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RESUMO 
O objetivo do artigo é trazer para discussão acadêmica o trabalho do 
assistente social no atendimento às demandas das pessoas com Doença 
Falciforme na implantação de políticas de atenção integral no 
atendimento a esse usuário, bem como o protagonismo do movimento 
negro na adoção dessas políticas. O caminho metodológico será análise 
de um estudo bibliográfico aproximação com os referenciais teóricos 
produzidos pelos movimentos sociais negros. O caminho metodológico 
foi a análise de um estudo bibliográfico de 4 trabalhos científicos 
selecionados a partir da base de dados nacionais e internacionais. Os 
resultados revelam limites e possibilidades à atuação profissional em 
função do modelo biomédico, a falta de articulação com a Atenção 
Básica, Racismo institucional e omissão do Estado, porém sua 
capacidade técnica operativa tem contribuído para superação desse 
quadro. Conclui-se necessário a incluir da temática étnico racial no 
currículo. 
 

Palavras-chave: Trabalho do Assistente Social; Movimento Negro; 

Saúde da População Negra. 

 

ABSTRACT 
The objective of the article is to bring to academic discussion the work 
of the social worker in the health area in meeting the demands of people 
with Sickle Cell Disease in the implementation of the police of 
comprensive care in the care of these users as well as the protagonism 
of the black movement in the adoption of these policies. The 
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methodological approach was the analysis of a bibliographic study of 4 
scientific works selected from the national and international database. 
The results reveal limits and possibilities to the professional 
performance in function of the biomedical model, the lack of articulation 
with the Primary Care, institutional racism and omission of the State, but 
its technical and operational capacity has contributed to overcome this 
situation. It is concluded that it is necessary to include the ethnic-racial 
theme in the curriculum of undergraduate courses. 

 
Keywords: Work of the Social Worker; Black Movement; Health of the 

black. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O artigo deriva do Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção do título Especialista 

em Saúde Pública intitulado: O Trabalho do Assistente Social na Atenção Integral à Saúde da 

População Negra e tem como objetivo suscitar a ampliação do debate no Serviço Social acerca 

das questões que envolvem a saúde da população negra, especificamente na atenção às 

doenças falciformse. Assim pretende-se apresentar na Introdução uma breve  contextualização 

da  pesquisa realizada, logo em seguida  apresentar de forma panorâmica em: Os Movimentos 

Sociais Negros e A construção do Campo de Estudos Saúde da População Negra o 

protagonismo dos movimentos sociais negro revisitando os antecedentes históricos do 

Programa de Anemia Falciforme (PAF), Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com 

Doença Falciforme e a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, na sequência  

revelar o envolvimento do serviço social com a temática racial e os resultados da pesquisa em 

: O Serviço Social e a Política de Atenção Integral a Pessoas com  Doença Falciforme: Desafios 

e Possibilidades e por fim entrar nas Conclusão do estudo. 

O objetivo da pesquisa que deu origem a este artigo está relacionado a necessidade de 

produzir conhecimento aproximado sobre o processo de trabalho do Assistente Social na 

Atenção Integral às pessoas com doença falciforme na Atenção Básica de saúde, buscando 

identificar as possibilidades e limites da intervenção profissional, os pontos positivos e os 

principais desafios trazidos pelos usuários e seus familiares à prática dos profissionais na área 

da saúde. O método adotado foi o materialismo histórico dialético, uma perspectiva totalizante 

e crítica. O nível do estudo foi descritivo e bibliográfico do tipo exploratório, uma vez que teve 

como base, “material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos''. 

GIL (2002, p.44). Os dados da pesquisa foram coletados por meio de análise bibliográfica 
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realizada nas obras consultadas nos portais de periódicos, em base de dados como SciELO: 

Scientífic Electronic Library Online. LILACS e Google Acadêmico. 

A pesquisa contou também com análise documental, em função da necessidade de 

realizar análises nas políticas e nos programas relacionados à Doenças Falciformes, da mesma 

forma os documentos, normas e legislações do serviço social, foram consultados para 

referenciar as análises sobre o trabalho do Assistente Social. Por se tratar de uma pesquisa 

exploratória, o ponto de partida foram os referenciais teóricos disponíveis sobre o trabalho do 

Assistente Social no Código de Ética Profissional, nas Legislações com que trabalham, no Projeto 

da profissão, que resultaram nas seguintes categorias (Acesso aos direitos; Ação Pedagógica; 

Abordagem Reflexiva; Assessoria; Promoção da Igualdade Racial). 

