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RESUMO 

 

 
Esta pesquisa apresenta como tema central a atuação do/a assistente social junto à 
equipe de cuidados paliativos no Hospital Evangélico de Londrina. O interesse em 
pesquisar este tema se deu a partir da minha experiência como estagiária de serviço 
social no Hospital em 2019.O objetivo geral visa compreender como se desenvolve o 
trabalho do/a assistente social na equipe de cuidados paliativos do Hospital 
Evangélico de Londrina e sua importância na equipe interdisciplinar. Os objetivos 
específicos da pesquisa são: contextualizar os cuidados paliativos no Brasil, desvelar 
os conhecimentos e habilidades demandadas a assistente social integrante da equipe 
de cuidados paliativos, descrever as ações desenvolvidas pela assistente social na 
equipe interdisciplinar de cuidados paliativos do Hospital Evangélico de Londrina e 
identificar a contribuição do assistente social na equipe interdisciplinar de cuidados 
paliativos no Hospital Evangélico de Londrina. Quanto à metodologia, trata-se de uma 
pesquisa descritiva de caráter exploratória. A coleta de dados foi realizada por meio 
de entrevistas semi- estruradas com quatro profissionais que compõe a equipe 
interdisciplinar de cuidados paliativos: a médica coordenadora da equipe, uma 
enfermeira, uma assistente social e uma psicóloga, as entrevistas foram aplicadas a 
partir do aceite do comitê de ética e pesquisa do Hospital Evangélico e assinatura do 
termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Os dados foram analisados 
utilizando-se a modalidade de análise de conteúdo temática. Os resultados 
preliminares apontam a importância do serviço social em equipes de cuidados 
paliativos e no trabalho interdisciplinar, em que o serviço social tem como tarefa 
primordial a interlocução com a família e desta com a equipe e com a rede de serviços 
do município a partir demais demandas sociais do paciente e família. 

 
 

Palavras-chave: Serviço Social, Cuidados Paliativos e interdisciplinaridade. 
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ABSTRACT 

 
This research has as a central theme the role of the social worker with the palliative 
care team at Hospital Evangélico de Londrina. The interest in researching this theme 
came from my experience as a social service intern at the Hospital in 2019.The general 
objective is to understand how the social worker works in the palliative care team of 
the Evangelical Hospital of Londrina and its importance in the interdisciplinary team. 
The specific objectives of the research are: to contextualize palliative care in Brazil, to 
unveil the knowledge and skills required of a social worker who is part of the palliative 
care team, to describe the actions developed by the social worker in the 
interdisciplinary palliative care team of Hospital Evangélico de Londrina and to identify 
the contribution of the social worker in the interdisciplinary palliative care team at 
Hospital Evangélico de Londrina. As for the methodology, it is an exploratory 
descriptive research. Data collection was carried out through semi-structured 
interviews with four professionals who make up the interdisciplinary palliative care 
team: the team's coordinating doctor, a nurse, a social worker and a psychologist, the 
interviews were applied based on the acceptance of the ethics and research committee 
of Hospital Evangélico and signature of the informed consent form (ICF). The data 
were analyzed using the thematic content analysis modality. The preliminary results 
point to the importance of social service in palliative care teams and in interdisciplinary 
work, in which social service has as its primary task the interlocution with the family 
and this with the team and with the municipality's service network from too much. social 
demands of the patient and family. 

 
 

Key-words: Social Work, Palliative Care and interdisciplinarity. 
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INTRODUÇÃO 

 
O interesse em pesquisar o tema se deu a partir da experiência como estagiária 

do Curso de Serviço Social no departamento de Serviço Social do Hospital Evangélico 

de Londrina, em 2019. Entre as principais demandas apresentadas ao serviço social 

da instituição estão: acolher pacientes/usuários e seus familiares, localizar familiares 

de pacientes/usuários, esclarecer sobre o estado de saúde dos pacientes/usuários, 

encaminhar os pacientes/usuários para a rede de serviços, etc. Em 2019, foi 

implantado o atendimento de cuidados paliativos por meio de uma equipe 

interdisciplinar formada por cinco médicos especialistas em cuidados no fim da vida e 

também por uma enfermeira, uma psicóloga, uma fonoaudióloga e uma assistente 

social. No atendimento aos familiares de pacientes/usuários que estão em 

acompanhamento, percebe-se um aumento gradativo de demandas para a equipe, 

com a complexidade do tema que envolve questões sociais e psicológicas, além da 

dificuldade dos familiares em compreender que cuidados paliativos não significa que 

não há mais nada a se fazer pelo seu ente querido. 

 
De acordo com a Academia Nacional de Cuidados Paliativos -ANCP (2009) e 

para a Organização Mundial da Saúde (OMS), os cuidados paliativos são definidos 

por: 

[...] 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). 

Maciel (2008) destaca que: 

Os Cuidados Paliativos precisam ser rigorosamente administrados no âmbito 
das práticas de saúde, com intenso controle e aplicação de fundamento 
científico à sua prática, para jamais serem confundidos com descaso, 
desatenção, ausência de assistência ou negligência (MACIEL,2008, p.24). 
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De acordo com Maciel (2008) os cuidados paliativos são medidas de conforto 

para pacientes/ usuários que não possuem prognóstico de cura da doença, e em que 

o tratamento para recuperação não é mais eficaz, os cuidados paliativos auxiliará 

através de medidas para alívio da dor e conforto. 

Ainda de acordo com a OMS (2002), mais de 20 milhões de pessoas no mundo 

inteiro precisam deste tipo de tratamento todos os anos. Nesse sentido, entendemos 

a relevância de discutirmos essa temática voltada à atuação do assistente social junto 

à equipe de cuidados paliativos. 

Nesse contexto delimitamos como questão norteadora: Como é o trabalho do/a 

assistente social na equipe de cuidados paliativos do Hospital Evangélico de 

Londrina? Para discutir essa questão, este trabalho tem por objetivo geral 

compreender como se desenvolve o trabalho da/o assistente social na equipe de 

cuidados paliativos do Hospital Evangélico de Londrina e sua importância na equipe 

interdisciplinar. Como objetivos específicos definimos: 

✓ Contextualizar os cuidados paliativos no Brasil; 

✓ Desvelar os conhecimentos e habilidades demandadas a/o assistente 

social integrante da equipe de cuidados paliativos; 

✓   Descrever as ações desenvolvidas pela/o assistente social na equipe 

interdisciplinar de cuidados paliativos do Hospital Evangélico de 

Londrina; 

✓    Identificar a contribuição do trabalho do/a assistente social na equipe 

interdisciplinar de cuidados paliativos no hospital Evangélico de 

Londrina. 

Em relação à metodologia de coleta de dados nos apoiamos em Minayo (1993, 

p.14) que afirma que “os procedimentos metodológicos são o caminho do pensamento 

e a prática exercida na abordagem da realidade”. Minayo (2001) refere que a fase 

inicial da pesquisa é a exploratória na qual ocorre o questionamento introdutório sobre 

o objeto proposto para a pesquisa. Trata-se do momento em que o pesquisador vai 

propondo um novo discurso interpretativo. Também cita que a “fase exploratória 

consiste na produção do projeto de pesquisa e de todos os procedimentos necessários 

para preparar a entrada no campo” (MINAYO, 2001 p.26). 

Corroborando com a autora, destaca-se que o objeto desse estudo foi o 

exercício profissional do assistente social em equipe interdisciplinar de cuidados 
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paliativos. 

Considerando os escritos acima, neste trabalho de conclusão de curso 

desenvolvemos uma pesquisa descritiva partindo da fase exploratória através do 

levantamento bibliográfico que consistiu na busca e na leitura de livros e artigos 

publicados sobre cuidados paliativos e sobre o trabalho dos assistentes sociais em 

equipes de cuidados paliativos. Também foram consultados documentos oficiais sobre 

o tema para complementar o conhecimento sobre o assunto. O levantamento 

bibliográfico possibilitou mapear os materiais teóricos necessários para construção 

dos capítulos desta monografia. 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas com as profissionais 

que compõe a equipe de cuidados paliativos na instituição (uma enfermeira, uma 

psicóloga, uma assistente social e a médica coordenadora da equipe de cuidados 

paliativos). As entrevistas tiveram a função de identificar as ações desenvolvidas pela 

equipe sobre essa modalidade de cuidados e, principalmente, investigar atuação da 

assistente social junto à equipe de cuidados paliativos (em anexo os roteiros de 

questões). Para tratamento dos dados foi utilizado à análise de conteúdo temática 

utilizada para interpretar e descrever os textos, artigos e documentos. 

A entrevista foi importante para a coleta de dados por possibilitar o contato 

direto entre o pesquisador e o entrevistado. Segundo Gil (2011, p.109) “A entrevista é 

uma técnica de coleta de dados mais utilizada no âmbito das ciências sociais”. 

Pode-se definir entrevista como a técnica em que o investigador se apresenta 
frente 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 (GIL, 2011, p. 109).  

A pesquisa foi realizada no Hospital Evangélico de Londrina, e as entrevistas 

foram aplicadas após a aceitação do convite, assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) com o parecer positivo do comitê de ética e pesquisa do 

Hospital Evangélico de Londrina (CEP AEBEL). O áudio coletado foi descartado após 

transcrição e análise do material. A transcrição foi editada cuidadosamente de acordo 

com a língua portuguesa preservando os sentidos das falas. 
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Este trabalho está dividido em três capítulos, o primeiro capítulo contextualiza 

sobre a Proteção Social, Política Pública de Saúde no Brasil, a Reforma Sanitária 

Brasileira e o Sistema Único de Saúde (SUS). No segundo capítulo abordamos a 

legislação e a normatização dos cuidados paliativos em saúde; a interdisciplinaridade 

e multidisciplinaridade no campo da saúde; os cuidados paliativos e o Serviço Social 

em saúde. No terceiro capítulo, analisamos, a partir dos dados das entrevistas, a 

atuação do serviço social na equipe de cuidados paliativos. 

