é feito com todas as outras 
crianças que não apresentam a doença.
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5 TRATAMENTO DE ANEMIA FALCIFORME 

Quando descoberta a doença, o bebê deve 
ter acompanhamento médico adequado, 
baseado em um Programa de Atenção Inte-
gral. Nesse Programa, os pacientes devem 
ser acompanhados por toda a vida, por uma 
equipe com vários profissionais treinados no 
tratamento da Anemia Falciforme, a fim de 
orientar a família e o doente a descobrir rapi-
damente os sinais da gravidade da doença; 

bem como a tratar, adequadamente, as crises 
e a praticar medidas para a sua prevenção. A 
equipe deverá ser formada por médicos, 
enfermeiras, assistentes sociais, nutricionis-
tas, psicólogos, dentistas, etc. Além disso, 
as crianças devem ter o seu crescimento e 
desenvolvimento acompanhados; como, 
normalmente, é feito com todas as outras 
crianças que não apresentam a doença.

II LEGISLAÇÃO PROTETORA

1 DIREITOS AOS PORTADORES DE ANEMIA FALCIFORME

A atual Constituição Federal determina que o 
Estado tem o dever de realizar ações igualitá-
rias, na área da saúde, para a sua promoção, 
proteção e recuperação; visando, sempre, ao 
bem-estar e a uma verdadeira justiça social. 

A seguir, apontar-se-á a normatização que 
versa sobre a proteção da saúde, de acordo 
com a Lei vigente no Brasil:

• É dever do Estado garantir a saúde .

• A garantia à saúde consiste na formulação e 
na execução de políticas econômicas e sociais 
que visem à redução de riscos de doenças e 
de outros agravos; e, no estabelecimento de 
condições que assegurem o acesso universal 

e igualitário às ações e aos serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação. 

• A Portaria n. 1.018/07/2005  instituiu, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde, o Progra-
ma Nacional de Atenção Integral às Pessoas 
com Doença Falciforme e outras Hemoglo-
binopatias; e, determina, dentre outros pro-
cedimentos, a promoção e a educação conti-
nuada dos profissionais da Rede de Atenção 
do SUS; estabelecendo parcerias e convênios 
com Universidades, Centros de Pesquisas, 
Organizações da Sociedade Civil, Nacionais e 
Internacionais; visando à participação social 
e ao aprimoramento técnico e científico.

• São garantidos aos Portadores de Doença 
Falciforme, os medicamentos :

  Artigo 2°, § 1°, da Lei n. 8.080/1990.
  Artigo 2°.  BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n.1.018, DE 1º DE JULHO DE 2005. Institui no âmbito do Sistema Único de Saúde, o Programa Nacional de Atenção
 Integral as Pessoas com Doença Falciforme e outras Hemoglobinopatias. Disponível em: <http://bvsmssaude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2005/prt1018_01_07_20
05.html>. Acesso em 10 out. 2017.

Dipirona - comprimido e líquido
Paracetamol - comprimido e liquido
Diclofenaco de Potássio - suspensão e comprimido
Ácido Fólico - comprimido e líquido
Fenoximetilpenicilina Potássica - Comprimido e Suspensão oral
Benzilpenicilina Benzatina - Suspensão Injetável
Eritromicina - Suspensão e Comprimidos

  Anemia Falciforme: Sintomas, tratamentos e causas. Disponível em: <http://www.minhavida.com.br/saude/temas/ane-
mia-falciforme>. Acesso em: 08 dez. 2017.
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1.1 O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ATENDE OS PORTADORES DE ANEMIA FALCIFORME?

O Sistema Único de Saúde consiste em ser-
viço público de saúde ao qual todo brasileiro 
tem direito. Ele inclui todo tipo de atendi-

mento, de forma gratuita, desde o ambula-
torial até o transplante de órgãos e o acesso 
aos medicamentos. 

1.1.2 E, se houver demora e eu precisar de um tratamento rapidamente?

Infelizmente, muitas vezes, há uma longa 
espera. O problema maior costuma ser a 
demora na realização dos tratamentos. Se 
esses prazos não forem respeitados, procure 
a Ouvidoria da Unidade de Saúde, onde po-
derá ser atendido. Se não der certo, procure 

um advogado; caso não tenha condições de 
pagar um advogado, procure a Defensoria 
Pública, que poderá ajudá-lo para fazer valer 
esse direito. Em último caso, será acionada a 
Justiça.