Para elaborar as categorias relacionadas aos usuários foi necessário a consulta aos 

documentos que informam sobre a patologia e a atenção a saúde, o Programa Nacional de 

Atenção às Doenças Falciformes; (PAF) a Política Nacional de Atenção Integral a Pessoas com 

Doenças Falciformes e Política Nacional de Saúde da População Negra.  (PNSIPN). Além disso, 

ocorreu a consulta aos documentos produzidos sobre as questões étnicorraciais, resultando nas 

categorias: (Racismo; Omissão do Estado) com as categorias definidas teve início a análise do 

material encontrado na pesquisa. 

Foram encontrados 23 trabalhos científicos, utilizando como descritores Equipe 

Multidisciplinar e Doença Falciforme; Serviço Social e Doença Falciforme; Serviço Social Doença 

Falciforme e Atenção Básica. No entanto, apenas 04 corresponderam à finalidade da pesquisa. 

O conteúdo dos trabalhos foi sistematizado em uma tabela considerando o nome do autor, o 

tema de estudo, objetivo, o processo de trabalho do Assistente Social e as considerações finais. 

O estudo bibliográfico seguiu as etapas sucessivas conforme orientado por Gil (2002). A partir 

da pesquisa percebe-se a necessidade de ampliação do debate no Serviço Social, assim surge o 

artigo O trabalho do Assistente social na Atenção Integral à Saúde das Pessoas com Doença 

Falciforme e o Protagonismo dos movimentos socais negro, que abordará questões que 

envolvem a saúde da população negra e o trabalho do assistente social, bem como a Construção 

do Campo de Estudo Saúde da População Negra e o protagonismo dos movimentos negro no 

combate as iniquidades na saúde. 
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2 OS MOVIMENTOS SOCIAIS NEGROS E A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE ESTUDOS SAÚDE DA 

POPULAÇÃO NEGRA 

 

Ao longo da história as conquistas dos movimentos sociais negros têm contribuído para 

modificar o quadro de vulnerabilidades na saúde e na educação da população brasileira de uma 

forma geral.  A reivindicação por direitos constitucionais como a saúde é parte integrante das 

lutas de resistências a dominação e a opressão. Na década de 80 os movimentos sociais negros 

participaram na  VIII Conferência Nacional de Saúde realizada em 1986 ao lado movimento pela 

Reforma Sanitária e de outros movimentos sociais de forma  ativa na  elaboração e aprovação 

das propostas, que tiveram como principal  desdobramento a inclusão da seguridade social na 

Constituição Federal de 1988, onde a saúde passa a fazer “parte do direito universal, 

independentemente de cor, raça, religião, local de moradia e orientação sexual, a ser provido 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS)” (BRASIL, 1988, art. 194 apud BRASIL., 2009).  

Esses atores tiveram um papel relevante nas conquistas significativas na área da saúde, 

tais como: a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (2009) e a Política Nacional 

de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme (2005) que a antecede. Para 

compreensão da importância desses atores constituídos majoritariamente por mulheres e 

homens negros é necessário resgatar os antecedentes históricos, social e político e as ações dos 

movimentos negros que favoreceram a implantação dessas políticas públicas de saúde que 

confirmam o protagonismo do movimento negro e necessidade do campo de estudos saúde da 

população negra 

O Campo de Estudos Saúde da População Negra ainda em construção como define 

Oliveira (2003), carrega o status de ter sido iniciado fora da academia, suas bases teóricas são 

diversificadas contando com contribuição de todas as partes do mundo. (NÓS, MULHERES…, 

2001) citado por Oliveira (2003). A construção deste campo se faz na luta diária contra o racismo 

reconhecido oficialmente pelo Estado brasileiro no governo de Fernando Henrique Cardoso, 

(FHC) em 1995. O descaso com a saúde do segmento negro é histórico remonta o período da 

escravidão em que a medicina popular dos negros era o único recurso e “até os meados de 1960 

os estudos sobre a população negra teve como pano de fundo a preocupação de extermínio de 

uma “raça impura e inferior”. (COSTA, 1989 apud OLIVEIRA, 2003).  
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 A partir da década de 1990 a luta do movimento negro resultou em um acúmulo de 

estudos acadêmicos na área de saúde, dentre os quais se destacam os estudos desenvolvidos 

sob a coordenação de Elza Berquó e colaboradores (as) realizado no Núcleo de Estudos da 

