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Resumo: Este artigo apresenta uma reflexão acerca do exercício profissional do Serviço 
Social em Cuidados Paliativos e teve por objetivo geral compreender a atuação do 
assistente social neste tipo de assistência sob diversas perspectivas. A pesquisa se deu 
mediante abordagem qualitativa e quantitativa, a partir do aprofundamento do estudo sobre 
a temática, da análise dos registros profissionais em prontuário coletivo e da aplicação do 
instrumental de entrevista. Como resultado observou-se a importância e relevância da 
intervenção social, porém também, a não compreensão clara do objetivo e sentido da 
abordagem profissional por parte dos usuários atendidos. 

Palavras-chave: Serviço Social; Exercício Profissional; Política de Saúde; Cuidados 
Paliativos. 

 

Abstract: This article presents a reflection about the professional practice of Social Work in 
Palliative Care and has as general objective the understanding of the social worker in this 
type of assistance from different perspectives. The research was conducted through a 
qualitative and quantitative approach from deepening in the thematic study, analysis of 
professional records in collective records and interview tools application. As a result, it was 
observed the importance and relevance of social intervention, but also the lack of clear 
understanding of the purpose and meaning of the professional approach by the served 
users. 

Keywords: Social Work; Professional Practice; Health Policy; Palliative Care. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A trajetória do Serviço Social no cenário brasileiro teve início na emergência de se 

amenizar as manifestações da questão social no contexto de uma sociedade que começou 

a industrializar-se, principalmente em meados da década de 1930. Tais manifestações se 

destacaram, principalmente, pela exploração do trabalho, da fome, da violência, da miséria, 

entre outras formas. Ao ter que dar respostas a esta conjuntura, o Estado criou as políticas 
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sociais e as instituições por meio das quais estas políticas se concretizariam e se gestariam. 

Foi neste contexto que se abriram postos de trabalho para os profissionais de Serviço 

Social, pois tal cenário necessitaria de trabalhadores com mão-de-obra especializada. 

Portanto, 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. Assim sendo, o Serviço Social tem se pautado em 

uma perspectiva emancipatória explicitada na vinculação aos movimentos sociais, atuando 

na formulação, planejamento e execução de políticas públicas, numa perspectiva de defesa 

e ampliação dos direitos da população, tendo como referência teórica o materialismo 

histórico-dialético.  

O Serviço Social brasileiro contemporâneo apresenta uma feição 
acadêmico-profissional e social renovada, voltada à defesa do 
trabalho e dos trabalhadores, do amplo acesso à terra para a 
produção de meios de vida, ao compromisso com a afirmação da 
democracia, da liberdade, da igualdade e da justiça social no terreno 
da história. Nessa direção social, a luta pela afirmação dos direitos de 
cidadania, que reconheça as efetivas necessidades e interesses dos 
sujeitos sociais, é hoje fundamental como parte do processo de 
acumulação de forças em direção a uma forma de desenvolvimento 
social inclusiva para todos os indivíduos sociais. (idem, 2009, p. 18) 

O assistente social atua nos processos relacionados à reprodução da 
vida, interferindo em situações sociais que afetam as condições 
concretas em que vive a população em geral e, sobretudo, os setores 
mais empobrecidos da sociedade objetivando melhorar estas 
condições, sob múltiplos aspectos. (YAZBEK, 2007, p.17) 

 

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

de atuação, a fim de intervir nas mais distintas expressões da desigualdade, sendo a 

Política de 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. Isto posto, entende-se que 
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cabe ao Serviço Social “formular estratégias que busquem reforçar ou criar experiências nos 

serviços de saúde que efetivem o direito social à saúde” (BRAVO; MATOS, 2009, p. 213). 

Presencia-se um contexto histórico em que as novas descobertas e os avanços 

tecnológicos na área da saúde permitem com que se viva por mais tempo, pois tais avanços 

fizeram com que “muitas doenças mortais se transformassem em doenças crônicas, levando 

à longevidade dos portadores dessas doenças” (MATSUMOTO, 2012, p. 23). Mediante a 

essa realidade, tem-se a ascensão de uma especialidade 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 humanidade dos indivíduos, de modo a “resgatar a 

dignidade da vida e a possibilidade de se morrer em paz” (idem, 2012, p.23). Define-se, 

portanto, como cuidado paliativo:  

[...] a abordagem que promove qualidade de vida de pacientes e seus 
familiares diante de doenças que ameaçam a continuidade da vida, 
através de prevenção e alívio do sofrimento. Requer a identificação 
precoce, avaliação e tratamento impecável da dor e outros problemas 
de natureza física, psicossocial e espiritual (WHO, 2002). 