A análise esta construída a partir dos seguintes tópicos: o perfil dos pacientes 

atendidos nos cuidados paliativos; quais as doenças incuráveis e crônicas são focos 

dos cuidados paliativos; em quais situações e/ou por quais motivos os cuidados 

paliativos são recomendados neste hospital; quais as demandas mais frequentes 

apresentadas à equipe de cuidados paliativos do Hospital Evangélico pelos 

usuários/pacientes e familiares que estão sendo acompanhados; quais as principais 

atividades desenvolvidas junto aos usuários/ pacientes e familiares; a importância dos 

cuidados paliativos; em quais situação são necessárias a intervenção do serviço social 

na visão dos profissionais da equipe; como se dá a relação dos membros da equipe 

no processo de trabalho, perguntas específicas para a assistente social sobre suas 

principais demandas, instrumentos técnico operativos entre outros e por fim as 

considerações finais. 
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1. A PROTEÇÃO SOCIAL E SAÚDE 

 
Neste capítulo abordaremos os aspectos da proteção social voltadas ao direito 

à saúde, necessários para entender o contexto de surgimento, mesmo que tardio de 

ações de cuidados paliativos. É dentro do sistema de saúde, com normatizações e leis 

de proteção implementada a partir do Estado, que os cuidados paliativos vão ser 

objeto de atenção. 

Segundo Fleury (1985, p.401) as primeiras iniciativas direcionadas a proteção 

social surgiram em uma conjuntura liberal, em que não havia a inevitabilidade de 

intervenção do Estado nas questões de natureza social, tendo em vista a “alegação 

da eficácia do mercado no trato dos problemas sociais emergentes”. Porém, o 

mercado passou a demonstrar ineficácia em superar os problemas sociais causados 

por ele mesmo, principalmente os problemas presentes na esfera da reprodução 

humana, requerendo deste modo a necessidade de intervenção estatal no âmbito das 

esferas da produção, da reprodução, e também das medidas de proteção social. 

As políticas sociais que tiveram origem neste contexto são conhecidas sob a 
designação de Assistência Social e incluíam o reconhecimento de uma 
necessidade, e alguma proposta de aliviá-la. Caracterizam-se por assumir 
que esta situação de necessidade decorre de um problema de caráter do 
necessitado, razão pela qual a assistência é provida em condições que 
tenham parcialmente compensar falhas passadas e prevenir falhas futuras 
(FLEURY, 1985, p.401).  

Na natureza compensatória e punitiva destas medidas destaco a título de 

exemplo, a frase em que se afirma: “na perda de outros direitos inerentes à condição 

de cidadania (no caso de menores protegidos pelo Estado), ou em restrições de ordem 

simbólica tais como rituais de degradação, atestados de miséria, entre outros a que 

são submetidas às famílias carentes” (FLEURY, 1985, p.401). 

Esta condição política de cidadania invertida, em que o indivíduo entra em 
relação com o Estado no momento em que se reconhece como um não 
cidadão tem como atributos jurídicos e institucionais, respectivamente, a 
ausência de uma relação formalizada de direito ao benefício, o que se reflete 
na instabilidade das políticas assistenciais, além de uma base institucional 
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que reproduz um modelo de voluntariado das organizações de caridade, 
mesmo quando exercidas em instituições estatais (FLEURY, 1985, p. 401). 

O segundo modelo de proteção social indicado por Fleury (1985) foi construído 

no final do século XIX no qual os operários começaram a se reconhecer enquanto 

classe, organizando-se para reivindicar seus direitos como atores qualificados na 

ordem econômica e política. As respostas formuladas naquele período limitavam-se a 

um seguro social disponibilizado aos trabalhadores legalmente assalariados com a 

qual são estabelecidos uma relação jurídica de forma contratual. 

De acordo com Fleury as regras contratuais eram: 

[...] Proporcionais à contribuição efetuada, não guardando relação imediata 
com as necessidades do beneficiário. A participação tende a ser compulsória, 
e embora restrita a uma parcela da população, é uma relação de direito social 
estabelecida com base em um contrato (FLEURY, 1985, p.402). 

A autora esclarece que este modelo de proteção se fundamenta a partir da 

equidade, justiça social e redistribuição de renda entre os cidadãos beneficiados. 

Porém, também sustenta a desigualdade presente no sistema produtivo, na qual 

excluem a população mais vulnerável “que são os que estão à margem do mercado 

formal urbano de trabalho” (FLEURY, 1985, p.402). 

Compreende-se que neste contexto liberal, inicialmente negava-se a 

necessidade de intervenção estatal sob o argumento da “mão invisível do mercado”, 

supostamente capaz de controlar e solucionar as demandas sociais emergentes. 

Contudo, a ineficácia do mercado em atender essas demandas evidenciou a 

importância da intervenção do Estado nos problemas causados pelo modo de 

produção capitalista, em outras palavras, o Estado foi necessário para solucionar 

problemas causados pelo próprio mercado. 

Essas primeiras formas de intervenção do Estado foram implementadas na 

modalidade seguro social contratual (cidadania regulada), em que os direitos sociais 

deveriam estar estabelecidos em um contrato. Este modelo atendia apenas uma 

parcela da população deixando sem assistência a população que se encontrava as 

margens do mercado de trabalho (FLEURY, 1985, p. 405). 
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De acordo com Fleury (1985, p. 405) “O seguro social surgiu como um 

instrumento de cooptação de setores da classe operária, de forma a diminuir o seu 

revolucionário”. A autora destaca que este sistema de proteção social foi norteado por 

três seguros considerados compulsórios, o seguro a saúde, a acidentes, velhice e 

invalidez (FLEURY, 1985, p.404). 

O modelo Bismarkiano inspirou políticas contributivas, isto é, vinculadas a 

trabalhadores registrados, em que contribuíam com a previdência social diretamente 

possibilitando acesso a assistência médica previdenciária. 

A partir da Segunda Guerra Mundial ocorre na Europa o fortalecimento da 

relação entre o Estado e a saúde através da implantação do modelo de proteção social 

conhecido como Welfare State ou Estado de Bem Estar Social, em que o Estado 

passa a ser nomeado como “Estado Social”, estabelecendo o direito de proteção aos 

cidadãos. 

Seu princípio fundamental é expresso pelo postulado de que 
independentemente da renda todos os cidadãos têm direito a serem 
protegidos - com pagamento de dinheiro ou com serviços - contra situações 
de longa dependência, tais como velhice ou invalidez ou as de curta, como 
doença, desemprego e maternidade (ELIAS; DOURADO, 2011, p.103).  

Podemos observar que o Estado de Bem-Estar Social estava direcionado a 

proteção dos cidadãos, objetivando como dever do Estado garantir condições 

mínimas de sobrevivência da população com a perspectiva de universalização de 

direitos. 

O Estado do Bem-Estar Social baseia-se em uma relação de direito social 
inerente à condição de cidadania e, do ponto de vista institucional, implica 
uma organização nacional da política social, na qual o Estado assume os 
ônus básicos da administração e financiamento do sistema. Trata-se de um 
projeto de redefinição das relações sociais em direção à redistribuição da 
renda e, portanto, à equidade e justiça social para toda a sociedade 
(FLEURY, 1985, p.402).  

No Brasil o incremento das políticas sociais ocorreu de forma tardia se 
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comparando com os países europeus. 

 
1.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO BRASIL 

 
As políticas públicas podem ser definidas como respostas do Estado a 

problemas que emergem na sociedade. São consolidadas em conjuntos de diretrizes, 

medidas e procedimentos que explicitam o posicionamento político do Estado frente 

a problemas que são considerados de interesse público (TEIXEIRA, 1997; 

LUCCHESE, 2004; SAMPAIO; ARAUJO, 2006). 

No campo da ação social, as políticas públicas de saúde têm por função definir 

a resposta do Estado às necessidades de saúde da população, visando ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde em nível individual e coletivo 

(LUCCHESE, 2004). 

O processo de construção e consolidação dessas políticas deve ser 

compreendido em sua dinamicidade, dada não somente pelas transformações sociais 

que resultam negação de novas necessidades de saúde, como também pelo fato de 

que a materialização das políticas somente acontece por meio da ação concreta de 

diversos atores sociais e de atividades institucionais (LUCCHESE, 2004; SAMPAIO; 

ARAUJO,2006). De acordo com Baptista, Lima e Machado (2017): 

O Brasil é um país latino-americano populoso, extenso, economicamente 
relevante e extremamente desigual. As desigualdades socioeconômicas, com 
raízes no passado colonial, não foram superadas pela modernização 
capitalista entre 1930 e 1980, caracterizada pela industrialização em 
segmentos estratégicos, em geral sob regimes autoritários, e escassa 
redistribuição social (BAPTISTA; LIMA; MACHADO, 2017. p.144). 

A política de saúde desse período foi marcada por uma trajetória dual, 

representada de um lado pela saúde pública, direcionada para o controle de doenças 

específicas e de outro pela assistência médica previdenciária, estruturada em bases 

corporativas, voltada para os trabalhadores do mercado formal urbano. Outras 

características do sistema de saúde até o início dos anos 1980 foram: exclusão de 

parcela expressiva da população, a pouca efetividade do modelo de atenção e 

destaque do setor privado na prestação de serviços, subsidiado pelo Estado 

(BAPTISTA; LIMA; MACHADO, 2017.p.144). 
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No Brasil, o Estado passou a intervir nos direitos dos trabalhadores a partir do 

século XX, principalmente em 1930. Antes desse período, a assistência médica estava 

pautada no modelo filantrópico e com princípios liberais. No século XIX, em 

decorrência das modificações nas áreas políticas e econômicas, observa-se algumas 

iniciativas direcionadas a saúde pública, como por exemplo, “a vigilância do exercício 

profissional e as campanhas limitadas” (BRAVO, 2009, p.2). 

Em 1920, Carlos Chagas propõe um poder central visando à ampliação da 

saúde pública no país. Neste mesmo período, surgiram os pensamentos higienistas 

objetivando os hábitos de higiene do trabalhador, desenvolvendo e construindo 

através destas iniciativas o início do sistema previdenciário brasileiro (BRAVO, 2009. 

p.3). Em 1923, surgiu a partir deste sistema previdenciário, as Caixas de 

Aposentadorias e Pensões (CAPs), também conhecida como a lei Elói Chaves, 

destinada para as categorias de trabalhadores, ferroviários, estivadores e os 

marítimos, mediante contribuição prévia do operário e das empresas. 

Os benefícios que os segurados recebiam eram: socorros médicos (para o 
trabalhador e toda a família, inclusive amigados), medicamentos, 
aposentadorias e pensões para os herdeiros. Com as Caps, uma pequena 
parcela dos trabalhadores do país passava a contar com uma aposentadoria, 
pensão e assistência à saúde. Assim o direito a assistência à saúde estava 
restrito, nesse período, à condição de segurado (MATTA; PONTES, 2007 
p.35). 