 1.2 AUXÍLIO DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

• Tais benefícios previdenciários serão devi-
dos se o portador da Anemia Falciforme ficar 
impossibilitado de exercer suas atividades 
laborais (trabalhar), por mais de 15 dias; no 
caso, de forma temporária ou de forma defi-
nitiva. 

• Na hipótese de aposentadoria por invali-

dez, faz-se necessário realizar perícia médica 
para constatar a incapacidade; ou seja, não é 
o fato de ser portador de Anemia Falciforme 
que dará direito aos benefícios em tela; mas, 
como se trata de doença que tem demasia-
dos efeitos negativos, como fortes dores, 
normalmente, seu o portador consegue o 
referido benefício com facilidade.

1.1.3 É possível procurar a Justiça para garantir o tratamento?

É o caminho correto, tendo em vista que, se 
a Administração Pública não cumprir seus 
deveres básicos na prestação da saúde aos 
cidadãos, caberá ao Judiciário intervir, para 
que haja a concretização de Normas Consti-
tucionais. 

DIREITO AO PASSE LIVRE PARA PORTADO-
RES DE ANEMIA FALCIFORME

Apesar de não haver Lei específica sobre a 
matéria, normalmente, os municípios conce-
dem o referido direito. 

1.3 CONCORRÊNCIA EM CONCURSO PÚBLICO COMO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Embora a Anemia Falciforme não esteja no 
rol de moléstias, consideradas como defici-
ências físicas, é notório que se trata de uma 
doença que reduz, demasiadamente, a capa-
cidade laborativa do portador; o que justifica 
a reserva de vaga do candidato para trazer-
-lhe a oportunidade de ingresso no Serviço 
Público. 

A participação de candidato portador de 
Anemia Falciforme, em condições especiais 
(reserva de vagas), é direito líquido e certo. 
Deve-se cumprir o que disciplina o Inciso VIII, 
do Artigo 37, da Constituição Federal dispõe: 
“A lei reservará percentual dos cargos e em-
pregos públicos para as pessoas portadoras 
de deficiência e definirá os critérios de sua 
admissão”. 

1.4 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA REGIDO PELA LOAS - LEI 8.742/93

Urge destacar que referido benefício in-
depende de contribuição para com a Pre-
vidência Social ou Assistência Social. Uma 
vez verificado que a pessoa é portadora da 

doença e pobre, na forma da Lei Orgânica da 
Assistência Social - LOAS, ser-lhe-á concedido 
o benefício assistencial. 
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1.4.1 Quais os requisitos para a concessão do LOAS

Para a concessão do referido benefício assis-
tencial, é necessário que:

• O portador da Anemia Falciforme não te-
nha condições de exercer qualquer atividade 
remunerada.

• É preciso que o portador seja completa-
mente inválido.

• A comprovação de que nem o portador 
nem a sua família possui renda suficiente 
para se manter (conforme previsto em Lei, a 
renda deve ser menor de ¼ do salário míni-
mo, por pessoa). 

• Será necessário propor um processo, pe-
rante a Justiça Federal; e, de preferência, 
representado por advogado(a).

1.4.2 Qual é o valor pago para esse benefício?

O valor pago para esse benefício é de um salário mínimo de referência.

1.5 PRIORIDADE NA JUSTIÇA 

A prioridade na Justiça significa afirmar que, 
com qualquer tipo de processo na Justiça, 
em que o paciente esteja envolvido, é pos-
sível obter andamento preferencial; seus 
processos serão tratados e julgados de forma 
prioritária; portanto, deve haver mais agili-
dade e o portador não precisará aguardar os 

prazos normais. Isso vale tanto para os novos 
processos que o portador vier a mover ou 
para os que já estavam em andamento antes 
da descoberta da doença. É, também, garan-
tido o direito ao atendimento preferencial 
pela Defensoria Pública. 

1.5.1 Quais os meios para se obter esse direito? 

É necessário fazer o pedido à Autoridade Judiciária, apresentando provas da doença, tais 
como, laudos técnicos, relatórios médicos, exames etc. 
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