  

Considera-se em tal definição, o conceito de “Dor Total”, desenvolvido por Dame 

Cicely Saunders, profissional esta que introduziu o Cuidado Paliativo moderno em meados 

da década de 1960 em Londres. Tal conceito traz a importância de todas as dimensões do 

sofrimento humano, as quais devem ser observadas de forma indissociável, quais sejam: 

física, mental, social e espiritual (CARDOSO, 2012). Neste sentido, concorda-se com o 

entendimento de que pacientes em doenças avançadas se deparam com perdas tais como, 

de funcionalidade, de saúde e até mesmo de perspectiva de futuro, em que dor e sintomas 

impõem não somente limitações referentes à dimensão física, mas também aos aspectos 

materiais, emocionais e culturais do indivíduo (BRASIL, 2001). 

É com a intenção de abordar a dimensão social que o profissional de Serviço Social 

se faz presente, 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. Logo, o trabalho do Serviço Social em Cuidados Paliativos se realiza no 

entendimento de que a atenção paliativa também se constitui como acesso à política de 

saúde, defende-se o “direito de não sentir dor, [...] direito de ser cuidado e atendido em suas 

necessidades até o final de seus dias, direito de ver seus familiares auxiliados [...]” 

(ANDRADE, 2008, p. 46). Em tal especialidade, o/a assistente social comumente 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, 
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isolados socialmente por baixa funcionalidade e/ou baixa lucidez, sem possibilidade 

laborativa e em perda de papeis sociais.  

Neste sentido, a intervenção profissional também se dá com os familiares destes 

usuários, os quais são submetidos à prestação de cuidados, de forma a participar 

juntamente ao paciente da experiência de adoecimento, ainda que não sejam os indivíduos 

centrais do referido processo. Atua-se com o entendimento de que “a disponibilidade ou não 

para o cuidado está associada aos modelos de configuração [familiar] adotados e às 

condições concretas de vida às quais essas famílias estão submetidas” (LOPES, 2015, p. 

95). Sendo assim, tal fenômeno é influenciado pelo recorte social e de classe da sociedade.  

Tal realidade complexa é considerada e analisada pelo Serviço Social, pois é neste 

contexto e com a perspectiva relatada e supracitada no decorrer desta introdução que se 

realiza a prática profissional. 

 

2. OBJETIVO 

Este estudo objetivou entender a atuação do/da assistente social na especialidade 

de Cuidados Paliativos, tendo como campo de pesquisa o serviço ambulatorial de Cuidados 

Paliativos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HCFMUSP). Como objetivos secundários, propôs-se compreender: o que a literatura traz 

sobre Cuidados Paliativos e sobre a atuação dos assistentes sociais; como o atendimento 

de Serviço Social tem historicamente se dado no serviço citado a partir do levantamento dos 

atendimentos registrados em prontuário; e qual a opinião e compreensão dos indivíduos 

atendidos (pacientes e familiares) acerca da atuação do Serviço Social. 

 

3. JUSTIFICATIVA  

O trabalho profissional pode ser visto e entendido sob diversas perspectivas 

(daqueles que escrevem sobre a temática, que atuam na assistência direta ao usuário e dos 

indivíduos atendidos, por exemplo). Portanto, entende-se que compreender as 

especificidades da intervenção do/da assistente social em Cuidados Paliativos e ter o 

conhecimento de como esta atuação se faz e se apresenta teórica, documental e 

praticamente pode propiciar a reflexão acerca do trabalho profissional do Serviço Social, 

tanto das/dos assistentes sociais participantes do estudo como dos demais profissionais que 

tiverem contato com esta pesquisa. 
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4. METODOLOGIA 

A pesquisa aqui referida partiu de uma abordagem quantitativa e qualitativa. Foram 

escolhidas formas combinadas de aproximação da realidade, no objetivo de conhecer a 

especialidade de Cuidados Paliativos, a atuação do Serviço Social nele, e a compreensão 

dos indivíduos atendidos sobre a abordagem dos/das assistentes sociais. Sendo assim, a 

pesquisa foi realizada em três etapas: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e 

pesquisa de campo.   