Em suma, segundo o artigo 9º da Lei Elói Chaves (1923) os fundos forneciam 

serviços funerários, médicos, medicamentos obtidos por preços especiais, pensão 

para herdeiros em caso de morte e aposentadoria. A partir desta década o Brasil 

passou por várias transformações decorrentes do processo de industrialização 

evidenciando a necessidade de intervenção do Estado e a formulação de políticas 

sociais para responder as demandas emergentes. Situação semelhante à ocorrida 

anteriormente nos países europeus cujo capitalismo já havia se desenvolvido. 

Bravo (2009) ressalta que o contexto político e econômico presentes em 1930 

favoreceram o surgimento da política social como instrumento de resposta do Estado 

às expressões da questão social (precárias condições de habitação, higiene e saúde).  

Portanto, a política de saúde foi formulada neste período em caráter nacional, 
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organizada em dois subsetores, o da saúde pública e o de medicina previdenciária 

que passou a superar a saúde pública a partir do ano de 1966”. (BRAVO. 2009.p.4). 

A autora também destaca que a oferta de assistência médica vinculada à previdência, 

que surgiu na década de 1930, com a criação dos Institutos de Aposentadorias e 

Pensões (IAPs), “pretendeu estender para um número maior de categorias de 

assalariados urbanos os seus benefícios como forma de “antecipar” as reivindicações 

destas categorias e não proceder a uma cobertura mais ampla” (BRAVO, 2009, p.5). 

Diante desta conjuntura a autora pontua que as características econômicas e 

políticas proporcionaram o surgimento das políticas sociais (nacionais) com o intuito 

de responder as demandas apresentadas decorrentes das expressões da questão 

social podendo ocorrer de forma orgânica ou sistemática (BRAVO, 2009, p.4). 

Para Oliveira e Teixeira (1986), o modelo de previdência brasileira que norteou 

os anos de 1930 a 1945, foi de orientação contencionista, ao contrário do modelo 

abrangente que dominou o período anterior (1923-1930). Os autores pontuam que um 

dos determinantes para a diminuição dos gastos foi, sem dúvida, o efeito produzido 

pelo rápido crescimento da massa de trabalhadores inseridos no sistema 

previdenciário. A previdência preocupou-se mais efetivamente com a acumulação de 

reservas financeiras do que com a ampla prestação de serviços. 

A legislação do período, que se inicia em 1930, procurou demarcar a diferença 

entre “previdência” e “assistência social”, que antes não havia. Foram definidos limites 

orçamentários máximos para as despesas com “assistência médico-hospitalar e 

farmacêutica” (OLIVEIRA; TEIXEIRA, 1986, p.61-65). 

Nota-se que, a partir de 1930, começaram a ocorrer parcos avanços na área 

da saúde devido à necessidade de responder as reivindicações da classe 

trabalhadora melhorando as condições sanitárias desta crescente população urbana 

através da intervenção estatal e de investimentos na saúde pública. De acordo com 

Braga e Paula (1986, págs. 53-55), segue abaixo em quadro (1) as alternativas 

direcionadas a saúde na década de 1930 a 1964. 

 

 
Quadro 1 – Ações direcionadas a Saúde no Brasil entre 1930 e 1964. 
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Ano Ações direcionadas a Saúde 

1930 Ênfase nas campanhas sanitárias; 

1937 Coordenação dos serviços estaduais de saúde dos estados de fraco poder político e 

econômico, em 1937, pelo Departamento Nacional de Saúde; 

 
Interiorização das ações para as áreas de endemias rurais, a partir de 1937, em 

decorrência dos fluxos migratórios de mão-de-obra para as cidades; 

Criação de serviços de combate às endemias Serviço Nacional de Febre Amarela, 

1937; 

1939 Serviço de Malária do Nordeste, 1939; 

1940 Serviço de Malária da Baixada Fluminense, 1940, financiados, os dois primeiros, pela 

Fundação Rockefeller – de origem norte-americana; 

1941 Reorganização do Departamento Nacional de Saúde, em 1941, que incorporou vários 

serviços de combate às endemias e assumiu o controle da formação de técnicos em 

saúde pública (BRAGA; PAULA,1986, p.53 - 55). 

1945 

a 

1950 

A Política Nacional de Saúde, que se esboçava desde 1930, foi consolidada no 

período de 1945-1950. O Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) foi criado durante 

a 2ª Guerra Mundial, em convênio com órgãos do governo americano e sob o 

patrocínio da Fundação Rockefeller. No final dos anos 40, com o Plano Salte, de 1948, 

que envolvia as áreas de Saúde, Alimentação, Transporte e Energia: a Saúde foi posta 

como uma de suas finalidades principais. O plano apresentava previsões de 

investimentos de 1949 a 53, mas não foi implementado (BRAVO, 2006, p.5). 

1930 

a 

1964 

1ª. A política de saúde entre o período de 1930 e 1964 era de caráter nacional, 

organizado em dois subsetores: O da saúde Pública (predominante até meados de 

1960 e centralizou-se na criação de condições sanitárias mínimas para as populações 

urbanas e, restritamente para as do campo). O segundo subsetor da medicina 

previdenciária só vira sobrepujar o da saúde pública a partir de 1966 (BRAVO, 2009, 

p.4). 

2ª. A ditadura significou para a totalidade da sociedade brasileira a afirmação de uma 

tendência de desenvolvimento económico-social e político que modelou um país novo. 

Os grandes problemas estruturais não foram resolvidos, mas aprofundados, tornando-

se mais complexos e com uma dimensão ampla e dramática (BRAVO, 2009, p.6). 

 

 

 

 

Fonte: Braga e Paula (1986, págs. 53-55) 
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Em decorrência das expressões da questão social presentes no período de 

1964 e 1974, o Estado passou a intervir através de estratégias direcionadas a 

ampliação da política assistencial sendo burocratizada e modernizada pela máquina 

estatal. De acordo com Bravo (2006, p. 6), isso ocorreu com a “finalidade de ampliar 

o poder de regulação sobre a sociedade, suavizar as tensões sociais e conseguir 

legitimidade para o regime, como também servir de mecanismo de acumulação do 

capital”. 

No período ditatorial, no ano de 1966, ocorreu a junção do Instituto de 

Aposentadoria e Pensões (IAPs) e da Previdência Social, através do “crescente papel 

interventivo do Estado na sociedade e o alojamento dos trabalhadores do jogo político, 

com sua exclusão na gestão da previdência, ficando-lhes reservado apenas o papel 

de financiadores” (BRAVO, 2009, p.6). 

Com a reestruturação do setor de saúde ocorreu uma redução na saúde pública 

e um aumento na medicina previdenciária, contexto que, segundo Teixeira (1986), 

privilegiou o produtor privado, com as seguintes características: 

 

 

✓ Extensão da cobertura previdenciária de forma a abranger a quase totalidade 
da população urbana, incluindo, após 73, os trabalhadores rurais, 
empregadas domésticas e trabalhadores autônomos; 

✓ Ênfase na prática médica curativa, individual, assistencialista e especializada, 
e articulação do Estado com os interesses do capital internacional, via 
indústrias farmacêuticas e de equipamento hospitalar; 

✓ Criação do complexo médico-industrial, responsável pelas elevadas taxas de 
acumulação de capital das grandes empresas monopolistas internacionais  
na área de produção de medicamentos e de equipamentos médicos; 

✓ Interferência estatal na previdência, desenvolvendo um padrão de 
organização da prática médica orientada para a lucratividade do setor saúde, 
propiciando a capitalização da medicina e privilegiando o produtor privado 
desses serviços; 

✓ Organização da prática médica em moldes compatíveis com a expansão do 
capitalismo no Brasil, com a diferenciação do atendimento em relação à 
clientela e das finalidades que esta prática cumpre em cada uma das formas 
de organização da atenção médica (BRAVO, 2009, p.7). 
 
 
 

Tensionado pelas divergências das classes, trabalhadora e burguesa, o Estado 

precisou responder as reinvindicações dos trabalhadores, porém, de forma parcial. 

A política nacional de saúde enfrentou permanente tensão entre a ampliação 
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dos serviços, a disponibilidade de recursos financeiros, os interesses 
advindos das conexões burocráticas entre os setores, estatal e empresarial 
médico e a emergência do movimento sanitário. As reformas realizadas na 
estrutura organizacional não conseguiram reverter à ênfase da política de 
saúde, caracterizada pela predominância da participação da Previdência 
Social, através de ações curativas, comandadas pelo setor privado. O 
Ministério da Saúde, entretanto, retomou as medidas de saúde pública, que 
embora de forma limitada, aumentaram as contradições no Sistema Nacional 
de Saúde (BRAVO, 2009, p. 8). 

 
De acordo com Bravo (2009), neste período ditatorial a política de saúde ainda 

estava vinculada às medidas curativas, com uma direção norteada pela assistência 

médica previdenciária para a reprodução dos trabalhadores não havendo acesso 

universal sendo centrada no indivíduo. 

Historicamente, a política de saúde brasileira esteve fundamentada numa 
“racionalidade hegemonicamente fragmentada; em geral curativa, 
hospitalocêntrica e medicocentrica, centrada no indivíduo (...)”, com 
prevalência da lógica dos interesses privados principalmente a partir do 
regime autocrático pós 1964. Com o movimento da reforma sanitária e a 
promulgação da Constituição de 1988, houve uma tentativa de ruptura com 
essa racionalidade instrumental burguesa no âmbito do Estado e mais 
particularmente na política de saúde (SOARES, 2010, p.340). 

1.2 A Reforma Sanitária Brasileira. 

 
Em 1980 ocorreu um processo de redemocratização política no campo da 

saúde (política de saúde), rompendo com o modelo ditatorial nas quais a saúde 

passou a ser pensados pelos profissionais, Conselhos de Saúde e demais categorias, 

proporcionando a partir deste período, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, a 

construção da Constituição Federal de 1988, a Reforma Sanitária brasileira e a criação 

do Sistema Único de Saúde (SUS), objetivando o acesso universal a saúde como 

direito de todos e dever do estado. 

 O movimento sanitário começou a ser pensado a partir dos anos 1970, obtendo 

resultados referentes a propostas de fortalecimento do setor público em contraposição 

ao histórico privilégio do modelo privado. Paim (2008, p.155-156) aponta que a 

reforma sanitária deve ser compreendida “como um longo processo político de 
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conquistas da sociedade em direção à democratização da saúde, num movimento de 

construção de um novo sistema de saúde, tendo como pressupostos a proposta da 

reforma sanitária. 

