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RESUMO: O artigo objetiva analisar algumas expressões da 

questão social que se configuram como determinantes da 

saúde-doença, especialmente o racismo. Busca-se refletir 

sobre o acesso a ações e serviços de saúde onde se 

problematiza o alto índice de Câncer do Colo do Útero em 

mulheres negras, visto que esse Câncer possui diagnóstico e 

tecnologia simples. Foi realizado levantamento bibliográfico e 

documental, enfatizando as políticas setoriais de saúde 

destinadas às mulheres e à população negra. Ressalta-se a 

importância da discussão do tema no Serviço Social visando à 

qualificação da formação e do trabalho profissional.   

Palavras-chave: Determinantes Sociais, Saúde, Racismo. 

 

ABSTRACT: The article is object to analyze some expressions 

of the Social Question that are configured as determinants of 

health-disease, especially racism. The aim is to reflect on the 

access to health services and actions in which the high level of 

Cancer of the uterine cervix is problematized in black women, 

since this Cancer has a simple diagnosis and technology. A 

bibliographical and documentary survey was carried out, 

emphasizing health sector policies aimed at women and the 

black population. It is important to discuss the issue in Social 

Service with a view to the qualification of training and 

professional work. 
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1 INTRODUÇÃO: 

  

 

No contexto das contradições inerentes à relação capital/trabalho, cuja lógica 

capitalista baseia-se na exploração da força de trabalho para obtenção de mais-valia, seja 

em sua forma absoluta ou relativa, notam-se as péssimas condições a que trabalhadores 

são submetidos e, mesmo quando inseridos no mercado de trabalho, recebem salários 

desproporcionais à riqueza que contribuem para produzir e, em sua maioria, os salários são 

insuficientes para suprirem as demandas necessárias à sobrevivência. (IAMAMOTO, 2017). 

O Estado, comprometido com os interesses do capital, atua na mediação dos conflitos com 

o objetivo de desarticular lutas sociais e possibilitar a reprodução do capital. Dessa forma, 

observam-se na sociedade diversas expressões da questão social que se configuram na 

pobreza e miséria, insegurança alimentar, insalubridade, analfabetismo, educação de 

péssima qualidade, opressões motivadas por diferenças de gênero, orientação sexual, raça 

e etnia, falta de acesso aos direitos fundamentais, entre eles à saúde. (IAMAMOTO, 2017). 

No que se refere ao direito à saúde, considerou-se neste artigo um segmento 

específico, mulheres negras, sobre as quais se observou diversos determinantes sociais. A 

partir da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) (MS, 2004) e 

Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) (MS, 2007), observa-se 

que mulheres negras são mais vulneráveis a contrair e vir a óbito por determinadas 

doenças, um exemplo é o Câncer do Colo do Útero (CCU). 

De modo geral as mulheres vivem mais que os homens, no entanto, estão mais 

propícias e vulneráveis a adoecerem. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), respectivo ao ano de 2018, as mulheres possuíam expectativa de vida ao 

nascer de 79,80 anos, ao contrário dos homens com 72,74 anos. Elas também são maioria 

no país e no ano de 2018 somaram 51,09% da população. Estas frequentam mais os 

serviços de saúde, buscando não só o atendimento para si mesmas, mas também, como 

acompanhantes de familiares e conhecidos. (MS, 2004). 

Em 2015, a partir dos dados contidos na Estimativa de Incidência de Câncer no 

Brasil, lançado em 2018 pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA), foram registrados 5.727 

óbitos por CCU, sendo prevalente em mulheres da região Norte do País. O CCU é duas 

vezes mais frequente em mulheres negras que em brancas. (MS, 2004) Essa neoplasia 

possui diversos fatores associados ao seu surgimento, como o início precoce da vida 
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sexual, multiparidade, tabagismo, sexo desprotegido, entre outros fatores, mas o principal é 

a infecção por alguns subtipos de Papiloma Vírus Humano (HPV) que formam verrugas 

genitais. (INCA, 2018). 

No Sistema Único de Saúde (SUS), meninas de nove a treze anos e meninos de 

onze a treze anos de idade podem tomar a vacina contra o HPV. O CCU é de fácil 

diagnóstico sendo feito a partir de tecnologia simples através, inicialmente, do exame 

Papanicolaou, que pode ser realizado no SUS. Segundo o Ministério da Saúde (2013) esse 

exame deve ser realizado por mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, que tenham ou já 

tiveram atividade sexual. O CCU tem alto potencial de cura quando diagnosticado em 

estado inicial. (MS, 2013). 