A pesquisa bibliográfica acompanhou-me ao longo de todo o estudo, já que os 

elementos encontrados forneceram subsídios à pesquisa documental e de campo, bem 

como à sua análise. Abordou-se o que é Cuidados Paliativos e o entendimento do 

sofrimento humano em sua totalidade, localizando o Serviço Social como profissão que atua 

diretamente sobre as formas de se manifestar a desigualdade social (uma destas formas é a 

falta de saúde e de acesso a ela) e imprescindível em uma equipe de saúde. Buscou-se 

autores de Cuidados Paliativos como: Chiba, Maciel, Matsumoto, e também autores de 

Serviço Social como: Andrade, Bravo, Cardoso, Iamamoto e Martinelli. 

A pesquisa documental se deu por meio da análise das avaliações sociais contidas 

nos prontuários dos pacientes atendidos desde o ano de 2012 pelo Ambulatório de 

Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (HCFMUSP). De acordo com CELLARD (2008, p. 295):  

O documento permite acrescentar a dimensão do tempo à 
compreensão do social. [...] graças ao documento, pode-se operar um 
corte longitudinal que favorece a observação do processo de 
maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, 
conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, etc., bem 
como o de sua gênese até os nossos dias.  

 
 

Para o realizar desta etapa da pesquisa, teve-se acesso aos prontuários de todos os 

pacientes acompanhados ambulatorialmente desde 2012, incluindo aqueles que entraram 

em óbito, tiveram alta, desistiram ou foram encaminhados para outras especialidades. 

Foram analisados todos os 693 prontuários localizados, contendo no total 635 avaliações 

sociais. A partir destes instrumentos, foi possível identificar o número e tipos de abordagens 

realizadas pelo Serviço Social. Isto feito, pudemos passar para a próxima etapa.  

O instrumento de coleta de dados escolhido para a pesquisa de campo foi o de 

entrevista. Segundo GIL (2008, p. 110):  

Pode-se definir entrevista como a técnica em que o investigador se 
apresenta ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de 
obtenção dos dados que interessam à investigação. A entrevista é, 
portanto, uma forma de interação social. Mais especificamente, é uma 
forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar 
dados e a outra se apresenta como fonte de informação. [...]. 
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Enquanto técnica de coleta de dados, a entrevista é bastante 
adequada para a obtenção de informações acerca do que as pessoas 
sabem, creem, esperam, sentem ou desejam [...].  
 

Elaborou-se um roteiro de entrevista semi-estruturada, de forma a partir de perguntas 

pré-estabelecidas abertas, de modo a permitir sugestões, comentários e opiniões sobre o 

atendimento de Serviço Social recebido, de modo a incentivar a participação dos sujeitos na 

construção de uma atenção em saúde de qualidade.  

A entrevista foi realizada com os cuidadores principais dos pacientes e pacientes 

lúcidos atendidos, mediante a autorização dos mesmos por meio da assinatura ao Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Durante o processo de aplicação das 

entrevistas, utilizamo-nos do gravador para registro das narrativas. No intuito de garantir a 

fidedignidade das falas, tais entrevistas foram gravadas mediante prévia autorização dos 

participantes da pesquisa e transcritas para análise posterior. De acordo com MINAYO 

(2012, p. 19):  

 
O registro fidedigno, e se possível “ao pé da letra”, de entrevistas e 
outras modalidades de coleta de dados cuja matéria-prima é a fala, 
torna-se crucial para uma boa compreensão da lógica interna do 
grupo ou da coletividade estudada. Dentre os instrumentos de 
garantia da fidedignidade o mais usual é a gravação da conversa. 
 
 

5. RESULTADOS OBTIDOS  

5.1. A intervenção do Serviço Social a partir dos registros em prontuário  

 

A partir da pesquisa documental empreendida, foram localizados no total 693 

prontuários referentes aos pacientes atendidos a partir do ano de 2012, 635 destes (91,6%) 

contendo a avaliação realizada pelo Serviço Social. De acordo com os 1244 registros de 

abordagens executadas pelo Serviço Social, para além da avaliação socioeconômica, qual 

seja o instrumental mais utilizado pelas assistentes sociais do serviço (51% de todas 

abordagens), as abordagens mais comumente realizadas foram orientações sobre direitos, 

programas e políticas sociais (18,6%); encaminhamentos a outros profissionais ou serviços 

internos e externos à instituição hospitalar (14,5%); e acolhimentos para a identificação de 

demandas sociais (14,1%).  
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Sobre a participação do Serviço Social no decorrer dos anos, pode-se afirmar que a 

profissão tem se feito mais presente no trabalho multiprofissional da equipe ambulatorial de 

Cuidados Paliativos, já que se observou que o número percentual de avaliações sociais 

aumentou consideravelmente no passar dos anos, assim como o número médio de 

abordagens registradas por paciente. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano 2012 2013 2014 2015 
2016  

Inativos 
2016  

Ativos 

Percentual de 
Avaliações Sociais 

68,8% 87,1% 93,3% 94,2% 97% 97,3% 

TABELA 1: Evolução percentual do número de avaliações sociais em relação ao número de 

prontuários localizados. 