A visão da saúde como um processo resultante das condições de vida; 
Atenção à saúde não restrita a assistência médica; Inscrição constitucional 
da saúde como direito de todos e dever do Estado; Acesso universal e 
igualitário de toda a população a todas as ações e serviços necessários; 
Regionalização; Hierarquização da rede de serviço de saúde; Distritalização; 
Gestão colegiada (PAIM, 2008, p.155-156). 

Segundo Paim (2008), as propostas esboçadas nas lutas contra o 

autoritarismo, desde a criação do CEBES, expressaram-se em um complexo projeto, 

cuja implantação iniciou-se após a 8ª CNS e adquiriu formalização a partir da CF/88 

como se registra a seguir: 

Originalmente uma ideia e um ideário de um grupo de intelectuais, a proposta 
se desenvolveu na transição democrática, congregando entidades 
representativas dos gestores, profissionais de saúde e movimentos sociais 
que, articulados na Plenária Nacional de Entidades de Saúde, conseguiu 
influenciar o processo constituinte e plasmar a Constituição Brasileira de 1988 
(CF/88) o texto aprovado na 8ª. Conferência Nacional de Saúde que garante 
que ‘Saúde é um Direito de Todos e um Dever do Estado’. Em outras 
palavras, a saúde passou a fazer parte dos direitos sociais da cidadania 
(PAIM, 2008, p. 154). 

O grande marco impulsionado pelo Movimento de Reforma Sanitária foi à 

realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), em 1986. A conferência tinha 

como propostas a instituição de um sistema Único de Saúde e implementação da 

reforma sanitária, visando abordar a hierarquização dos cuidados médicos de acordo 

com sua complexidade e especialização e a participação da comunidade nos serviços 

de saúde (PAIVA; TEIXEIRA, 2014, p.25). 

Segundo Andrade (2001), a 8ª Conferência ocorreu em março de 1986, 

promovida pelo Ministério da Saúde (MS), e contou com a participação de diferentes 

setores organizados da sociedade. Noronha, Lima e Machado (2008), ressaltam que 

nessa Conferência, pela primeira vez, houve a participação das entidades da 
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sociedade civil organizada de todo país como delegados eleitos, incluindo as 

representações sindicais, das associações de profissionais de saúde, de movimentos 

populares em saúde, do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES), da 

Associação Brasileira de Pós- Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO). 

Os principais temas debatidos nessa conferência foram: Saúde como direito de 

cidadania; Reformulação do Sistema Nacional de Saúde e o Financiamento do setor. 

O relatório da 8ª Conferência de Saúde orientou os constituintes dedicados à 

elaboração da Carta Magna de 1988 e os militantes do movimento sanitário. Os eixos 

do relatório foram os seguintes: Instituição da saúde como direito de cidadania e dever 

do Estado; Compreensão da determinação social do processo saúde-doença; 

Reorganização do sistema de atenção, com a criação do SUS. Nessa ocasião, entre 

os participantes desse processo, havia a clareza de que para o setor de saúde não 

era suficiente uma mera reforma administrativa e financeira. Era necessária uma 

mudança em todo o arcabouço jurídico-institucional vigente. 

A partir do movimento de Reforma Sanitária e dos temas abordados na 8ª 

Conferência Nacional de Saúde ocorreu a aprovação do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e da lei Orgânica de Saúde nos anos de 1990. Fomentando mudanças 

econômicas e políticas na esfera pública, este movimento objetivou ultrapassar a visão 

curativa e hospitalocêntrica através da construção de um sistema único de saúde, com 

gestão democrática, visando a o acesso dos cidadãos a saúde de forma universal. 

A Constituição Federal de 1988 no artigo 194 estabelece que a “Seguridade 

Social compõe um conjunto integrado de ações de iniciativas dos poderes públicos e 

da sociedade, designadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e 

assistência social” (BRASIL, 2002, art.194). 

A seguridade social passou a incorporar o tripé das políticas, a saúde no qual 

o artigo 196 da CF/88 passou a ser considerada “direito de todos e dever do estado”, 

com particularidades direcionadas ao acesso universal. A assistência social obteve o 

estatuto de política pública rompendo com o legado assistencialista, possuindo um 

caráter universal, porém destinada aos que dela necessitar direcionada a população 

mais vulnerável. E no caso da previdência social se mantém a lógica contributiva 

direcionado aos trabalhadores assalariados ou informais que contribuem com a 

previdência social, porém surgiram alguns programas de transferência de renda e 

aposentadoria para o trabalhador rural (MONNERAT; SOUZA, 2011, p.42). 
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Compreende-se que no âmbito da seguridade social as políticas de assistência 

social, saúde e previdência passaram a possuir um viés mais universal na perspectiva 

de direitos dos usuários, porém cada política possui suas particularidades para o 

acesso, como exemplo a saúde tornando-se para todos e universal através do SUS, 

a assistência direcionada a população mais carente e vulnerável, vista para quem dela 

necessitar, e a previdência ainda voltada para os trabalhadores assalariados e 

contributivos, porém obteve a partir da CF/88 alguns ganhos com programas de 

transferência de renda e aposentadoria rural como exposto anteriormente. 

 Porém estas políticas têm passado por diversas tentativas de desmonte como, 

por exemplo, a reforma da previdência social e as tentativas de privatizações no 

sistema de saúde. Segundo Berger (2011), a partir da inserção da seguridade social 

como marco legal, estes direitos passaram a sofrer diversos ataques do ideário 

neoliberal, vigentes desde 1990, tendo como pressupostos a necessidade de 

efetivação de um conjunto de contrarreformas, designadas aos sistemas de proteção 

social (BERGER, 2011, p.5). O autor ainda pontua que as medidas neoliberais 

estabeleceram diversas contrarreformas direcionadas ao sistema de proteção social, 

as quais especificamente voltadas à seguridade social, baseando-se em dois 

principais interesses: 

O primeiro de enfraquecer a noção e a possibilidade de sustentação do 
sistema de seguridade social, e o segundo de difundir a falácia de que a 
seguridade social está em crise. Por fim, diante da importância que assume 
para a classe trabalhadora faz-se necessário a defesa e consolidação da 
mesma enquanto sistema de proteção social público e de qualidade que 
requer responsabilidade estatal e garantia universal aos brasileiros 
(BERGER, 2011, p.8). 

1.3 Sistema Único De Saúde. 

 
O Sistema Único de Saúde (SUS) conforma o modelo público de ações e 

serviços de saúde no Brasil. É considerado importante para a evolução do país 

principalmente para a proteção social e direito a saúde. Baseia-se em um arcabouço 

jurídico institucional no campo das políticas públicas e é orientado por um conjunto de 

princípios e diretrizes válidos para todo o território nacional. O SUS parte de uma 

concepção ampla do direito à saúde e do papel do Estado na garantia desse direito, 
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incorporando, em sua estrutura institucional e decisória, espaços e instrumentos para 

democratização e compartilhamento da gestão do sistema de saúde (NORONHA; 

LIMA; MACHADO, 2008). 

Na CF/88, em seu Art. 196, está explicitado que: 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco da doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a 
sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988, p. 07). 

Embora sejam evidentes os descaminhos trilhados nos mais de 30 anos de 

implementação do SUS, este amplo sistema público de saúde possui como princípios 

a universalidade de acesso, a igualdade no tratamento e a equidade na distribuição 

de recursos, e deve ser executado obedecendo às diretrizes: descentralização, 

integralidade das ações e participação da comunidade. 

 De acordo com Elias e Dourado (2019, p. 119) o SUS é composto por duas 

redes: a rede própria que ocorre sobre a gestão federal, estadual e municipal, e a rede 

contratada que, na maioria das vezes, prestam serviços secundários. 

É pertinente destacar que o aumento do setor privado por dentro do SUS é 

denominado de privatizações. Ela vem se dando através da compra de serviços 

privados de saúde “complementares” aos serviços públicos por meio das 

contratualizações de serviços da rede filantrópico-privada e, mais recentemente, 

através do repasse da gestão do SUS para entidades privadas, com a implantação de 

novos modelos de gestão (CORREIA, 2012, p.2). 

Segundo o artigo 199 da CF/88 “A assistência à saúde é livre a iniciativa 

privada”. Sendo que o inciso 1ª pontua que: 

As instituições privadas poderão participar de forma complementar do 
sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos (BRASIL, 1988). 

Contudo, o Sistema Único de Saúde (SUS) vem sofrendo fortes ataques pelo 
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setor privado e de representantes do próprio estado, principalmente após o novo 

Regime Fiscal e a PEC055/2016. 

O Novo Regime Fiscal (NRF), consubstanciado na Proposta de Emenda 
Constitucional 241/2016, depois renumerada no Senado como PEC 
055/2016, e aprovado como Emenda Constitucional EC 95, congela as 
despesas primárias (gastos e investimentos, em especial nas áreas sociais) 
e não toca nas despesas financeiras (juros e amortizações sobre a dívida 
púbica). O Poder Executivo ao propor o NRF e obter sua aprovação no 
legislativo, busca a legalização da reação da “mão direita” do Estado contra 
os avanços (e os futuros atos) da “mão esquerda”, constitucionalizando o 
constrangimento da oferta de bens públicos (AZEVEDO, 2016, p.237). 

Este novo Regime Fiscal impacta diretamente em “vários setores de âmbito 

público, na saúde, educação, cultura, assistência social etc. Pode-se afirmar, sem 

risco de exagero, que o NRF não é uma falha de elaboração em política econômica, 

mas é uma deliberada política econômica que visa promover livremente a 

transferência de rendas para os interesses financeiros no País” (AZEVEDO, 2016, 

p.242). 

Podemos observar que o SUS também possui problemas estruturais para 

atender a demanda da população, como por exemplo: a superlotação dos serviços de 

saúde, as filas de espera para tratamento com especialidades, cirurgias eletivas, a 

falta de profissionais, iniquidade de acesso entre outros. Problemas exacerbados após 

aprovação da EC/95 que congelou os investimentos do Estado com as despesas 

consideradas essenciais principalmente voltadas a área saúde. 