Contudo, diante do que foi exposto, há diversos fatores que ocasionam a não 

procura ou a pequena participação de mulheres negras na busca pela atenção ginecológica, 

resultando nos altos índices da doença e morte nesse grupo. Assim, é necessário discutir os 

determinantes da saúde e como se pode atuar para amenizar os seus efeitos de forma a 

promover a atenção à mulher em perspectiva e contexto ampliados como preveem 

especificamente a PNAISM e a PNISPN e, de modo geral, a Constituição Federal de 1988, 

onde se afirma a igualdade de direitos em solo brasileiro e que “[a] saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 

do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário”. (BRASIL, 1988). 

Considera-se que a discussão proposta tem pertinência e relevância para o Serviço 

Social cuja categoria, por meio das instâncias nacionais, Associação Brasileira de Ensino e 

Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) e Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) vêm, 

gradativamente, reconhecendo que a interseccionalidade de classe, gênero e raça-etnia 

potencializa a produção de desigualdades se configurando como expressão da questão 

social. De forma específica e inequívoca essas organizações políticas vêm se manifestando 

e construindo estratégias para qualificar a formação profissional em Serviço Social no país 

e, consequentemente, a intervenção profissional nos espaços socio-institucionais onde 

trabalham assistentes sociais. (CFESS, 2016; ABEPSS, 2018) A relevância deste artigo 

também se sustenta na incipiente publicação sobre o tema, pois a própria ABEPSS (2018) 

reconhece que “ainda temos uma tímida produção e ações políticas [...] no campo da luta 

antirracista no Serviço Social, que reverbera na formação profissional limitando o 

aprofundamento de uma análise da totalidade da realidade brasileira [...]”. (2018, p. 11). 

Para a elaboração deste trabalho foi realizada pesquisa bibliográfica sobre assuntos 

envolvendo a saúde de mulheres negras e os determinantes sociais para a ocorrência do 

Câncer do Colo do Útero em bases como Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), 
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definindo um recorte temporal (2007 a 2018), de forma a verificar e analisar como vem 

sendo discutido este tema atualmente e as respostas efetivas para as mulheres negras tanto 

para o atendimento no processo saúde-doença, e, sobretudo para a prevenção quanto à 

ocorrência do Câncer do Colo do Útero. A pesquisa bibliográfica estendeu-se a produção 

científica da área do Serviço Social e a específicas da Saúde.   Realizou-se também 

levantamento documental no âmbito do Ministério da Saúde (MS), do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 

Instituto Nacional do Câncer (INCA). Como poderá ser observado. 

Ressalta-se que a incipiente produção científica considerando as interferências do 

racismo na produção da saúde-doença foi observada nos meios de publicação consultados, 

em especial os da área da saúde. (BASTOS e FAERSTEIN, 2012). Por essa razão, os 

resultados da pesquisa documental sobressaem-se neste artigo. O artigo está organizado 

em duas seções, além desta Introdução e das Considerações Finais. Na segunda seção é 

abordado o direito à saúde onde se enfatiza os princípios que norteiam o SUS e sua relação 

com a equidade; em seguida é realizada uma breve contextualização e análise da PNAISM 

e PNSIPN. Na terceira seção discute-se a interseccionalidade entre gênero, raça e classe e 

seus efeitos na produção de desigualdades no acesso à saúde, à educação, ao trabalho e 

realizando uma reflexão acerca da prevalência do CCU na região Norte. 

 

 

2 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DETERMINANTES DA SAÚDE E AS POLÍTICAS DE 

SAÚDE DA MULHER E DA POPULAÇÃO NEGRA. 

 

 

A criação do Sistema Único de Saúde (SUS), regulamentada pela Lei Orgânica da 

Saúde nº 8080/90, (BRASIL, 1990) foi um grande marco na história da saúde no Brasil e 

uma grande conquista para todos os segmentos da classe trabalhadora. A conquista é 

resultado da luta de movimentos sociais, em especial o Movimento da Reforma Sanitária 

brasileira e se expressa oficialmente também na Constituição Federal de 1988, como já foi 

referido. (FLEURY, 2009; PAIM, 2009). 

