
Realização: Apoio:

 

 

TÍTULO: SERVIÇO SOCIAL E A EQUIPE INTERDISCIPLINAR NOS CUIDADOS PALIATIVOS

 

CATEGORIA: CONCLUÍDO

 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS

 

SUBÁREA: Serviço Social

 

INSTITUIÇÃO: FACULDADES INTEGRADAS DE BOTUCATU -

 

AUTOR(ES): TATIANA GREGORIO GARCIA, KÁSSIA SOARES NUNES

 

ORIENTADOR(ES): PRISCILA SALES PICOLI

 

COLABORADOR(ES): NILZA PINHEIRO DOS SANTOS

 



[Digite aqui] 
 

SERVIÇO SOCIAL E A EQUIPE INTERDISCIPLINAR NOS CUIDADOS 
PALIATIVOS 

 

 

RESUMO 

A atuação do profissional de serviço social junto à equipe interdisciplinar nos cuidados 
paliativos é considerada relevante, pois desenvolve um trabalho de análise do contexto sociofamiliar 
e de vida do usuário, da capacidade de reflexão sobre todo o contexto que o usuário traz com ele, 
proporcionar ao usuário e familiares apoio social, acolhimento e orientação quanto ao acesso aos 
direitos sociais que influenciam no processo de saúde e doença dos mesmos e sua rede de apoio; 
subsidiando as ações da equipe quanto à realidade sociofamiliar e social do paciente. Este trabalho 
tem por objetivo através de revisões literárias nas bases de dados LILACS e Scielo, compreender o 
papel do Serviço Social junto à equipe dos cuidados paliativos e familiares, bem como a metodologia 
de trabalho utilizada pelo profissional, assim Foram encontrados 15 artigos, 3 livros, 2 cartilhas e 1 
resolução, pertinentes a temática, sendo que após avaliações criteriosas de conteúdo, foram 
excluídos 7 artigos e 3 livros, por incompatibilidade aos critérios de seleção. Sendo assim, a amostra 
foi constituída por 11 estudos conforme quadro 1. 

 

Palavras chave:- serviço social; equipe multidisciplinar; cuidados paliativos. 

 

INTRODUÇÃO      

 

Pudemos observar que inicialmente, os cuidados paliativos foram pensados 

apenas para o tratamento oncológico, mas hoje englobam qualquer doença que 

ameace a vida por ser progressiva ou até mesmo incurável. 

 

De acordo com ANDRADE (2007) 

 

O cuidado com o próximo sempre esteve presente na história do homem, e 
a busca pela atenção efetivamente direcionada àquele que apresenta 
doenças não passíveis de cura se constitui em preocupação antiga da 
humanidade, podendo ser percebida claramente na história dos Cuidados 
Paliativos. (p.21) 

 

Seu auge se deu em 1967 quando Cicely Saunders funda o St. Christopher 

Hospice na Inglaterra. Cicely Saunders é considerada a pioneira dos Cuidados 

Paliativos até os dias de hoje. (ANDRADE, 2007, p.31) 

 

Seus estudos foram importantes na questão humanitária da dor e do 

tratamento, não somente ao paciente mais também com a família. Foi pioneira na 

utilização da morfina como tratamento de dor e acreditava na importância do 

acolhimento das famílias enlutadas.  (ARRUDA, 2016 p.1). 
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Segundo ARRUDA (2016 p.1). Cicely Saunders deixou sua contribuição para 

os Cuidados Paliativos e deu voz para estas pessoas a princípio no Serviço Social 

já que era formado na área nos dando direcionamento no amparo para com 

pacientes e família, quanto os cuidados físicos já que se formou como enfermeira e 

posteriormente médica.  

 É preciso desmistificar a ideia que, cuidados paliativos só devem ser 

empregados quando não há mais possibilidade de tratamento e o paciente estiver 

em condição de terminalidade. Seu principal conceito é promover a qualidade de 

vida dos pacientes e seus familiares por meio controle e alivio de dor e sintomas do 

paciente e o sofrimento não só do paciente, mas também de sua família. . 

 

OBJETIVOS 

 
Verificar como os cuidados paliativos são oferecidos para o paciente e sua família 

no momento em que o médico identifica que não existem mais possibilidades de 

cura, dentro de um limite no qual nenhum tratamento possa significar mais 

desconforto ao paciente. 