A submissão do Sistema Único de Saúde (SUS) à limitação de seu orçamento 
em função da Emenda Constitucional nº 95 de 2016 favorece um movimento 
de privatização da saúde, através dos planos de saúde que, no entanto, não 
privilegiam 8 Neste estudo, os autores apontam que as medidas de contenção 
da doença e de apoio dadas pelos Estados fazem a diferença quanto ao 
impacto econômico, diante do fato que o avanço da epidemia e os impactos 
econômicos já são inevitáveis. Ver também ANDERSON et al., 2020. 
LEICC/Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, junho de 2020 Covid- 19 
Capitalismo e Crise: bibliografia comentada | ISBN: 978-65-00-04236-8 83 
ações coordenadas, esforços perenes de regulamentação ou mesmo a 
criação de sistemas de prevenção (GONÇALVES, 2020, p.81 e 82). 
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De acordo com a reunião anual da Sociedade Brasileira para o progresso da 

ciência, Correia informa que: 

Constata-se que, mesmo com os avanços que a implementação do SUS 
trouxe para a saúde da população brasileira, muitos problemas persistem em 
termos de falta de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis da 
assistência e relacionados à baixa qualidade dos serviços prestados, devido 
ao sucateamento da rede pública com falta de pessoal, infra-estrutura e 
insumos necessários para os procedimentos mais elementares (CORREIA, 
2012, p.1). 

Uma situação que já era grave acentuou-se no final de fevereiro de 2020 com 

a confirmação do primeiro caso de COVID-19 no Brasil. De acordo com o Ministério 

da Saúde, o novo coronavírus é um vírus que causa infecções respiratórias. Esta 

doença foi descoberta na China em dezembro de 2019 após identificarem pessoas 

contaminadas pelo vírus. A contaminação da população pela doença pode ser de 

contato de uma pessoa com a outra ou objetos que foram expostos ao vírus. Em 

poucos meses o vírus espalhou-se para todo o mundo e diante de tamanha 

contaminação a Organização Mundial da Saúde declarou, em 11 de março de 2020, 

uma emergência de saúde pública em âmbito Internacional, uma pandemia (SAÚDE 

Junho 03, 2020). 

De acordo com Otoni (2020): 

A saúde pública no Brasil apresenta grandes problemas, principalmente 
relacionada à gestão e a falta de recursos representados pelos gastos 
indevidos, por esse motivo que o sistema ainda não tem surtido um resultado 
notório com a pandemia, pois a doença não está somente relacionada entre 
o homem e o meio natural, mas também entre o homem e o meio social, e as 
medidas tomadas para o isolamento social tem sofrido interrupções 
constantes (OTONI, 2020, apud BOA VISTA, 2020, p.68). 

Compreendemos que no ano de 2020 o Brasil tem passado por diversas 

divergências políticas entre as três esferas do governo (Federal, Estadual e 

Municipal), relacionadas às medidas de prevenção para o enfrentamento do 

coronavírus conforme observa-se a seguir: 
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Como em muitas ocasiões, Jair Bolsonaro mimetizou o comportamento de 
Trump, negando a gravidade da doença ao dizer que seria apenas uma 
“gripezinha” (BRITO, 2020) e defendendo a permanência das atividades 
econômicas. Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal legitimou as 
decisões de prefeitos e governadores em favor do isolamento social e 
consequente suspensão das atividades (GONÇALVES, 2020, p.81). 

Neste contexto, ocorreu um “conflito político entre o presidente e o então 

Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, que vinha defendendo as medidas 

preconizadas pela OMS e apoiando, até recentemente, as iniciativas locais e regionais 

mais rigorosas de medidas de controle da COVID-19.” Isso desencadeou a  demissão 

do cargo de ministro da saúde (CIÊNCIA SAÚDE COLETIVA, 5 JUNHO de 2020). 

Nesse cenário político, no qual se soma, à crise sanitária, uma grave crise 
política, a implementação das medidas de controle, incluindo o 
distanciamento social, tem sido assegurada pelos governadores e prefeitos 
(e, por vezes, pelo Judiciário), principalmente nos estados mais afetados. A 
autonomia administrativa dos estados e municípios em áreas como saúde, 
educação e comércio, previsto na Constituição Federal, restringe a 
possibilidade de interferência direta do governo federal em decisões de 
governos locais (CIÊNCIA SAÚDE COLETIVA, 5 JUNHO de 2020). 

Neste contexto pandêmico apresenta-se as inúmeras divergências políticas 

entre os governos federal, estadual e municipal, relacionadas a como lidar com os 

impactos sociais, econômicos e, sobretudo, no sistema de saúde público e 

suplementar provocado pelo novo Coronavírus. Tais divergências têm fragmentado 

as formas de prevenção à pandemia e comprometido o entendimento da população 

sobre como se comportar diante deste grave problema de saúde pública. 

Segundo a OMS (2020) as formas de prevenção ideais são o isolamento social, 

a quarentena, a higienização das mãos, consideradas medidas simples para 

prevenção de qualquer doença infecciosa e a proliferação do vírus. (SAÚDE Maio 14, 

2020). Com a pandemia do novo coronavírus o Conselho Nacional de Saúde solicitou 

a revogação imediata da EC/95 devido à necessidade de recursos para combater a 

pandemia. 
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Em meio a um cenário emergencial, alertado inclusive pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) como “pandemia mundial”, é urgente que Supremo 
Tribunal Federal (STF) declare qualquer medida que retira dinheiro da Saúde 
como inconstitucional. É preciso força da sociedade para pressionar os três 
entes da federação, Executivo, Legislativo e Judiciário, diante do atual 
cenário. Não podemos esquecer também do enfrentamento constante à 
dengue, ao sarampo, à sífilis, ao HIV/Aids, à tuberculose e outras patologias 
no país (https://www.esmaelmorais.com.br/). 

Deste modo, evidencia-se que o SUS “vivência um momento delicado à beira 

de um colapso frente à demanda do coronavírus, fruto de uma política adota no 

período colonial que se estende à atualidade priorizando sempre a elite e contribuindo 

para o aumento das desigualdades sociais e acesso aos serviços básicos de saúde 

(BOA VISTA, 2020, P.70). 

Mas mesmo com a pandemia, e todo esforço das equipes médicas 

hospitalares, cada vez mais sobrecarregas e expostas ao adoecimento, alguns 

hospitais tem mantido iniciativas na atenção à saúde como é o caso dos cuidados 

paliativos no Hospital Evangélico de Londrina, tema que trataremos a seguir. 

http://www.esmaelmorais.com.br/)
http://www.esmaelmorais.com.br/)
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2 CUIDADOS PALIATIVOS E O SERVIÇO SOCIAL 

 
Para compreendermos os cuidados paliativos inicialmente será contextualizado 

o significado dos cuidados em saúde. Segundo Pinheiro (2008) o termo cuidado “é um 

modo de fazer na vida cotidiana, que se caracteriza pela atenção, responsabilidade 

zelo e desvelo com pessoas e coisas, em lugares e tempos distintos (PINHEIRO, 

2008, p.110). 

O cuidado em saúde é considerado uma ação integral. Pinheiro pontua a 

importância do “direito de ser” na perspectiva do cuidado, compreendendo as 

diferenças dos indivíduos, respeitando as relações de etnia, gênero e classe 

(PINHEIRO, 2008, p.113). 

O cuidado em saúde é uma dimensão da integralidade em saúde que deve 
permear as práticas de saúde, não podendo se restringir apenas às 
competências e tarefas técnicas, pois o acolhimento, os vínculos de 
intersubjetividade e a escuta dos sujeitos compõem os elementos inerentes 
à sua constituição (PINHEIRO, 2009, p. 113). 

Para Matsumoto (2012), os cuidados paliativos historicamente se confundem 

com o termo Hospice. Este termo emergiu nos primórdios da era cristã, no qual estas 

instituições participaram da disseminação do cristianismo na Europa. Os Hospices 

eram hospedarias (abrigos), direcionados aos cuidados dos peregrinos e viajantes 

(ANCP, 2012, p.24). 

Emergiram na Europa no século XVII diversas instituições de caridade, com 
intuito de abrigar pobres, órfãos e doentes. Esta pratica se propagou com 
organizações religiosas católicas e protestantes, e a partir do século XIX 
assumiram particularidades de hospitais. “As Irmãs de Caridade Irlandesas 
fundaram o “OurLady’sHospiceofDying” em Dublin em 1879 e a Ordem de 
Irmã Mary Aikenheads abriu o “StJoseph’sHospice” em Londres em 1905(4)” 
(ANCP, 2012, p.24). 

Segundo a Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), o movimento 

do Hospice moderno de 1947 foi incorporado por Dame Cicely Saunders que em 1967 

fundou o “St. Cristopher’sHospice” em que a estrutura permitiu além da assistência 
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aos doentes o desenvolvimento de ensino e pesquisa (ANCP, 2012, p.24). 

Cicely Saunders relata que a origem do Cuidado Paliativo moderno inclui o 
primeiro estudo sistemático de 1.100 pacientes com câncer avançado 
cuidados no St. Joseph’sHospice entre 1958 e 1965. Um estudo descritivo, 
qualitativo foi baseado em anotações clínicas e gravações de relatos de 
pacientes. Este estudo mostrou o efetivo alívio da dor quando os pacientes 
foram submetidos a esquema de administração regular de drogas 
analgésicas em contrapartida de quando recebiam analgésicos “se 
necessário” (ANCP, 2012. p.24). 

A partir de 1970 os cuidados paliativos começaram a se desenvolver em outros 

países como Estados Unidos e Canadá, no qual está prática de tratamento 

desencadeou o surgimento de novos Hospices em outros países (ANCP, 2012, p.24).  

A OMS, em 1982, formou um grupo de trabalho para a definição de políticas 

direcionadas ao alívio da dor e cuidados voltados ao Hospice para pacientes com 

câncer, e que fossem recomendados em todos os países (ANCP, 2012, p.25). 

Surgiu em 1990 a primeira definição dos cuidados paliativos: 

“Cuidado ativo e total para pacientes cuja doença não é responsiva ao 
tratamento de cura. O controle da dor, de outros sintomas e de problemas 
psicossociais e espirituais é primordial. O objetivo do Cuidado Paliativo é 
proporcionar a melhor qualidade de vida possível para pacientes e familiares”. 
Esta definição foi revisada em 2002 e substituída pela atual (ANCP, 2012, 
p.25). 