O SUS é norteado pelos princípios da universidade, integralidade e igualdade, entre 

outros. A universalidade pressupõe o direito de acesso às ações e serviços de saúde, sem 

qualquer tipo de discriminação. Tais ações e serviços devem ser assegurados 

independentemente do nível de complexidade, sendo respeitados os conhecimentos e 

saberes dos usuários e as dimensões biopsicossociais e não apenas as biológicas, 
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configurando assim o princípio da integralidade. A concretização desse princípio depende, 

dentre outras diretrizes, da integração de ações de promoção, prevenção de doenças e 

recuperação da saúde articuladas a outras políticas públicas. Por sua vez a igualdade no 

acesso às ações e serviços de saúde pressupõe a eliminação de qualquer barreira que 

venha a interferir no acesso, seja geográfica, étnico-racial ou outra que se interponha entre 

sujeitos e/ou segmentos populacionais junto ao SUS. (BRASIL, 1990). Além dos princípios 

doutrinários mencionados, outro avanço importante diz respeito ao conceito ampliado de 

saúde que, no âmbito do SUS, envolve aspectos que extrapolam os biológicos, ou seja, os 

determinantes sociais da saúde.  

Para CEBES (2010) a “saúde é um fenômeno eminentemente humano e não um fato 

biológico-natural”. (2010, p. 8). Por essa razão esquemas de causalidades que relacionam 

“eventos de morbimortalidade” entre grupos populacionais são insuficientes para se 

compreender a determinação social da saúde. Ainda segundo CEBES (2010) o esforço para 

essa compreensão não se confunde “com uma associação empirista entre condições de 

saúde e fatores sociais.” (2010, p. 8).  

Contudo, neste artigo o uso da expressão Determinantes Sociais de Saúde (DSS), 

não é feita no intuito de reiterar a visão de mundo da epidemiologia ou negar a dimensão 

humana da saúde, mas tão somente visando destacar alguns dos fatores que, no âmbito do 

Serviço Social, com base na perspectiva da teoria Marxiana, podem ser compreendidos 

como expressões da questão social. Os DSS envolvem aspectos socioeconômicos, 

políticos, culturais dentre outros e, especificamente neste trabalho, se destaca o racismo 

como produtor de desigualdades, exclusão e de adoecimento. (Werneck, 2016). No entanto, 

a perspectiva dialética permite se pensar na possibilidade de enfrentamento e redução dos 

DSS por meio de políticas públicas e a difusão de informações. (BUSS; PELLEGRINI 

FILHO, 2007). 

Considerando os princípios doutrinários do SUS expostos antes entende-se ser 

importante reconhecer as necessidades de grupos específicos para que a igualdade do 

acesso se efetive. Para tal há que se efetivar o princípio da equidade, ou seja, tratar de 

forma diferenciada os desiguais, considerando as particularidades de cada cidadão e grupos 

populacionais visando à redução dos efeitos dos determinantes sociais. Com esse intuito 

políticas setoriais foram propostas por movimentos sociais e aprovadas no âmbito do 

Ministério da Saúde como de medidas de ação afirmativa para grupos populacionais 

específicos. Entre as políticas destaca-se a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

da Mulher (PNAISM) e a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra 

(PNSIPN) que contribuem para promover a equidade racial e de gênero.  
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2.1 Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: 

 

 

A PNAISM tem como objetivo promover a atenção integral à saúde para a população 

feminina no Brasil, considerando as especificidades étnico-raciais, geracionais, territoriais, 

entre outras. Além das especificidades, inclusive biológicas, a Política também visa o acesso 

aos serviços de saúde e redução da taxa de morbimortalidade por causas evitáveis. A 

PNAISM busca promover e consolidar os avanços dos direitos reprodutivos e sexuais, com 

atenção e melhoria na execução dos serviços de saúde, ampliando o acesso a essa 

população que historicamente foram invisibilizadas nas políticas públicas. (BRASIL, 2004). 