População da Universidade Estadual de Campinas. A Demógrafa criou o Programa Saúde 

Reprodutiva da Mulher Negra e preparou estudantes negras nesta área. (OLIVEIRA, 2003). A 

inclusão do quesito cor no  sistema de informação da Secretaria de Saúde de São Paulo foi 

importante para  evidenciar as desigualdades raciais na saúde e   o descumprimento dos 

princípios do SUS, como integralidade,  universalidade e equidade, sendo este último 

fundamental, uma vez que as políticas  públicas de caráter universal não contemplam as 

especificidades da população negra,  cujas necessidades de saúde têm relação direta com a 

estrutura racista da sociedade,  sendo necessária políticas específicas para a população negra.  

Um destaque precisa ser dado A Marcha Zumbi dos Palmares que reuniu 30 mil pessoas 

com objetivo de efetivar os direitos constitucionais, na ocasião as lideranças do movimento 

negro entregaram ao Presidente Fernando Henrique Cardoso o documento “Por uma política 

nacional de combate ao racismo e a desigualdade racial. ” (ALGUNS DADOS ..., 1995 apud 

OLIVEIRA, 2003, p. 220).  De acordo com os autores desses documentos os pontos principais na 

área da saúde são: A inclusão do quesito cor nos prontuários dos serviços de saúde e nos 

atestados de óbitos; a Implementação do PAISM; Programa de Saúde Reprodutiva de modo a 

contemplar as necessidades dos homens negros e a continuidade dos programas de prevenção 

de DST/AIDS; Criação de um Programa Nacional de Hemoglobinopatias Hereditárias (IBID) Para 

o atendimento das reivindicações, foi criado por decreto presidencial o Grupo de Trabalho 

Interministerial (GTI) com o intuito de desenvolver políticas para a valorização da população 

negra. (NASCIMENTO, 2007). O subgrupo responsável pela saúde realizou uma mesa para a 

discussão da saúde da população negra, com bases científicas em abril de 1996, que ficou 

conhecida como Mesa Redonda Saúde da População Negra. O relatório produzido revelou que 

as pessoas negras além de suas especificidades genéticas, são vulneráveis a doenças 

decorrentes de fatores sociais, portanto a forma de adoecer é distinta do restante da população 

brasileira (BRASIL, apud CARMO, 2004). A principal recomendação do grupo de acordo com 

Oliveira (2003, p.236) foi uma “política nacional para a anemia falciforme, e o Manual de 

Doenças mais importantes, por Razões Étnicas, na População Brasileira Afrodescendente”. Para 

dar andamento às resoluções da mesa redonda Saúde da População Negra foi instituído um 
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Grupo de Trabalho para a elaboração de um Programa de Anemia falciforme (PAF).  A Anemia 

Falciforme faz parte de um grupo de doenças, a S/Beta Talassemia as doenças SC, SD, SE, e 

outras mais raras, as quais fazem parte das hemoglobinopatias.  Esse grupo de doença é 

denominado doença falciforme e apresentam alterações genéticas e são caracterizadas pela 

predominância da hemoglobina (Hb) S. A falta de informações sobre a doença faz com que o 

traço seja confundido com a doença. Os dados da triagem neonatal apontam que nascem no 

Brasil cerca de “3000 crianças com a Doença Falciforme e 180 mil portadoras do traço 

falciforme”. (BRASIL, 2008, p.17), tais números e a gravidade da doença, configura uma questão 

de saúde pública. Em geral o   teste do pezinho, ou triagem neonatal é feito na primeira semana 

de vida. A criança diagnosticada com a doença tem direito ao atendimento com equipe 

multidisciplinar e a todos os serviços do SUS nos diferentes níveis de atenção. O PAF é uma 

diretriz para atender pessoas com anemia falciforme de forma integral. Ele foi praticamente 

substituído pela Portaria GM/MS n. º 822, de 06 de junho de 2001, ficando limitado a um exame 

de triagem neonatal, uma vez que o PAF teve uma adoção inexpressiva tanto nos estados como 

nos municípios brasileiros. O Estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais A adotaram o PAF. A 

partir das experiências do Rio de Janeiro é possível fazer uma análise das dificuldades de 

implementação de um Programa no âmbito do SUS com recorte étnico racial, em função do 

racismo que estrutura as relações sociais no Brasil. No Rio de Janeiro as iniciativas adotadas 

foram limitadas e os gestores se recusaram a implantar o PAF porque Projeto de Lei nº 1838/97, 

do Ex-Deputado Estadual Marcelo Dias, autorizava a institucionalização do PAF pelo poder 

executivo e autorizar não implica obrigação. Este fato estendeu a aprovação da Lei 3.161, para 

