
 

1 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

 
II CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: 

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 
III SEMINÁRIO NACIONAL DE TERROTÓRIO E GESTÃO DE POLITICAS SOCIAIS 

II CONGRESSO DE DIREITO À CIDADE E JUSTIÇA AMBIENTAL 
 

Fundamentos do Serviço Social: Exercício Profissional, Trabalho e Processos de 
Trabalho 

 
 

O projeto ético-político do serviço social e cuidados paliativos: 
possibilidades e desafios da prática profissional 

 

Letícia Justino do Nascimento1 

                               

Palavras-chave: Serviço Social; Projeto Ético-Político; Política de Saúde; Cuidados 
Paliativos. 

Keywords: Social Work; Ethical-Political Project; Health Policy; Palliative Care. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O conteúdo aqui apresentado configura-se como etapa bibliográfica de pesquisa em 

execução sobre a prática do Serviço Social na especialidade de Cuidados Paliativos e os 

desafios e possibilidades identificadas no que diz respeito ao direcionamento do projeto 

profissional atualmente hegemônico no interior da profissão. Temos o Serviço Social como:  

 

um tipo de especialização do trabalho coletivo, ao se constituir em 
expressão de necessidades sociais derivadas da prática histórica das 
classes sociais no ato de produzir e reproduzir seus meios de vida e 
de trabalho de forma socialmente determinada. (IAMAMOTO, 2008, p. 
88) 

 
Nos últimos 30 anos, a profissão, representada pelas entidades de organização da 

categoria, tem tido como opção política posicionar-se a favor do fortalecimento da classe 

trabalhadora, tendo como projeto profissional o chamado Projeto Ético-Político (PEP), 

hegemônico desde a década de 1990. O compromisso com valores ético-políticos de 

emancipação, liberdade e consolidação da cidadania dos indivíduos pode ser notado nos 

documentos que expressam ética e juridicamente o direcionamento dado à atuação da 

profissão, como é o caso do Código de Ética Profissional de 1993.  

A partir deste direcionamento, o Serviço Social tem se colocado nas diversas áreas 

de atuação, a fim de intervir nas distintas expressões da questão social, sendo a Política de 
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Saúde uma destas áreas. A importância da inserção do assistente social na área da saúde 

se dá pela compreensão de que as necessidades de saúde “são produtos das relações 

sociais e destas com o meio físico, social e cultural” (NOGUEIRA; MIOTO, 2009, p. 229), de 

modo que o profissional de Serviço Social intervenha nos determinantes sociais que possam 

interferir no processo saúde-doença dos usuários. 

Frente ao contexto atual de envelhecimento da população mundial tem-se a 

ascensão de uma especialidade da área da saúde, chamada Cuidados Paliativos. Esta, 

surge como possibilidade terapêutica aos pacientes acometidos de doenças ameaçadoras 

da vida e se propõe a assistir adequadamente no alívio da dor e demais sintomas, como 

também a acolher a individualidade dos pacientes atendidos e de seus familiares, de modo 

a “resgatar a dignidade da vida e a possibilidade de se morrer em paz” (MATSUMOTO, 

2012, p.23). Considera-se o conceito de “Dor total”, em que o sofrimento humano se 

apresenta em quatro dimensões: física, mental, espiritual e social (CARDOSO, 2012).  

É com a intenção de abordar esta última dimensão que o profissional de Serviço 

Social se faz presente e extremamente relevante, já que possui aparato técnico, teórico, 

ético e político para entender e abordar o indivíduo nos processos relacionados à 

reprodução de sua vida e em suas relações sociais; e assim, assegurar o acesso aos bens e 

serviços relativos aos programas e políticas sociais. Em Cuidados Paliativos, o/a assistente 

social se depara com a realidade de pacientes em terminalidade da vida, que entram em 

contato com sua própria finitude, com necessidades de representatividade civil para o 

acesso a seus direitos, isolados socialmente por baixa funcionalidade e/ou baixa lucidez, 

sem possibilidade laborativa e em perda de papeis sociais. Neste sentido, sua intervenção 

também se dá com os familiares destes usuários, participantes diretos neste processo. Tal 

contexto social, familiar e econômico tem requerido a intervenção do Serviço Social de 

forma peculiar e essencial ao atendimento em saúde. 

2. OBJETIVO 

Compreender como os/as Assistente Sociais atuantes em Cuidados Paliativos 

percebem sua prática profissional em relação à direção dada pelo Projeto Ético-Político da 

profissão; e que desafios e possibilidades encontram, levando em consideração as 

especificidades da atuação na especialidade. 

3.  JUSTIFICATIVA  

Identificar as especificidades e problemáticas apontadas pelos profissionais atuantes 

na supracitada área pode propiciar a reflexão acerca do trabalho profissional do Serviço 

Social direcionado pelo Projeto Ético-Político da profissão no contexto da finitude da vida. 
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4. MÉTODO  

A metodologia que se pretende utilizar na pesquisa de campo provém de uma 

abordagem qualitativa de estudo, qual seja, o instrumental de entrevista, utilizando-se 

também de um material escrito contendo os Princípios Fundamentais do Código de Ética de 

1993 e a relação de atividades que devem ser exercidas pela profissão, encontradas nos 

Parâmetros da Atuação de Assistentes Sociais na Saúde. 

5. RESULTADOS OBTIDOS  

Ainda não foram encontrados resultados pois o estudo não foi concluído. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de se tratar de uma pesquisa em andamento, já foi possível perceber, a partir 

do levantamento de estudos e referenciais sobre as temáticas de Serviço Social, Política de 

Saúde e Cuidados Paliativos, que pouco se tem produzido sobre a atuação em Cuidados 

Paliativos em sua relação com o Projeto Profissional atualmente direcionador da prática 

das/dos assistentes sociais. Portanto, realizar o estudo sobre tal temática, de modo a 

relacionar teoria e prática de forma crítica, significa buscar um melhor embasamento teórico 

para o enfrentamento das limitações encontradas na intervenção pelo Serviço Social. 
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