Em 1983, foi criado o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), 

considerado como uma dos resultados da luta política das mulheres naquele contexto. O 

mote das mobilizações do movimento feminista naquele contexto histórico deu-se em busca 

dos direitos sexuais e reprodutivos, visando superar a visão reducionista e limitada que 

orientava as ações de saúde. O destaque era dado aos aspectos reprodutivos sendo 

valorizada a atenção no período de gestação, parto e amamentação, sendo as mulheres 

consideradas somente como reprodutoras, visão esta, fruto da sociedade machista e 

patriarcal. Em 2004, a PNAISM foi implementada, tendo sido elaborada pelo Ministério da 

Saúde e por setores da sociedade civil. Essa Política defende a vida e os direitos das 

mulheres, principalmente os direitos reprodutivos, qualificando os serviços de saúde para a 

abordagem cidadã, considerando as mulheres como “sujeitos” de direitos, as 

especificidades e também as diversas vulnerabilidades existentes que permeiam suas vidas 

e relações sociais. “A atenção integral à saúde da mulher refere-se ao conjunto de ações de 

promoção, proteção, assistência e recuperação da saúde, executadas nos diferentes níveis 

de atenção à saúde (da básica à alta complexidade)”. (MS, 2004, p.64). A PNAISM é 

considerada uma política transversal a todas as outras ações de saúde, com o objetivo de 

abordar e qualificar os serviços para as mulheres, reconhecendo que “a qualidade da 

atenção implicam na promoção, reconhecimento, e respeito aos seus direitos humanos, 

dentro de um marco ético que garanta a saúde integral e seu bem-estar” (MS, 2004, p.10), 

promovendo a autonomia e protagonismo sobre sua vida e seus corpos. 
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2.2 Política Nacional de Saúde Integral da População Negra: 

 

 

A PNSIPN tem o objetivo de promover o acesso integral e com equidade aos 

serviços de saúde em todos os níveis de complexidade do SUS para a população negra, 

contribuindo com o enfrentamento das desigualdades étnico-raciais no Brasil. A PNSIPN é 

fruto das lutas do movimento negro brasileiro por direitos em saúde e combate ao racismo, 

sendo uma grande conquista para a população negra. Contudo, apesar de existir uma 

política para assegurar direitos a uma parte da população que sofre com a exclusão, a 

maioria a desconhece. Em um levantamento realizado em Juiz de Fora-MG, com o objetivo 

de identificar o conhecimento das pessoas acerca dessa Política, os pesquisadores 

constataram que de 391 indivíduos, negros e usuários do SUS que participaram da 

pesquisa, cerca de 90% relataram desconhecimento. (CHEHUEN NETO, 2015). 

Instituída em 2009 no âmbito do Ministério da Saúde, essa Política reafirma que o 

racismo pessoal e institucional, é um dos determinantes no processo saúde-doença da 

população negra. O racismo institucional pode ser compreendido como “ações e políticas 

institucionais capazes de produzir e/ou manter a vulnerabilidade de indivíduos e grupos 

sociais vitimados pelo racismo” (WERNECK, 2016, p.543). Sobretudo, é o causador de 

práticas discriminatórias que incidem na baixa qualidade das ações e serviços de cuidado a 

saúde da população negra, quando estes são ofertados, evidenciam assim, como resultado 

a negligência ao atendimento, o que reforça ainda mais as dificuldades ao acesso aos 

serviços de saúde por esse determinado grupo. No sentido de garantir a equidade e o 

respeito à diversidade étnico-racial nos serviços do SUS, a PNSIPN estabeleceu as 

diretrizes para a realização de ações transversais voltadas à população visando à 

eliminação do racismo e da discriminação étnico-racial nas relações entre profissionais da 

saúde e usuários. A Política também objetiva promover o reconhecimento dos saberes 

relacionado às religiões de matrizes africanas.  

Considerando o recorte étnico-racial, observa-se que a população negra tem menos 

acesso aos serviços de saúde, evidenciando uma diferença e distância da efetivação da 

política de saúde em relação à população branca. Mesmo com o racismo institucional há o 

reconhecimento do próprio que “O acesso a serviços de saúde é mais difícil e o uso de 

meios diagnósticos e terapêuticos é mais precário produzindo, em geral, evolução e 

prognósticos piores para as doenças que afetam negros no Brasil”. (BRASIL, 2001, p. 9-10). 