30 de dezembro de 1998. (CARMO, 2004). Diante destas dificuldades o movimento negro e a 

associação das pessoas com  doenças falciformes desenvolveram estratégias para superar as 

resistências por  parte dos profissionais de saúde uma das principais medidas apontadas por 

Carmo  (2004) foi a realização do Primeiro Seminário sobre Anemia Falciforme para divulgação 

dos dados encontrados com a realização com o rastreamento da situação da  Anemia Falciforme 

no Estado do Rio de Janeiro e a  aprovação da lei 3161 de 1998 por meio do decreto 25573, que 

instituiu “no âmbito da Vice-Governadoria, o Grupo de  Trabalho multidisciplinar” (CARMO, 

2004: 26). Em 08 de fevereiro de 2001 a resolução n. º 1588 cria o Grupo de Trabalho de 

Controle da Doença Falciforme. Nesse mesmo ano também foi criado o Programa de Prevenção 

e Controle das Doenças Congênitas Endócrino-Metabólicos e Hemoglobinopatias do Estado do 
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Rio de Janeiro - Programa Primeiros Passos, pretendia estender a possibilidade de diagnóstico 

a todas as crianças nascidas no Estado. Com a criação do Programa Nacional de Triagem 

Neonatal, surge a crítica de que o Programa só aloca recursos para o teste do pezinho e ainda 

deixa de fora os que nasceram antes da criação do Programa e os adultos, já a implantação 

PAF/MS necessitaria um maior aporte de recursos. Portanto o Estado se ausentar de implantar 

as ações previstas no PAF, resultando em questões bioéticas. (OLIVEIRA, 2003). O movimento 

negro, em contrapartida, promove novas mobilizações. A importância desses eventos está 

intimamente relacionada ao momento histórico em que foram gestados, desde os governos de 

transição na redemocratização, passando pelos governos de Fernando Henrique (1994-2002) 

Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010). 

Alguns eventos foram fundamentais, tais como a Pré-Conferência Cultura e Saúde da 

População Negra; Fórum Nacional de Entidades Negras e Nós, Mulheres Negras, que realizaram 

diagnóstico e trouxeram propostas com foco na III Conferência Mundial contra o Racismo, 

Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância. (OLIVEIRA, 2003) Essa Conferência foi realizada 

em Durban em 2001 e vai desencadear diversas  ações por parte dos governos signatários, cabe 

incluir ainda neste cenário  internacional a Conferência Regional das América, realizada em 

Santiago do Chile  em dezembro de 2000, que “inaugurou a participação da Organização Pan-

americana de  Saúde (OPAS) como grande aliada da Política de Saúde da População Negra” (I 

SEMINÁRIO NACIONAL DA SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA, 2006) A elaboração de um 

documento “Política Nacional de Saúde da População Negra: Uma questão de Equidade, foi 

uma das conquistas que resultou de um Workshop  nteragencial Saúde da População Negra 

envolvendo PNUD OPAS e DFID” (I  Seminário Nacional da Saúde da População Negra, 2006, p. 

20). 

A criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), 

pela Lei n. º 10678, de 23 de março de 2003 é um exemplo, foi uma das primeiras ações 

concretas do presidente Lula, de acordo com Nascimento (2007). A SEPPIR foi criada como 

órgão de assessoramento direto da Presidência da República na coordenação de políticas para 

a promoção da igualdade racial” (Ibid, 2006) Para cumprir essa atribuição institucional foi 

realizada a assinatura de um Termo de Compromisso entre a Secretaria e o MS. Para garantir 

que o MS cumprisse as obrigações expressas no TC, a estratégia fazer a indicação de “um 

notável corpo de consultoras e um consultor” (Ibid, 2004, p.34) Dessa forma, a autora  afirma 
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que na configuração do Plano Nacional de Saúde foram introduzidas diretrizes  específicas para 

a saúde da população negra, considerando o recorte étnico-racial.  Além disso, “no que diz 

respeito à promoção da igualdade racial no âmbito do SUS, o MS instituiu o “Comitê Técnico de 