Segundo Gomes e Othero (2016), no Brasil os cuidados paliativos surgiram no 

final de 1990. Ocorreram dois encontros nacionais, organizados pelo Hospital Premier 

em São Paulo nos anos de 2012 e 2014, visando “inventariar os cuidados paliativos 

existentes no país” desencadeando as primeiras publicações científicas sobre o perfil 

dos serviços ofertados no Brasil. Porém ainda no país não existem leis constitucionais 

sobre o tratamento de cuidados paliativos. 

O primeiro estudo foi apresentado no 13º Congresso da Associação Europeia 
de Cuidados Paliativos, na cidade de Praga, República Checa, em 2013, e o 
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segundo no 14º Congresso da Associação Europeia de Cuidados Paliativos, 
na cidade de Copenhagen, Dinamarca, em 2015 (GOMES; OTHERO, 2016, p. 
161). 

A Academia Nacional de Cuidados Paliativos define essa fase do tratamento 

como “[...] 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” (ANCP, 2009, p. 16). Esta entidade defende o desenvolvimento e 

reconhecimento desta prática como campo de conhecimento científico e área de 

atuação profissional. Acrescenta que tais cuidados são ofertados por meio da 

prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e 

tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos espirituais. 

Hermes e Lamarca (2013) apresentam uma abordagem semelhante, pensada 

a partir das categorias profissionais de saúde. Para as autoras: 

Os cuidados paliativos pressupõem a ação de uma equipe multiprofissional, 
já que a proposta consiste em cuidar do indivíduo em todos os aspectos: 
físico, mental, espiritual e social. O paciente em estado terminal deve ser 
assistido integralmente, e isto requer complementação de saberes, partilha 
de responsabilidades, onde demandas diferenciadas se resolvem em 
conjunto (HERMES; LAMARCA, 2013, p.2577). 

Segundo Oliveira e Silva (2010) os cuidados paliativos propõem assistência aos 

usuários com o intuito de alívio do sofrimento, qualidade de vida, autonomia individual, 

acolhendo além dos pacientes os familiares. A equipe multiprofissional presta 

assistência visando a conjuntura do sujeito e dos familiares através de uma 

perspectiva além do alívio do sofrimento. 

As ações incluem medidas terapêuticas para o controle dos sintomas físicos, 
intervenções psicoterapêuticas e apoio espiritual ao paciente do diagnóstico 
ao óbito. Para os familiares, as ações se dividem entre apoio social e 
espiritual e intervenções psicoterapêuticas do diagnóstico ao período do luto. 
Um programa adequado inclui ainda medidas de sustentação espiritual e de 
psicoterapia para os profissionais da equipe, além de educação continuada 
(Instituto Paliar). 
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Os princípios para os cuidados paliativos presente no manual da ANCP são: 

 

• Promover o alívio da dor e outros sintomas desagradáveis; 

• Afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal da 

vida; 

• Não acelerar e nem adiar a morte; 

• Integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao 
paciente ativamente quando possível, até o momento da sua morte; 

• Oferecer sistema de suporte que possibilite o paciente viver 
tão ativamente quanto possível, até o momento da sua morte; 

• Oferecer sistema de suporte para auxiliar os familiares 
durante a doença do paciente e a enfrentar o luto; 

• Abordagem multiprofissional para focar as necessidades dos 
pacientes e seus familiares, incluindo acompanhamento no luto; 

• Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o 
curso da doença; 

• Deve ser indicado o mais precocemente possível, juntamente 
com outras medidas de prolongamento da vida, como a quimioterapia 
e a radioterapia e incluir todas as investigações necessárias para 
melhor compreender e controlar situações clínicas estressantes 
(ANCP, 2012, p.26 a 29). 

 
 
 

Quando nos referimos a alívio do sofrimento primeiro é importante 

compreendermos o que é sofrimento. De acordo com o minidicionário de língua 

portuguesa de Silveira Bueno o “sofrimento é o padecimento, dor; amargura. Sofrer é 

o ato de sentir dor física ou moral, experimentar prejuízo, padecer com paciência” 

(BUENO, 2000 p.723). 

O sofrimento físico está relacionado com os sintomas do paciente, o 

desconforto, a dor, a fadiga, dispneia, perda de apetite entre outros sintomas. O 

sofrimento psíquico está direcionado à ansiedade, medo, depressão, perda da 

dignidade, solidão, todo o sofrimento psicológico motivado pelas condições de saúde 

do paciente. Já o sofrimento existencial está direcionado as questões que incluem o 

significado da vida, da morte, do sofrimento, de cunho religioso, questões voltadas as 

particularidades do sujeito (ANCP, 2012, p. 96). 

Os cuidados paliativos possuem modalidades de assistência desde a atenção 

básica até a alta complexidade. Nos ambientes hospitalares podem ocorrer através 

de uma unidade de cuidados paliativos, equipe consultora ou volante ou equipe 

itinerante. Também possui a modalidade de cuidados em domicilio e via ambulatorial 

(ANCP, 2012, p. 86 a 92). 
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2.1 A Legislação e a Normatização Dos Cuidados Paliativos em Saúde. 

 
Realizei um levantamento de algumas normatizações principalmente por meio 

de portarias que a ANCP considera relacionada com os cuidados paliativos. De acordo 

com o Ministério da Saúde as portarias que tem consolidado os cuidados paliativos 

são: 

A portaria nº: 19 de 03 de janeiro de 2002 que estabelece: 

✓ Art. 1º Instituir, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o Programa 

Nacional de Assistência à Dor e Cuidados Paliativos; 

✓ Art. 2º Constituir, no âmbito da Secretaria de Assistência à Saúde, o 

Grupo Técnico Assessor do Programa Nacional de Assistência à Dor e Cuidados 

Paliativos; 

A portaria nº: 1319/GM/MS, de 23 de julho de 2002 que estabelece: 

✓ Art. 1º Criar, no âmbito do Sistema Único de Saúde, os Centros de 

Referência em Tratamento da Dor Crônica. 

Segundo o Ministério da Saúde, no ano de 2005, surgiu à portaria nº 741, de 

19 de dezembro, constituindo a Política Nacional de Atenção oncológica, visando a 

promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e os cuidados paliativos, 

a ser implantada nas unidades federadas, respeitando as competências das três 

esferas da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A Portaria nº 874, de 16 de maio de 2013 que institui a política Nacional para a 

Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das pessoas com 

doenças crônicas no âmbito do SUS. 

No ano de 2014 foi criada a portaria de nº 140 que redefine os critérios e 

parâmetros para organização, planejamento, monitoramento, controle e avaliação dos 

estabelecimentos de saúde habilitados na atenção especializada em oncologia e 

define as condições estruturais, de funcionamento e de recursos humanos para a 

habilitação destes estabelecimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde. No 

mesmo ano também surgiu a portaria nº 483, que estabelece uma nova definição a 

rede de atenção a saúde das pessoas com doenças crônicas no âmbito do sistema 

único de saúde (SUS), e estabelece diretrizes para organização das suas linhas de 

cuidado (MINISTERIO DA SAÚDE). 

Em 2018 surgiu um projeto de lei (PLS 149), que dispõe que toda a pessoa 

maior e capaz tem o direito de declarar, de forma antecipada, a sua vontade de 
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receber ou não receber determinados tratamentos médicos em época futura (ANCP, 

2020, p.18). Esse projeto ainda não foi transformado em lei. 

Com base na resolução nº 41 de 31 de outubro de 2018 o seu artigo 1º trata 

das diretrizes para os cuidados paliativos a luz dos cuidados integrados no âmbito do 

SUS. O artigo 2º estabelece que os cuidados paliativos se fundamentem na 

assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, visando à melhoria da 

qualidade de vida dos pacientes e seus familiares mediante a prevenção e alívio do 

sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e 

demais sintomas físicos, psicológicos e espirituais. A organização dos cuidados 

paliativos e seus objetivos encontram-se estabelecido no artigo 3º da resolução. 

Conforme o parágrafo único é pontuado que toda a pessoa afetada por uma 

doença que ameace a vida, podendo ser aguda, crônica, com diagnóstico de tais 

condições será elegível para o tratamento de cuidados paliativos. Constituem seu 

artigo 4º os princípios norteadores para à organização dos cuidados paliativos como: 

o início precoce dos cuidados paliativos, promoção do alívio da dor e de outros 

sintomas que causam sofrimento, afirmação da vida e aceitação da morte como 

processo natural, aceitação da evolução natural da doença, promoção da qualidade 

de vida, integração dos aspectos psicológicos e espirituais, oferecimento de um 

sistema de suporte e apoio, o trabalho em equipe multiprofissional, comunicação 

sensível e empática, respeito a autodeterminação do indivíduo, promoção da livre 

manifestação de preferências para o tratamento médico através de diretiva antecipada 

de vontade (DAV) e o esforço coletivo em assegurar o cumprimento de vontade por 

DAV. 

Além do mais os artigos 5º,6º,7º8º,9º, estabelecem a oferta dos cuidados 

paliativos em todos os níveis de atenção primária, secundária e terciária. Os 

especialistas em cuidados paliativos atuantes na RAS poderão ser referência e 

potenciais matriciadores dos demais serviços da rede, o financiamento para a 

organização dos cuidados paliativos deverá ser através de objeto de pactuação 

tripartite (DIARIO OFICIAL DA UNIÃO,23/11/2018). 

De acordo com a ANCP no Rio Grande do Sul, foi criada uma lei estadual que 

estabelece a Política Estadual de Cuidados Paliativos que prioriza a atenção integral 

a saúde dos sujeitos que possuem doenças que ameacem a vida, visando a qualidade 

de vida dos sujeitos e seus familiares, o alívio do sofrimento tanto físico, psicológico e 
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espiritual, e também estabelece alguns princípios e diretrizes para o tratamento 

paliativista. Também no âmbito estadual surgiu à criação da lei nº 8425, de 1º de julho 

de 2019 no Estado do Rio de Janeiro voltado a criação do Programa estadual de 

cuidados paliativos no âmbito da saúde pública (ANCP, 2020, p 18). 

De acordo com Marcucci, Rodrigues e Almeida (2020), recentemente 

ocorreram importantes avanços direcionados a inserção dos cuidados paliativos no 

âmbito da assistência à saúde, tanto na legislação federal quanto na estadual, e das 

iniciativas nos serviços de saúde (MARCUCCI; RODRIGUES; ALMEIDA, 2020, p. 29). 