 

Compreender a atuação do Assistente Social como membro de uma equipe 

multidisciplinar nos Cuidados Paliativos. 

 

METODOLOGIA 

 

 Para a realização desse trabalho, foram utilizadas revisões literárias, com a 

escolha de bancos de dados reconhecidos tais como Scielo e LILACS, utilizando os 

termos “serviço social” e “cuidados paliativos”, os artigos e os livros foram 

selecionados mediante os critérios de inclusão e exclusão pré-estabelecidos pelos 

pesquisadores, após uma leitura previa dos textos encontrados, em um processo de 

análise sistemática e sumarizados da literatura, assim como interpretamos e 

discutimos os resultados obtidos a fim de relacioná-lo com o conteúdo a ser 

apresentado. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

                A Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2002 define os cuidados 
paliativos como  
 

“[...] na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que objetiva 
a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de 
uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do 
sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de 

dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos espirituais.” (ANCP, 
2009, p.16) 

 

No Brasil, a Resolução N° 41, 31 de outubro de 2018, dispõe as diretrizes 
dos cuidados paliativos no Sistema Único de Saúde (SUS) tornando-a uma política 
pública de saúde, conforme estabelecido em seu art. 2º e parágrafo único: 

 
“Cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe 
multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e 
seus familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio da 
prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação 
impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, 
psicológicos e espirituais. 
Parágrafo único: Será elegível para cuidados paliativos toda pessoa afetada 
por uma doença que ameace a vida, seja aguda ou crônica, a partir do 
diagnóstico desta condição. ” 

 

Através de revisões bibliográficas e grupos de estudo, verificamos que a 

definição dos cuidados paliativos está relacionada com a busca constantemente a 

melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, sendo composta por 

uma equipe multidisciplinar como médicos, enfermeiros, nutricionistas, 

farmacêuticos, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, dentistas e 

assistentes sociais, abrangendo a sim o paciente na sua totalidade, desde a sua 

doença, suas dores, suas fragilidades emocionais e psíquicas que possam o afetar 

na sua condição de saúde, bem como de sua família, e o como lidar com o luto. 

 

O SERVIÇO SOCIAL E A EQUIPE INTERPROFISSIONAL DOS CUIDADOS 
PALIATIVOS 
 

Segundo Medeiros (2015, p.12), apud Tavares (2017, p.7): 

 

“O assistente social dentro de uma equipe em cuidados paliativos 
desenvolve ações que visam à identificação do usuário, traçando um perfil 
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social do mesmo, sempre fazendo uma relação com a família que 
juntamente participa desse processo e sofre os mesmo determinantes, que 
revelam a importância dessa concessão de direitos para que possam 
minimizar essas condições postas, levando em conta as inúmeras 
dificuldades que se colocam nesse processo no processo de adoecimento 
sem uma possibilidade de cura. Através de visitas, mediação em processos 
burocráticos, como realização de exames, acesso a benefícios assistenciais 
e previdenciários, gratuidades de muitos serviços e a interação ou mediação 
entre paciente e os demais profissionais e/ou instituição.” 
 
 

Podemos verificar que o assistente social perpassa pela equipe 

interdisciplinar com o objetivo de identificar o perfil socioeconômico, a intervenção 

com a finalidade de orientar pacientes e familiares ao acesso de seus direitos sociais, 

assistenciais e burocráticos, como os benefícios previdenciários, realizando a 

mediação entre paciente, família e profissionais da entidade e, consequentemente, 

a equipe dos cuidados paliativos. 

 

O acolhimento também é um instrumento importante para os assistentes 

sociais, e que para Medeiros (2015, p.12), apud Tavares (2017, p.7): 

 

“a importância do acolhimento é vista como uma forma de dar uma resposta 
positiva ao paciente e de retirar o foco apenas do médico e trazer a 
importância da equipe multidisciplinar para que o paciente seja atendido em 
sua totalidade, e que seja um atendimento qualificado e que não seja feito 
de forma isolada, mas pressupõe a ideia de troca de saberes e uma 
educação permanente e referente ao serviço social. Destacam os métodos 
utilizados que dão referência ao que seja acolhimento na prática do 
assistente social, como uma forma de conhecer a realidade do paciente e 
trazer uma resposta positiva no atendimento das demandas sociais 
referentes à viabilização do acesso a direitos sociais.”  
 