Saúde da População Negra”, (CTSPN) para “sistematizar a proposta da Política Nacional de 

Saúde da População Negra em consonância com o Plano Nacional de Saúde. ” (I SEMINÁRIO DA 

SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA, 2006).  O resultado da atuação do Comitê foi “a inserção da 

variável raça cor no Programa Nacional de DST/Aids em 2005”, (MILANEZI, 2017) e na 

elaboração do Documento “Saúde Brasil 2005 - Uma análise da Situação de Saúde no Brasil”. 

(BRASIL, 2009).  

Em 2005 Ministro da Saúde Humberto Costa vai reeditar o Programa de Atenção Integral 

à Anemia Falciforme em substituição ao PAF (1996). No entanto, no mesmo ano, na gestão do 

Ministro Saraiva Felipo, em 16 agosto foi anunciada a Política Nacional de Atenção Integral à 

Pessoas com Doença Falciforme, por meio da Portaria de n. º 1391. No ano seguinte foi 

aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde em 10 de novembro de 2006 a Política Saúde da 

População Negra e foi instituída pelo Ministério da Saúde em 13 de maio de 2009, por meio da 

Portaria nº 992 do Diário Oficial da União nº 90 de 14 de maio de 2009. As ações e estratégias 

do PNSIPN tem como meta atender  às principais demandas da população negra por saúde, 

principalmente nas patologias  mais prevalentes e/ ou agravadas neste grupo populacional, 

como por exemplo a  Doença Falciforme, reconhecem que as ações envolvem 

multidisciplinaridade e  interdisciplinaridade, portanto necessita do engajamento de diversos 

atores da saúde, um trabalho coletivo e integrado que prescinde do referencial teórico e 

metodológico e da capacidade técnica e operativa do Assistente Social nos diferentes espaços 

de atuação 

 

3 O SERVIÇO SOCIAL E A POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À PESSOAS COM DOENÇA 

FALCIFORME: DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

 

A aprovação de uma política não resulta em sua imediata implementação é o que vem 

acontecendo com A Política Nacional de Saúde Integral à Saúde da População Negra (PNSIPN) 

e suas metas de atender patologias como Anemia Falciforme, o Programa de Anemia 

Falciforme, o PAF. Essas políticas são gestadas em um cenário de lutas anti-racistas pós década 
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de 1990 e infere desafios a prática do assistente social na saúde.  Entre os principais desafios 

encontra-se a formação, tendo em vista as lacunas nos currículos das instituições formadoras 

em saúde sobre as especificidades e a saúde da população negra. FILHO (2005) afirma que: 

 

Os cursos de Graduação da área de Ciências humanas e Sociais Aplicadas (História, 
Sociologia, Antropologia, Filosofia, Serviço Social, Psicologia, Letras, Pedagogia, entre 
outras), com raras exceções, não contemplam em seus currículos e nos conteúdos 
programáticos das disciplinas oferecidas aos graduandos, a temática racial. (FILHO: 
2005: 7)  

 

Apesar de quase duas décadas das alterações trazidas a Lei Diretrizes e Bases  da 

Educação pelas legislações Lei nº 10639/2003 para inclusão do Ensino de História  e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana; e Lei nº 11645/2008, nos currículos em todos os  níveis e   

modalidades de ensino, das políticas de saúde para a população negra,  nas Instituições de 

ensino permanece um descompasso, entre as conquistas do movimento negro e o 

cumprimento das ações necessárias para dar conta das demandas dos usuários dos serviços nas 

instituições de ensino e de saúde,  as disciplinas que abordam questões relativas à temática  

étnico racial, quando são oferecidas, não são obrigatórias, são optativas.   