Os autores também realçam que em particular no Paraná: 

Destaca-se o pioneirismo na oferta desta forma de abordagem no sistema 
público e a definição de uma lei estadual para fomentar sua aplicação. No 
entanto, a área ainda se encontra na fase de desenvolvimento e difusão, e 
necessita integrar-se às Redes de Atenção à Saúde e serem inseridos nos 
serviços de saúde (MARCUCCI; RODRIGUES; AMEIDA, 2020, p.20). 

Em 2019 foi sancionada a lei n° 20.091 no Estado do Paraná que estabelece 

os cuidados paliativos em pacientes graves diagnosticados com doenças crônicas ou 

agudas que ameace a vida, tanto no âmbito do sistema de saúde público quanto 

privado; dispõe também da necessidade de uma equipe multidisciplinar composta 

minimamente por profissionais da medicina, enfermagem, serviço social e psicologia 

(DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA PARLAMENTAR 24 de JANEIRO 

2020, PARANÁ). 

Segundo Marcucci, Rodrigues, Almeida (2020) o município de Londrina possui 

três hospitais que oferecem os cuidados paliativos. O Hospital Anísio Figueiredo (Zona 

Norte), o hospital do Câncer de Londrina e o hospital evangélico de Londrina. 

A comissão de cuidados paliativos normalmente possui como objetivo 

assessorar os Serviços e departamentos hospitalares e ambulatoriais, como órgão 

consultivo, com o tratamento destinado a pacientes terminais ou com doenças que 

ameacem a vida, no qual não há possibilidade de cura, proporcionando apoio 

multidisciplinar ao paciente e seus familiares. 

Já equipe de cuidados paliativos atua de forma interdisciplinar com as demais 

áreas de conhecimento como serviço social, psicologia, fonoaudiologia e 
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enfermagem, podendo prestar a assistência conforme algumas modalidades como: 

hospitalar, domiciliar e ambulatorial. 

 

2.2 Interdisciplinaridade e Multidisciplinaridade no Campo da Saúde e os 

Cuidados Paliativos. 

 

Camelo (2011) comenta importância do trabalho em equipe nos ambientes 

hospitalares e define que o trabalho em equipe: 

É uma estratégia de organização do trabalho que contempla, 
simultaneamente, a articulação das ações e dos saberes de diversas 
categorias profissionais em busca de consenso e que se traduz em qualidade 
na atenção integral às necessidades de saúde de sua clientela (CAMELO, 
2011, p. 735). 

Segundo Camelo (2011) os profissionais que compõem a equipe devem 

possuir autonomia para a construção e elaboração de projetos e metodologias de 

trabalho. Para ocorrer a efetividade do trabalho em equipe é necessária a interação 

entre os membros que formam esta equipe através das discussões, transferências de 

conhecimento, estratégias e articulação direcionados a produção do cuidado 

(CAMELO, 2011, p. 735). 

Oliveira, Maranhão e Barroso (2017, p. 493 apud BRITTO, 2010; Domingues et 

al, 2013), informam que nos cuidados paliativos de suma importância o trabalho em 

equipe para que os profissionais possam conhecer a vivência do usuário em um 

aspecto global e de totalidade considerando as dimensões biológicas, psicológicas, 

sociais e espirituais. 

Hermes e Lamarca (2013) pontuam que a equipe multiprofissional de cuidados 

paliativos atua com os sujeitos que se encontram, em tratamentos que não provêm a 

possibilidade de recuperação total da doença conhecida como “cura”, mas 

proporcionando o acolhimento dos mesmos e medidas de conforto e alívio do 

sofrimento. 
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Nos CP, o foco não é a doença, mas sim o sujeito que deve ser respeitado, 
informado e consciente de todo o processo que ocorre. É um fazer 
multiprofissional que preconiza individualidade na atenção ao doente e seus 
familiares, buscando erradicar o sofrimento (MACIEL, 2008, p18.). 

Os cuidados paliativos como já comentado devem ser oferecidos por uma 

equipe multiprofissional que deve atuar de forma interdisciplinar. 

Vilela e Mendes (2003), pontuam que o conceito de interdisciplinaridade 

emergiu no século XX, porém só a partir de 1960, que começou a ser enfatizado como 

necessidade de transcender e atravessar o conhecimento fragmentado, no qual 

sempre existiu, em maior ou menor medida, uma certa aspiração à unidade do saber 

(VILELA; MENDES, 2003, p.525). 

A interdisciplinaridade é considerada também uma questão de atitude. “É 
uma relação de reciprocidade, de mutualidade que pressupõe uma atitude 
diferente a ser assumida diante do problema do conhecimento, ou seja, é a 
substituição de uma concepção fragmentada para unitária do ser humano” 
(VILELA; MENDES, 2003, p. 525). 

Segundo Vilela e Mendes (2003), este projeto interdisciplinar abrange 

questionamentos, acima do sentido e a permanência das colaborações entre as 

disciplinas, tendo em vista um conhecimento do “humano”. É através desta lógica que 

a interdisciplinaridade é convocada a postular novos tipos de questionamentos 

voltados ao saber, sobre o homem e sociedade (VILELA; MENDES, 2003 p. 527). 

Este conceito passa a ser definido através da interação entre duas ou mais 
disciplinas, em contexto de estudo de âmbito mais coletivo, no qual cada uma 
das disciplinas em contato é, por sua vez, modificada e passa a depender 
claramente uma(s) da(s) outra(s). Resultando no enriquecimento recíproco e 
na transformação de suas metodologias de pesquisa e conceitos (VILELA; 
MENDES, 2003 p. 528). 

Conforme exposto pelos autores Vilela e Mendes (2003) na área da saúde, os 

pressupostos da integração estão presentes há algum tempo e, nas últimas décadas, 

a interdisciplinaridade tem sido convidada para o desenvolvimento direcionado ao 



44 
 

 
 
 
 
 

conhecimento partilhado tanto pelas ciências biológicas quanto para a social (VILELA; 

MENDES, 2003 p. 529). 

No dicionário da educação profissional em saúde, Pereira (2008) destaca que 

a interdisciplinaridade pode ser compreendida através da experiência do “homem 

conhecer as interações entre o mundo natural e a sociedade, a criação humana e a 

natureza, e em formas e maneiras de captura da totalidade social, incluindo a relação 

indivíduo/ sociedade e a relação entre os indivíduos”. Fundamenta-se em processos 

de interação através do conhecimento radical e do sensível, e também por meio da 

integração dos saberes diversos “e ao mesmo tempo, indissociáveis na produção do 

sentido da vida” (PEREIRA, 2008, p.263). 

Pereira (2008) contextualiza este conceito de interdisciplinaridade através das 

reflexões de Piaget (1981, p.52): 

A interdisciplinaridade pode ser entendida como o “intercâmbio mútuo e 
integração recíproca entre várias ciências”. A interdisciplinaridade, para o 
autor, é uma interação entre as ciências, que deveria conduzir à 
transdisciplinaridade, sendo esta última, concepção que se traduz em não 
haver mais fronteiras entre as disciplinas (PEREIRA, 2008, p.264). 

Segundo Pereira (2008) a interdisciplinaridade também deve ser compreendida 

através do ponto de vista político e ético. 

De acordo com Pinheiro no dicionário da educação profissional em saúde, o 

trabalho interdisciplinar perpassa “a articulação dos profissionais, gestores dos 

serviços de saúde e usuários em redes, de tal modo que todos participem ativamente, 

podem ampliar o cuidado e fortalecer a rede de apoio social” (PINHEIRO, 2008 p.113). 

O dicionário visa a atenção integral aos usuários dos serviços de saúde com 

um viés direcionado aos cuidados que este paciente necessita, o acolhendo como um 

todo nos seus aspectos sociais, psicológicos e clínicos, objetivando a criação de 

vínculos entre o profissional e o sujeito, a escuta qualificada com intuito de 

proporcionar o bem estar dos sujeitos. 

A prática interdisciplinar coloca-se como potencializadora da integração que 
permitiria uma compreensão ampliada do objeto de trabalho em saúde, pela 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/int.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/int.html
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interação entre os profissionais e a articulação entre os diversos saberes e 
fazeres presentes no trabalho em saúde, possibilitando deste modo outras 
formas de relação entre os sujeitos envolvidos no processo (MATOS; PIRES; 
CAMPOS, 2009, p.864). 

Segundo Matos, Pires e Campos (2009), para ocorrer a atuação interdisciplinar 

em equipe é necessário a interação entre os membros que compõem a equipe, a 

aproximação com as demais áreas de conhecimento e saberes e a habilidade em 

dialogar, argumentar discutir as ideias visando um consenso entre os profissionais 

desta equipe para a construção do melhor plano terapêutico para os usuários 

atendidos pelo serviço de saúde. 

A atuação em equipe, para se dizer interdisciplinar precisa aproximar-se da 
prática do trabalho desenvolvido em uma “equipe integração” no qual se 
produziriam relações com base na interação dos agentes e na articulação dos 
saberes e fazeres. Interação é entendida como uma prática comunicativa que 
se caracteriza pela busca de consensos entre os/as envolvidos/as no 
processo de trabalho em saúde, de modo que estes/as possam argumentar, 
reciprocamente, em relação ao trabalho cotidianamente executado e construir 
um projeto comum (MATOS; PIRES; CAMPOS, 2009, p.866). 

De acordo com Nogueira e Mioto (2006), a interdisciplinaridade pode ser 

entendida “como um processo de desenvolvimento de uma postura profissional que 

viabilize um olhar ampliado das especificidades que se conjugam no âmbito das 

profissões” (MIOTO; NOGUEIRA, 2006, p. 6-7). 

Conforme o conteúdo abordado, compreende-se que o trabalho interdisciplinar 

na área da saúde está direcionado ao compartilhamento de saberes entre as áreas 

de conhecimento tendo como foco construir um plano terapêutico que acolha o 

paciente neste processo de adoecimento tanto nos aspectos de saúde como nos 

sociais e psicológicos que não podem ser dissociados da forma como se vivência a 

doença. Sendo assim, visa atender e tratar o usuário como um todo compreendendo 

suas particularidades e sua realidade social, sendo que dentro das equipes devem 

ocorrer à troca de saberes, e comunicação entre os membros. A equipe de cuidados 

paliativos deve conter profissionais direcionados a área médica, enfermagem, serviço 

social, psicologia, nutricionista, fonoaudiologia entre outros. 
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2.3 Serviço Social, Saúde e Cuidados Paliativos. 