A família é considerada parte fundamental do paciente, devendo nos 

cuidados paliativos ser também acolhida nesta fase de enlutamento, bem como em 

seus aspectos socioeconômico e emocionais, levando em consideração o 

acolhimento como instrumento, bem como orientações a seus direitos sociais, assim 

segundo REIGADA (2014, p.3): 

“Em cuidados paliativos (CP), o principal objetivo no apoio à família assenta 
em ajudá-las a cumprir a sua função cuidadora, a fim de que a participação 
no processo de perda que vivenciam seja concluída da forma mais saudável 
possível. As primeiras e mais importantes premissas para conseguir apoiar 
bem uma família num processo de doença avançada são o conhecimento e 
a compreensão. Essas capacidades facilitam e ajudam a encontrar a forma 
mais adequada de tratar cada situação em particular, possibilitando a 
identificação dos determinantes e condicionantes circunstanciais, que 
aparecem no seio familiar e, assim, realizar um enquadramento da situação 
do momento que esta se está a viver. É adequado realizar uma visão 
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introdutória dos acontecimentos, dinâmicas ou condutas familiares que 
muitas vezes ocorrem neste processo.”  
 
 

Será necessário entender as demandas dos cuidados paliativos para que os 

assistentes sociais possam atuar com excelência neste quesito. Entende-se como 

família um complemento do paciente, seja da problemática por ele apresentada, 

sentimentos, amparo emocionais e até mesmo físicos. Acolher e conhecer a família 

tanto quanto seu perfil tornara o tratamento mais eficaz. A intervenção do assistente 

social se dará no acolhimento destas famílias, no conhecer perfil familiar objetivando 

o bem estar do paciente e família, bem como orientar família e paciente sobre ao 

acesso de seus direitos sociais.  

 

RESULTADOS 

 

Foram encontrados 15 artigos, 3 livros, 2 cartilhas e 1 resolução, pertinentes 

a temática, sendo que após avaliações criteriosas de conteúdo, foram excluídos 7 

artigos e 3 livros, por incompatibilidade aos critérios de seleção. Sendo assim, a 

amostra foi constituída por 11 estudos conforme quadro 1. 

 

Quadro 1- Distribuição dos artigos livros, cartilhas e resolução segundo autoria, ano 

de publicação, período, título e abordagem metodológica de estudo. 
 

 

AUTORES/ANO PERIÓDICO TÍTULO 
ABORDAGEM 

METODOLÓGICA 

SIMÃO AB, SANTOS 
F, OLIVEIRA LF, 
SANTOS RA, 
HILÁRIO RC e 
CAETANEO SC. 2010 

Serviço Social & 
Sociedade n° 102 
São Paulo 
April/June 2010 

A atuação do Serviço 
Social junto a pacientes 
terminais: breves 
considerações 

Revisão de  
Literária 

HERMES HR. e 
LAMARCA ICA. 2013 

Ciência & Saúde 
Coletiva vol. 18 n° 9 
Rio de Janeiro 
Sept. 2013 

Cuidados paliativos: uma 
abordagem a partir das 
categorias profissionais de 
saúde 

Revisão de  
Literária 

ACADEMIA 
NACIONAL DE 
CUIDADOS 
PALIATIVOS. 2017 

Cartilha Virtual ANCP 
Associação Nacional 
dos Cuidados 
Paliativos e Editora 
Dínamo 13-sept-2017 

Cuidar na essência: uma 
conversa sobre cuidados 
paliativos 

Revisão de  
Literária 

GRUPO DE 
TRABALHO 
“SERVIÇO SOCIAL 
NA SAÚDE." 2010 

Cartilha CFESS 
Série: Trabalho e 
projeto profissional 

Parâmetros para Atuação de 
Assistentes Sociais na 
Política de Saúde 

Documento 
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nas políticas sociais 
- 2010   

ANDRADE L. 2007 
Tese de Doutorado em 
Serviço Social PUC-SP 
2007 

Trajetórias no Limiar da Vida 
e da Morte: Cuidados 
Paliativos na Assistência 
Domiciliar 

Revisão de  
Literária 

ARRUDA L. 2016 

Hospital do 

Coração 2016/01 

 