Entretanto, apesar do reconhecimento, essa Política está invisibilizada nos planejamentos e, 

por conseguinte, nas ações e serviços no âmbito do SUS. (OLIVEIRA et al, 2018). 
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Segundo o Ministério da Saúde (2007) algumas doenças afetam mais a população 

negra tanto por fatores genéticos quanto por fatores socioeconômicos; tal constatação 

também foi feita por Oliveira (2003).  Esse grupo populacional é o mais pobre dentre os 

pobres as iniquidades em relação à saúde evidenciam-se nas altas taxas de mortalidade 

materna, infantil e óbitos por causas externas (violências as mais diversas) e outros 

indicadores agravados pela sua discriminação racial em várias condições desfavoráveis as 

quais estão submetidas.  

 

 

3 MULHERES NEGRAS, DETERMINANTES SOCIAIS DO ACESSO À SAÚDE E 

PREVALÊNCIA DE CÂNCER DO COLO DO ÚTERO NA REGIÃO NORTE. 

 

 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2009 do total de mulheres 

na região Norte do País, 74,7% eram negras, sendo o Pará e o Amazonas os dois estados 

do Brasil com maior percentual de mulheres autodeclaradas negras, respectivamente, 

76,9% e 76,5%. (IPEA, 2009). Ainda em 2009, do total de famílias chefiadas por mulheres 

51,1% eram por mulheres negras, isto associado a fatores geracionais (mulheres idosas) e 

de nupcialidade (mulheres adultas separadas, solteiras, etc). Tais fatores geram sobrecarga 

de trabalho que se configura em duplas jornadas, nas quais a mulher exerce os trabalhos de 

casa, cuida dos filhos e vende sua força de trabalho como forma de garantir a subsistência 

da família.  

Contudo, as atividades remuneradas realizadas por mulheres negras, em sua 

maioria, estão centradas em empregos domésticos e na informalidade. Quando a prestação 

de serviços ocorre no setor industrial, por exemplo, os processos de trabalho, as atividades 

desenvolvidas e a remuneração tendem a diferenciar-se a depender do sexo e raça, 

incidindo de forma diferente entre as próprias mulheres. As mulheres brancas, por sua vez, 

exercem atividades administrativas e prestação de serviços em áreas como educação e 

saúde, obtendo melhores condições de trabalho e remunerações em relação às mulheres 

negras, porém, ainda sim, inferiores à remuneração recebida por homens, mesmo quando 

são desempenhadas as mesmas funções, contexto que se agrava mais com a reprodução 

de preconceitos, racismo e sexismo nos ambientes de trabalho. (IPEA, 2009). 

No quesito Educação, é possível analisar que apesar do acesso ser maior por 

mulheres, inclusive com maior taxa de êxito na conclusão do nível médio, no mercado de 

trabalho prevalece a contratação de homens para funções relacionadas a esse nível de 
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formação. No ensino superior, em cursos que preparam para o desempenho de funções 

gerenciais e com possibilidades de maiores salários, há o predomínio de homens e pequena 

participação feminina. (IPEA, 2009).  

Contudo, em se tratando das mulheres negras, além da precarização do trabalho, 

dos baixos salários, dupla jornada e racismo, outro fator determinante da saúde são os 

locais e as condições de moradia onde vivem mulheres negras, e que são um dos efeitos do 

próprio racismo. Em sua maioria, as mulheres negras residem em “aglomerados 

subnormais” situados em áreas periféricas, onde são escassos ou inexistentes 

equipamentos de cidadania tais como escolas, unidades de saúde, segurança pública, entre 

outros. (IBGE, 2010). 

Nessas áreas configuram-se inúmeras violências, uma delas a própria ausência do 

Estado, que se manifesta em problemas de infraestrutura, como falta de acesso ao 

saneamento básico, educação formal, segurança pública, trabalho, ações e serviços de 

saúde, entre outros. A inexistência de Unidades Básicas de Saúde (UBS) faz necessário o 

deslocamento a outras localidades em busca de atendimentos, o que nem sempre se 

concretiza, ocasionando a não realização de exames regularmente, como o PCCU. 

Supõe-se que o acesso das mulheres negras é restrito mesmo nos períodos de 

campanha para esclarecimentos sobre a doença e a importância de se realizar o exame, 

assim como para a vacinação, por exemplo, contra o HPV, um dos principais fatores 

associados ao surgimento do CCU. Considerando que as condições de trabalho 

precarizadas, os vínculos empregatícios que, na condição de informalidade, favorecem 

ainda mais o autoritarismo, sexismo e racismo e, ainda nos quais nem sempre são 

reconhecidos e/ou respeitados os direitos sociais em geral, supõe-se que tais aspectos 

também interferem na escassa procura por serviços de saúde.  