 

Fonte: Dados produzidos pelo levantamento das informações contidas nas avaliações 
sociais dos/as pacientes atendidos/as no Ambulatório de Cuidados Paliativos do 
HCFMUSP 

Fonte: Dados produzidos pelo levantamento das informações contidas 
nas avaliações sociais dos/as pacientes atendidos/as no Ambulatório de 
Cuidados Paliativos do HCFMUSP 
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5.2. A intervenção do Serviço Social a partir da compreensão dos indivíduos 
atendidos 

 

A pesquisa realizada em campo em questão diz respeito à compreensão e opinião 

dos indivíduos entrevistados acerca da atuação das profissionais de Serviço Social no 

ambulatório de Cuidados Paliativos do HCFMUSP. Nesta etapa, contou-se com a 

participação de dez respondentes, onde 70% foram familiares de pacientes e 30% 

pacientes, 50% mulheres e 50% homens. Referente ao atendimento do Serviço Social a 

esses pacientes e familiares, foi registrado um número médio de 3 abordagens por binômio 

paciente-família, variando entre 1 a 6 atendimentos sociais, sendo que todos os indivíduos 

foram submetidos ao instrumental de avaliação socioeconômica. 

Identificou-se que uma maioria de 6 entrevistados (60%), em primeiro momento, se 

recordou da presença das assistentes sociais, de ter sido abordada por alguma profissional, 

mas não de uma ação específica.  

Sim. Foi na época que ela ficou internada. No ambulatório vocês 
sempre atendem a gente (Pedro). 

[...] a gente já foi questionado, várias assistentes sociais já passaram, 
mas graças a Deus a gente nunca precisou (Norberto). 

 

Entretanto, quando realizada uma segunda pergunta, desta vez, sobre a importância 

do atendimento do Serviço Social, além de todos os entrevistados afirmarem a importância 

do trabalho das assistentes sociais, 8 indivíduos entrevistados (80%) se recordaram e 

citaram uma ação empreendida pela profissão, ainda que de forma vaga ou com poucos 

detalhes. Constatou-se que a atuação do Serviço Social é percebida pelos participantes da 

pesquisa, ainda que em segundo momento ou vagamente, pois a princípio, os mesmos 

tiveram dificuldades para lembrar de alguma abordagem realizada pelas profissionais, mas 

Ano 2012 2013 2014 2015 
2016  

Inativos 
2016  

Ativos 

Nº médio de 
abordagens 

1,3 1,9 1,6 1,8 2,3 2,3 

TABELA 2: Média de abordagens realizadas pelo Serviço Social registradas por paciente. 

 

Fonte: Dados produzidos pelo levantamento das informações contidas nas avaliações 
sociais dos/as pacientes atendidos/as no Ambulatório de Cuidados Paliativos do 
HCFMUSP 
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logo em seguida, após a segunda questão sobre tal abordagem, se recordaram, percebendo 

a atuação do Serviço Social de distintas formas. 

Com certeza. Eu me lembro que o Serviço Social tentou me 
encaminhar pro ICESP [Instituto do Câncer do Estado de São Paulo], 
tentou mas não conseguiu. (Alana).  

Eu acho interessante, pela informação que nos traz, é bom. (Jair).  

É importante também. Porque vem perguntar as coisas, vem querer 
saber do paciente, querer saber da gente também, como a gente tá. 
(Amanda).  