Dame Cicely Saunders: 
Dedicou-se aos Cuidados 
Paliativos 

Revisão de  
Literária 

DIARIO OFICIAL DA 
UNIÃO, Edição 225, 
Seção 1, Pag. 276 

Resolução 

Resolução N° 41 Dispõe 
sobre as diretrizes para a 
organização dos cuidados 
paliativos, à luz dos cuidados 
continuados integrados, no 
âmbito Sistema Único de 
Saúde (SUS) 

Norma legal 

TAVARES AMO, 
SOUZA DM e 
SANTOS CT 2017 

VIII Jornada 
Internacional de 
Políticas Públicas 22 
a 25 Agosto de 2017 

A Prática do Assistente 
Social em Cuidados 
Paliativos 

Revisão de 
 Literária 

REIGADA C, RIBEIRO 
JLP, NOVELLAS A e 
PEREIRA JL 2014 

Textos & Contextos 
(Porto Alegre), v. 13, n. 
1, p. 159 - 169, 
jan./jun. 2014 

O Suporte a Família em 
Cuidados Paliativos 

Revisão de 
 Literária 

MEDEIROS, T.S; 
SILVA, O.R; 
SARDINHA, A. L. B. 
2015 

Textos & Contextos 
(Porto Alegre), v. 14, 
n. 2, p. 403 -415 
ago./dez. 2015 

Acolhimento e acesso aos 
direitos sociais: assistência a 
pacientes em cuidados 
paliativos. 

Revisão de  
Literária 

ACADEMIA 

NACIONAL DOS 

CUIDADOS 

PALIATIVOS 

Manual ACNP 
Academia Nacional de 
Cuidados Paliativos e 
Diagraphic – Rio de 

Janeiro, 2009 

Manual de Cuidados 
Paliativos 

Revisão de  
Literária 

 

Analisando os artigos verificamos que o Assistente Social atua em uma 

equipe multidisciplinar ou interdisciplinar composta por médicos, psicólogos e 

enfermeiros entre outros como farmacêuticos, nutricionista, fisioterapeuta, 

fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, assistente espiritual, e dentista com a 

responsabilidade de contribuir para o melhor tratamento do paciente. 

 

Outro aspecto importante é o fato do assistente social dentro de uma equipe 

interdisciplinar atua na mediação entre paciente, família e profissionais da entidade, 

onde também desenvolve o perfil socioeconômico do paciente e família, realizando 

mediações e orientações sobre seus direitos burocráticos, como benefício 

previdenciário ou sócio assistenciais, buscando assim a garantia dos direitos sociais 

deste paciente e família.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para entendermos de fato o que significa “cuidados paliativos” é necessário 

tirarmos a venda dos olhos e parar de olhar para os cuidados paliativos como uma 

fase final da vida do indivíduo, pois pode haver muito que se viver mesmo estando 

em cuidados paliativos. 

 

Os cuidados paliativos são uma concepção de atendimento na medicina cujo 

objetivo é melhorar a qualidade de vida do paciente com doença progressiva, e a 

todos os envolvidos nesse processo de adoecimento, sendo que a atuação do 

serviço social é de grande importância, pois desenvolver uma mediadora entre 

paciente, família e instituição e equipe interdisciplinar, assim como proporcionar ao 

usuário e familiares apoio social, acolhimento e orientação quanto ao acesso aos 

direitos sociais que influenciam no processo de saúde e doença dos mesmos e sua 

rede de apoio. 

 

O trabalho interdisciplinar na área de saúde é importantíssimo, 

principalmente nos “cuidados paliativos”, no cuidado do sofrimento humano, pois se 

trata de um momento de sofrimento e dor, em que não só o doente mais também 

sua família merece atendimento e atenção, assim uma equipe composta por 

profissionais tais como médicos, psicólogo, assistentes sociais, fisioterapeutas, entre 

outros, proporciona um atendimento ao paciente na sua totalidade. 

 

Assim, podemos compreender que os cuidados paliativos como o momento 

de adoecimento do paciente e que para alivio de sua dor e sofrimento, ficara aos 

cuidados de uma equipe para o controle e alivio da dor, cuja equipe multidisciplinar 

ou interdisciplinar irá trabalhar todos os aspectos da de sua existência afetada pela 

doença, assim como de sua família, todos objetivando a melhora da qualidade de 

vida deste paciente através do controle de dor e sofrimento.  
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