Por conseguinte, tais fatores associados ao racismo institucional e às dificuldades de 

mobilidade se constituem em barreiras ao acesso ao direito à saúde. Esses determinantes 

no processo saúde-doença contribuíram para a prevalência do CCU em mulheres da região 

Norte do país com a taxa de 25,62/100 mil mulheres e, nessa proporção, nove de cada 10 

óbitos por CCU ocorrem em regiões menos desenvolvidas. (INCA, 2018). Vale destacar que 

a região Norte possui um dos menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDHM) e, em 

2013 foi uma das regiões onde foram registrados os piores índices na auto avaliação sobre 

a condição de saúde, em sua maioria regular, ruim e muito ruim; os piores índices também 

foram verificados na avaliação sobre a procura por profissionais da medicina nos últimos 12 

meses. (IBGE, 2010). Provavelmente pelos fatores expostos, dentre outros, e não por um 

acaso, a expectativa de vida ao nascer prevista para as mulheres nessa região em 2018 era 
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de 76,74, estando abaixo da média nacional 79,80. Considerando as interseccionalidades 

entre gênero, classe e raça, reitera-se as condições de vulnerabilidade das mulheres 

negras. (DAVIS, 2016). 

  

 

4 CONCLUSÃO: 

 

 

É evidente, tendo em consideração o que foi exposto, o racismo incide como um 

determinante social que em intersecção com a classe e gênero interfere negativamente no 

acesso da população negra à saúde, em especial das mulheres negras. Esse fato, atrelado 

aos demais determinantes sociais da saúde, como condições de moradia e de trabalho 

precarizadas, potencializam a incidência de doenças e agravos mesmo as preveníveis e 

com potencial de cura elevado como é o caso do câncer do colo do útero. 

Na região Norte, esse contexto é mais marcante visto ser uma das regiões menos 

desenvolvidas no país, com um dos menores Índices de Desenvolvimento Humano e com 

características geográficas, marcadas por grandes distâncias entre os centros urbanos 

tornando ainda mais desafiador o acesso às ações e serviços de promoção, prevenção e 

recuperação da saúde. Destacam-se também as condições históricas nas quais se inserem 

as mulheres que, na região Norte representam a maioria – 74,7% sendo os estados do Pará 

e Amazonas onde se observa os maiores índices de mulheres autodeclaradas negras. 

Em face do exposto entende-se ser de fundamental importância e urgência que o 

Estado brasileiro, por meio dos gestores estaduais e municipais, cumpra as determinações 

legais previstas na Constituição Federal, na Lei Orgânica da Saúde e nas políticas setoriais 

voltadas para as mulheres e a população negra. As ações devem concretizar a ampliação 

do número de Unidades Básicas de Saúde contemplando tanto áreas urbanas periféricas 

quanto comunidades quilombolas e ribeirinhas na região Norte, de modo que sejam 

atendidas de forma qualificada, garantindo-se a efetividade dos princípios de universalidade, 

integralidade e igualdade, norteada pela equidade. Para além disso, é pertinente 

desenvolver ações de combate e superação do racismo institucional, dado que é um 

importante determinante social da saúde. 

Por fim destaca-se a importância dessa discussão para que o Serviço Social cujo 

compromisso ético-político norteia-se pela defesa dos direitos da classe trabalhadora 

considerando todos os segmentos que a compõe. Por outro lado, também se considera a 

importância do Serviço Social, enquanto profissão inserida no campo da saúde, para a 
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promoção do debate em torno dos determinantes sociais e as suas consequências na saúde 

da população, sobretudo das mulheres negras que, na hierarquia social, encontram-se na 

base da pirâmide. Por fim, em sintonia com ABEPSS (2018) conclui-se que o debate sobre a 

questão étnico-racial é importante na medida em que qualifica a “análise crítica da 

sociedade capitalista e seu processo de produção e reprodução [...] sendo um dos eixos 

estruturais e estruturantes das relações sociais.” (2018: p. 15). 
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