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SOBRE O PROJETO: 
Este projeto justifica-se pela expressiva incidência da doença falciforme na população afrodescendente, considerada 
predominante em Feira de Santana, e por ser uma questão de saúde pública. Tem como objetivo geral impactar 
sobre a qualidade de vida de pessoas com DF e suas famílias, reduzir complicações, hospitalização e mortalidade 
desse grupo populacional em Feira de Santana, através da criação de espaços de prestação do cuidado e 
qualificação permanente dos trabalhadores da saúde para o atendimento de pessoas com doença falciforme e suas 
famílias, com enfoque no autocuidado e qualidade de vida. Esta proposta será desenvolvida no Centro Municipal de 
Referência às Pessoas com Doenças Falciforme em Feira de Santana. Participarão pessoas com doença falciforme de 
todas as fases de vida, seus familiares e profissionais de saúde envolvidos com atenção a saúde de pessoas com 
doença falciforme. Estudo qualitativo. Apesar da abordagem qualitativa prevista nesta proposta, não se descarta o 
levantamento sistemático de dados quantitativos que permitam descrever características das pessoas com doença 
falciforme e suas famílias. Como a pesquisa envolve diretamente seres humanos, esta respeitará os princípios éticos 
e legais baseando-se na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Para as análises qualitativas serão 
utilizados os procedimentos da Análise de Conteúdo de Bardin, na modalidade de Análise Categorial Temática. 
Ressalta-se que outras técnicas de coleta e análise de dados poderão ser agregadas à proposta na medida em que 



os subprojetos de pesquisa/ação sejam desenvolvidos. Este projeto é de caráter extensionista e as pesquisas 
ocorrerão em decorrência do mesmo.  
 
Palavras-Chave: Enfermagem, Cuidado, Hemoglobina Falciforme, Família. 
 
 
POPULAÇÃO ATENDIDA: 
Este projeto de extensão foi cadastrado na universidade estadual de Feira de Santana em maio de 2016, porém o 
mesmo iniciou em 2014. De fevereiro de 2014 à fevereiro de 2017, realizamos 344 consultas de enfermagem às 
pessoas com úlceras secundário à doença falciforme, 9 salas de espera – educação em saúde, 13 coletas de material 
para cultura com antibiograma, 05 enfermeiros e 03 técnicos de enfermagem foram capacitados para assistir 
pessoas com doença falciforme e úlcera, 02 oficinas sobre a instalação da bota de unna. Além disso, devido 
solicitações externas, durante esse período realizamos 42 consultas de enfermagem às pessoas feridas secundário a 
outros diagnósticos. Em 2014, foi apresentado ao ministério da saúde, o cuidado prestado às pessoas com úlceras 
secundário à doença falciforme no município de Feira de Santana, em um evento realizado em salvador, para 
construção das diretrizes às pessoas com doença falciforme e úlcera. 
 
CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO E A PESQUISA: 
 
Este projeto de extensão e pesquisa está inserido no contexto dos demais estudos sobre a temática na graduação 
e na pós-graduação, que vem sendo realizados pelo Grupo de pesquisa sobre Corpo, Gênero, Representações e 
Práticas de Cuidado e conta com a parceria com Núcleo interdisciplinar de estudos sobre desigualdades em saúde 
– (NUDES). O COGITARE, grupo de pesquisa que dá suporte teórico às atividades de ensino, extensão e pesquisa 
na área de saúde nos níveis de graduação e pós-graduação da UEFS. Sua infra-estrutura, qualificação das docentes 
e forte participação de discentes da graduação e pós-graduação, garantem a sustentação necessária para o 
desenvolvimento deste estudo. Além do Grupo de Pesquisa, conta-se com a infraestrutura da Universidade 
Estadual de Feira de Santana. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
FOTOS DESCRIÇÃO 
 

 
 
 
 
 

Dia mundial de conscientização 
sobre doença falciforme - 19 de 
junho de 2017. Projeto IKINI 
apoia atividades realizadas pelo 
Centro de Referência às Pessoas 
com DF. 



 
 
 
 
 

Projeto IKINI  realiza Seminário 
de Socialização de Resultados de 
Pesquisa em 05 de setembro de 
2017 no Auditório do Centro 
Social Urbano com a presença do 
profissionais do centro de 
Referência às Pessoas com DF, 
Secretaria Municipal de Saúde e 
Associação Feirense de Pessoas 
com Doença Falciforme. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Bolsista do Projeto Ikini realiza 
educação em saúde em 
comunidade Dia mundial de 
conscientização sobre doença 
falciforme - 19 de junho de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Profissionais da rede, bolsistas e 
voluntários são capacitados pelo 
projeto IKINI à cuidarem de 
pessoas com doença falciforme e 
úlcera de perna.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolsistas e Voluntários do Projeto 
IKINI participam de sessões 
científicas sobre DF 
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Bolsistas e Voluntários do Projeto 
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