 

Por meio dos relatos feitos pelos pacientes e familiares entrevistados, pôde-se 

identificar algumas atividades realizadas pelas profissionais de Serviço Social. Os 

encaminhamentos a outros serviços de saúde e assistência, a promoção do acesso à 

informação (o qual se constitui como direito em saúde e princípio do SUS), o acolhimento 

social e o diálogo interdisciplinar são ações constituintes de um trabalho profissional oriundo 

de um posicionamento ético que busca garantir direitos sociais. Tais atividades estão 

previstas nos Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na Saúde:  

 

os determinantes sociais que interferem no processo saúde-doença;  

saúde da instituição e da rede de serviços e direitos sociais, bem 
como de forma compromissada e criativa não submeter à 
operacionalização de seu trabalho aos rearranjos propostos pelos 
governos que descaracterizam a proposta original do SUS de direito, 
ou seja, contido no projeto de Reforma Sanitária;  

 necessária atuação em equipe, tendo em vista a 
interdisciplinaridade da atenção em saúde;  

fortaleçam a articulação entre as políticas de seguridade social, 
superando a fragmentação dos serviços e do atendimento às 
necessidades sociais; [...]. (CFESS, 2010, p. 30)  

 
 

Entretanto, as falas e contribuições expostas nos trazem novas reflexões acerca do 

alcance de tal atuação e de como ela tem sido entendida pelos usuários atendidos. Não 

foram identificadas, nas falas dos entrevistados, evidências de que o significado e o objetivo 

da atuação do Serviço Social são compreendidos. Mediante isso, infere-se que a 

intencionalidade da abordagem realizada pelas assistentes sociais não tem sido entendida 

em sua essência por aqueles que são os usuários do serviço ambulatorial.   

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo da temática de Cuidados Paliativos nos dá subsídios para afirmar que o 

Serviço Social tem importante participação na proposta interdisciplinar da especialidade, já 
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que esta considera a totalidade das dimensões do ser humano e defende um atendimento 

integral em saúde desde sua conceituação. 

A pesquisa documental exposta não nos deixa dúvidas sobre a relevância do Serviço 

Social em meio à equipe multiprofissional de Cuidados Paliativos do campo estudado, já 

que, segundo os registros em prontuário coletivo, sua intervenção tem se dado por meio de 

distintas abordagens e com uma maior frequência nos últimos anos.  

Através da pesquisa de campo, notou-se que, em primeiro momento, as ações 

empreendidas pelo Serviço Social não são recordadas. Entretanto, em um segundo 

momento, o Serviço Social é lembrado, inclusive tendo diversas atividades identificadas. 

Todavia, defende-se que o Serviço Social poderia ter sua importância muito melhor 

apontada pelos usuários submetidos à sua intervenção se estes fossem informados da 

intenção com a qual a atuação se realiza, qual seja:  

 
[...] a garantia dos direitos civis, sociais e políticos dos seguimentos 
populares, [...] especialmente o direito à saúde, com vista a contribuir 
para a qualidade do espaço público, para o controle social e, em 
última instância, para a construção de uma nova ordem social. 
(VASCONCELOS, 2009, p. 244)  

 

Entendendo que o desconhecimento da intencionalidade da intervenção do Serviço 

Social possa se estender à equipe de saúde, cabe ao profissional assistente social, 

primeiramente, se considerar importante e imprescindível em meio aos demais profissionais, 

de modo a buscar em toda a sua vida profissional o aprimoramento, a atualização e a 

capacitação específica em Serviço Social, através dos diversos espaços promovidos pelas 

entidades de organização da categoria e das instâncias educacionais existentes. Desta 

forma, terá mais aparato teórico para a percepção das possibilidades de proposição do 

próprio trabalho no cotidiano de sua atuação, assim como para propiciar uma melhor 

compreensão e valorização de seu trabalho dentro da equipe multiprofissional. Concorda-se 

com a afirmação de que:  

[...] na área [da saúde], os/as assistentes sociais se inserem em 
processos de trabalho ao lado de outros/as profissionais, na busca de 
condições de saúde como objetivo final do trabalho. Tal situação leva 
a diferentes condições, horizontalizadas ou não, na participação 
dos/as assistentes sociais nas equipes de trabalho. [...] a inserção 
valorizada ou subalternizada do/a profissional decorre muitas vezes 
do grau de aprofundamento teórico que detém o/a assistente social, e 
que lhe possibilita a leitura da realidade e a argumentação em suas 
propostas (CRESS/SP, 2015, p. 80).  

 
 

Sendo assim, entende-se como propício considerarmos não apenas a dimensão 

técnico-operativa, mas também as dimensões teórico-metodológica e ético-política no 

cotidiano profissional, a fim de que não apenas as ações burocráticas e imediatas sejam 
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percebidas, mas também a significação e intencionalidade das atividades empreendidas 

sejam conhecidas, tanto pela equipe como pelos pacientes e familiares acompanhados, de 

modo que nossa intervenção não se encerre em si.  
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