No caso específico do Serviço Social, um estudo realizado por Oliveira (2017) junto às 

Instituições Federais de Ensino Superior demonstra que em um universo de 24 IFES, 55% delas, 

um total de 18 têm disciplinas, 8 trabalham de forma obrigatória, o que serve como um 

parâmetro para avaliação das outras áreas. Ribeiro (2004) em sua obra Abordagens étnico-

raciais no Serviço Social resgata as teses que discorrem sobre temática racial a partir do 6º 

Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais CBAS em 1989 até o 10º CBAS, o foco das teses 

envolve “categorias sobre as questões étnico-raciais e promoção da igualdade racial como 

componentes de políticas públicas e conclui que as teses produzidas são contemporâneas  do 

movimentos histórico de lutas do movimentos negros e de mulheres negras e que a  inclusão 

da perspectiva da promoção da igualdade racial nas políticas públicas é um processo  crescente 

e descontinuo.”  (Ribeiro, p. 152-153), porém necessário. 

Diante deste quadro é necessário revisitar esses trabalhos e os marcos legais de atuação 

do assistente social para se trabalhar na perspectiva da Promoção da igualdade, “construir um 

projeto político pedagógico com interface entre os movimentos sociais, servidores e gestores 

públicos e ainda a academia” (RIBEIRO, 2003) 
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3.1 O SERVIÇO SOCIAL E A QUESTÃO RACIAL 

 

O Profissional de serviço social tem como referencial para trabalhar na perspectiva da 

promoção da igualdade racial, o Código de ética e o projeto da categoria profissional 

contemporâneo e comprometido com a democracia e  com acesso universal aos direitos sociais, 

civis e políticos e com os princípios, bem como os  direitos firmados na constituição de 1988” 

(CRESS 7º Região, 2007) e na legislação  referente às políticas sociais e aos direitos da 

população, bem como pelo seu código de ética de 1993.  

A profissão surgiu no Brasil em 1930 durante o processo de industrialização e 

urbanização. Em 1957 foi regulamentada com a lei 3252, atualmente está em vigor a lei 

8662/93. (CRESS, 2008). “  

Os assistentes sociais atuam em diversos campos, como: Previdência Social, Habitação, 

Assistência Social, Terceiro Setor, Trabalho, Saúde, dentre outros. No setor saúde os processos 

de trabalho se fundam numa inter-relação pessoal intensa, constituindo-se em um processo de 

interseção partilhada (relação profissional-usuário) ” (COSTA, p.  39). Por se tratar de um setor 

de serviços, o retorno de sua ação não é imediato, depende da mediação profissional/usuários 

dos serviços, dentre outras mediações, capacidade de reflexão crítica sobre a sua prática para 

desenvolver estratégias de intervenção na realidade dos sujeitos de forma a produzir 

coletivamente mudanças significativas na vida dos usuários.  O SUS ao mesmo tempo que 

incorpora reivindicações históricas do movimento sanitário de universalização, participação, 

descentralização dentre outros, não supera os problemas já existentes, tais como, “a exclusão, 

a precariedade de recursos, a quantidade e a qualidade de atendimento, burocratização, ênfase 

na assistência médica curativa” (COSTA, 2003. p.41). É justamente nessa contradição que o 

assistente social desenvolve suas principais atividades, quais sejam: “ações de caráter 

emergencial, educação e informação em saúde, planejamento e assessoria e mobilização da 

comunidade. ” (IBID, 2000, p. 44-45). 

Na pesquisa realizada foi possível perceber a particularidade do setor saúde como 

sinalizado por Costa (2003), os desafios às práticas cotidianas e ao s fazer profissional nos 

campos pesquisados apresentados a seguir. 
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3. 2 APROXIMAÇÃO DO CAMPO: TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NA ATENÇÃO INTEGRAL 

À PESSOAS COM DOENÇA FALCIFORME 

 

O trabalho do assistente social na equipe multidisciplinar aconteceu nos seguintes 

espaços: Ambulatório de Doenças Falciforme; Serviço de Referência em Triagem Neonatal; 

Clínica de Hematologia e Ambulatório de Hospital referência para tratamento de crianças com 

Doenças Falciforme. Em todas as pesquisas aparecem como atividades do serviço social as 

ações de busca ativa, a orientação de benefícios e encaminhamentos, a educação em saúde 

como garantia de direito.  As categorias: A Promoção de Acesso aos Direitos e a Ação 

Pedagógica, foram encontradas em todos os trabalhos. As demais categorias como Abordagem 

Reflexiva; Assessoria; Promoção da Igualdade Racial, não foram encontradas, porém algumas 

ações nesse sentido podem ser observadas nos trabalhos de PINHO (2014) quando considera a 

orientação genética, espaço privilegiado para conscientização e Torres (2012) com a ideia de 

educação com a perspectiva crítica reflexiva, ambas se aproximam da Abordagem Reflexiva. Em 

Santos (2017) a articulação do serviço social aos setores internos e externos ao hospital 

trabalhando com promoção e prevenção dos agravos à saúde, considerando as características 

étnico raciais e, em Pianura (2020) desenvolvendo ações de mobilização social e capacitação 

profissional, subentende a iniciativa de trabalhar no sentido da promoção da igualdade racial. 

As assistentes sociais interpretam o desconhecimento dos profissionais de saúde com a 

fisiopatologia da doença, como preconceito, mas na realidade trata-se do racismo institucional, 

caracterizado pelo não oferecimento de um serviço adequado em função das características 

dos indivíduos. (FIGUEROA, 2004) 

Os principais limites de atuação a nível macro para Pinho (2014) foi a falta de articulação 

com a atenção básica; para Torres (2012) a falta de políticas públicas; em Santos (2017) a falta 

de uma rede de proteção social; em Pianura (2020) a concessão do BPC  

A nível micro se apresentam como limites em todos os trabalhos o desconhecimento 

sobre a doença falciforme; em Pianura (2020) o abandono de tratamento, racismo institucional 

e a ficha social que não contempla as questões sociais dos usuários.  Diante desses desafios as 

principais ações e possibilidades apresentadas pelas assistentes sociais foram: a realização de 

grupos de sala de espera, tornando a triagem neonatal como espaço de conscientização, 

garantia dos direitos e ampliação da qualidade de vida Pinho (2014). Para reduzir o 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

412 

desconhecimento sobre a doença foi apresentado por Torres (2017) a função pedagógica da 

profissão, para minimizar os efeitos da falta de políticas públicas específicas para as pessoas 

com doença falciforme, sugere a elaboração de pesquisas e a realização de busca ativa com 

foco na informação. Já em Santos (2017) o assistente social considera necessário o investimento 

no acesso aos direitos e dar voz a essas pessoas, investir na emancipação dos sujeitos para 

reivindicar políticas públicas. Na pesquisa de Pianura (2020), a proposta de articulação do 

ambulatório com todos os programas da rede, porém no combate ao racismo institucional não 

apresentou propostas. A pesquisa de Torres (2012) abre a possibilidade de o assistente social 

realizar a orientação genética, porém esse trabalho não foi demonstrado na pesquisa, sendo 

considerada atribuição médica; os estudos de Santos (2017) consideram as especificidades da 

população, como as características culturais e étnico-raciais, porém a pesquisa demonstrou que 

o serviço social engendra suas ações na perspectiva do acesso aos direitos sem considerar a 

dimensão racial. Na realidade, o perfil dos usuários apenas considera a prevalência da doença 

na população negra. Em Pianura (2020) a dimensão racial contribui para a invisibilidade da 

doença e demandas dos usuários por saúde, porém a pesquisa realizada não demonstrou as 

ações desenvolvidas de combate ao racismo institucional, ou não considerou relevante apontá-

las. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A intenção do artigo foi apresentar reflexões sobre o papel relevante do Assistente 

Social na Atenção Integral à Pessoa com Doença Falciforme e na materialização da Política de 

Atenção Integral à Saúde da População Negra e dar visibilidade ao protagonismo do movimento 

negro e movimento de mulheres negras na construção do campo de saúde da mulher negra, 

apontando os principais desafios postos ao serviço social no atendimento as demandas dos 

usuários. Os resultados revelam as lacunas da formação, falta de articulação dos serviços com 

Atenção Básica, o racismo institucional a Omissão do Estado e a interferência do modelo 

biomédico no desenvolvimento do trabalho profissional nas instituições, a falta de 

infraestrutura de organização de uma rede de proteção para atendimento dos usuários. 

Pode-se considerar como pontos positivos o amadurecimento e o acúmulo de 

produções do serviço social nas políticas públicas de caráter afirmativo. O enfrentamento dos 
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desafios à prática está na capacidade técnico operativa do profissional e Parafraseando Inojosa 

a solidariedade social, um compromisso com o sofrimento do outro, é a chave para o 

atendimento integral das pessoas com doenças falciforme. 
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