 
 

Neste tópico abordaremos a atuação do assistente social na equipe de 

cuidados paliativos, antes são necessárias algumas considerações sobre a área da 

saúde como um campo de intervenção profissional no âmbito do Serviço Social. 

Segundo Iamamoto (1997), o assistente social é um profissional liberal cuja 

profissão foi regulamentada pela Lei 8662/93. Os profissionais atuam pautados na 

referida Lei e no Código de Ética, aprovado pela resolução do CFESS N. 273/93 de 

13 de março de 1993. 

Uma das suas principais atribuições é a execução de políticas públicas, 

programas e projetos sociais sempre na perspectiva de defesa dos direitos do público 

atendido. Esses profissionais atuam diariamente com as expressões da questão social 

compreendendo os indivíduos como sujeitos de direitos humanos e sociais. A lei de 

regulamentação da profissão nº.8662/93 identifica como competências profissionais 

implementar, planejar e avaliar políticas sociais. Nos artigos 4º e 5º da lei estabelece 

as competências e atribuição privativa dos profissionais. 

 Segundo Iamamoto (1997): 

Os assistentes sociais trabalham com a questão social nas suas mais 
variadas expressões quotidianas, tais como os indivíduos as experimentam 
no trabalho, na família, na área habitacional, na saúde, na assistência social 
pública, etc. Questão social que sendo desigualdade é também rebeldia, por 
envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades e a ela resistem se opõem. 
É nesta tensão entre produção da desigualdade e produção da rebeldia e da 
resistência, que trabalham os assistentes sociais, situados nesse terreno 
movido por interesses sociais distintos, aos quais não é possível abstrair ou 
deles fugir porque tecem a vida em sociedade. [...]... A questão social, cujas 
múltiplas expressões são o objeto do trabalho cotidiano do assistente social 
(IAMAMOTO, 1997, p. 14). 

Compreende-se que o profissional deve conhecer suas atribuições e 

competência para intervir nas demandas que são solicitadas pelos usuários dos 

serviços ao qual estará voltada por dificuldades no acesso a direitos humanos e 

sociais ou até mesmo violação de direitos. O assistente social, norteado por seus 

conhecimentos técnicos operativo, ético político e teórico metodológico estabelecerá 
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ações estratégicas para intervir no que foi demandado. O profissional também deve 

articular-se com demais segmentos para apoiar a defesa do Sistema Único de Saúde 

(SUS) através de criação de novas estratégias para implementação dos direitos 

sociais na saúde. Matos (2015) ressalta: 

Trazer para o debate não apenas as atribuições privativas, mas as 
competências profissionais colocam em cena não somente aquilo que, pela 
lei, é função exclusiva do Serviço Social, mas também aquilo que 
potencialmente podemos/devemos desenvolver no trabalho profissional. 
Afinal, na lei de regulamentação da profissão (Lei n. 8.662/1993), os artigos 
4° e 5° tratam, respectivamente, das competências e atribuições privativas de 
profissionais do Serviço Social (MATOS, 2015, p. 681). 

Vidal e Guilherme (2019, p.10) baseados em Bravo (2006), pontuam que a 

atuação do assistente social na área da saúde surgiu quando a OMS em 1948, passou 

a pensar nos hábitos da população e no quanto este influenciavam no processo saúde 

e doença necessitando-se de um profissional que trabalhasse para a viabilização do 

acesso aos demais serviços e benefícios. 

Através do Conselho Nacional de Saúde, Resolução nº.218, de 6 de março de 

1997, o profissional assistente social passou a ser reconhecido como profissional da 

área da saúde. 

[...] as entidades do Serviço Social têm por desafio articular com os demais 
profissionais de saúde e movimentos sociais em defesa do projeto de 
Reforma Sanitária, construído a partir de meados dos anos de 1970. Tem-se 
por pressuposto que transformações estruturais nas políticas sociais, e na 
saúde em particular, só serão efetivadas por meio de um amplo movimento 
de massas que questione a cultura política da crise gestada pelo grande 
capital e que lute pela ampliação da democracia nas esferas da economia, da 
política e da cultura (CFESS, 2010, p.23). 

Para Bravo e Matos (2009), uma atuação competente do Serviço Social na 

Saúde pressupõe: 

 

 

- Estar articulado e sintonizado ao movimento dos trabalhadores e de 
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usuários que lutam pela real efetivação do SUS; 
- Conhecer as condições de vida e trabalho dos usuários, bem como 
os determinantes sociais que interferem no processo saúde-doença; 
- Facilitar o acesso de todo e qualquer usuário aos serviços de 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; 
- Buscar a necessária atuação em equipe, tendo em vista a 
interdisciplinaridade da atenção em saúde; 
- Estimular a intersetorialidade, tendo em vista realizar ações que 
fortaleçam a articulação entre as políticas de seguridade social, 
superando a fragmentação dos serviços e do atendimento às 
necessidades sociais; 
- Tentar construir e/ou efetivar, conjuntamente com outros 
trabalhadores da saúde, espaços nas unidades que garantam a 
participação popular e dos trabalhadores de saúde nas decisões a serem 
tomadas; 
- Elaborar e participar de projetos de educação permanente, buscar 
assessoria técnica e sistematizar o trabalho desenvolvido, bem como 
realizar investigações sobre temáticas relacionadas à saúde; 
- Efetivar assessoria aos movimentos sociais e/ou aos conselhos a 
fim de potencializar a participação dos sujeitos sociais contribuindo no 
processo de democratização das políticas sociais, ampliando os canais de 
participação da população na formulação, fiscalização e gestão das 
políticas de saúde, visando ao aprofundamento dos direitos conquistados 
(CFESS, 2010, p.30). 

 
 

De acordo com os parâmetros para a atuação de Assistentes Sociais na Política 

de saúde as principais ações a serem desenvolvidas pelos profissionais assistentes 

sociais são: 

 

 

 
• Democratizar as informações por meio de orientações (individuais e 
coletivas) e /ou encaminhamentos quanto aos direitos sociais da 
população usuária; 31. A esse respeito, visando orientar a categoria 
profissional, o Conjunto CFESS/CRESS aprovou a elaboração de 
Resolução “definindo que o exercício de terapias não são atribuições do 
assistente social” (Relatório do 37º Encontro Nacional CFESS/CRESS, 
2008p. 45). 
• Construir o perfil socioeconômico dos usuários, evidenciando as 
condições determinantes e condicionantes de saúde, com vistas a 
possibilitar a formulação de estratégias de intervenção por meio da 
análise da situação socioeconômica (habitacional, trabalhista e 
previdenciária) e familiar dos usuários, bem como subsidiar a prática dos 
demais profissionais de saúde; 
• Enfatizar os determinantes sociais da saúde dos usuários, familiares 
e acompanhantes por meio das abordagens individual e/ou grupal; 
• Facilitar e possibilitar o acesso dos usuários aos serviços, bem como 
a garantia de direitos na esfera da seguridade social por meio da criação 
de mecanismos e rotinas de ação; 
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• Conhecer a realidade do usuário por meio da realização de visitas  
domiciliares, quando avaliada a necessidade pelo profissional do Serviço 
Social, procurando não invadir a privacidade dos mesmos e esclarecendo 
os seus objetivos profissionais; 
• Conhecer e mobilizar a rede de serviços, tendo por objetivo 
viabilizar os direitos sociais por meio de visitas institucionais, quando 
avaliada a necessidade pelo Serviço Social; 
• Fortalecer os vínculos familiares, na perspectiva de incentivar o 
usuário e sua família a se tornarem sujeitos do processo de promoção, 
proteção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde; 
• Organizar, normatizar e sistematizar o cotidiano do trabalho 
profissional por meio da criação e implementação de protocolos e rotinas 
de ação; 
• Formular estratégias de intervenção profissional e subsidiar a 
equipe de saúde quanto às informações sociais dos usuários por meio do 
registro no prontuário único, resguardadas as informações sigilosas que 
devem ser registradas em material de uso exclusivo do Serviço Social; 
• Elaborar estudos socioeconômicos dos usuários e suas famílias, com 
vistas a subsidiar na construção de laudos e pareceres sociais a 
perspectiva de garantia  
de direitos e de acesso aos serviços sociais e de saúde; 
• Buscar garantir o direito do usuário ao acesso aos serviços; 
• Emitir manifestação técnica em matéria de serviço social, em 
pareceres individuais ou conjuntos, observando o disposto na Resolução 
CFESS nº 557/2009 (CFESS, 2010, p. 44 e 45). 

 
 

Podemos observar que a atuação do profissional assistente social na saúde 

bem como em outras políticas públicas tem como objetivo viabilizar o acesso da 

população aos direitos, independente da sua condição de profissional assalariado, 

utilizando da sua autonomia relativa para elaboração de estratégias e intervenções, 

visando à universalidade e igualdade, compreendendo a realidade social dos sujeitos, 

numa perspectiva de totalidade. 

O código de ética profissional expõe instrumentos que contribui para a atuação 

do assistente social na área da saúde como: 

 

 

- Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 
autoritarismo; 
- Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure 
universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas 
e políticas sociais, bem como sua gestão democrática; 
- Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais 
que partilhem dos princípios deste código e com a luta geral dos 
trabalhadores; 
- Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população 
e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência 
profissional (CFESS, 2010, p. 45). 
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O serviço social teve muitos avanços, objetivando romper com o 

conservadorismo e a hegemonia presentes na ideologia neoliberal. Pautando-se na 

defesa da democracia e tencionando a política social na área da saúde voltada a 

reforma sanitária e ao projeto ético político da profissão. 

Conforme o CFESS (2010), o atendimento direto aos usuários constitui parte 

da atuação profissional. No campo da saúde as ações mais desenvolvidas são as 

“socioassistenciais, interdisciplinares e socioeducativas”. Essas ações se relacionam 

reciprocamente constituindo um trabalho em rede, na saúde: atenção primária como 

Estratégia Saúde da Família ESF, internamento domiciliar entre outros; nas 

socioassistenciais: CRAS e CREAS (CAVALCANTI; SATURNO; MIRANDA, 2019, 

p.7).  

Um dos campos de atuação do assistente social na área da saúde é o ambiente 

hospitalar. As principais demandas presentes nos ambientes hospitalares são: 

agilização de alta hospitalar, contato com a rede de serviços socioassistenciais, 

localização de familiares, atendimento a usuários vítimas de violência (física, 

psicológica, moral), encaminhamentos, entre outros. 

As demandas para o assistente social neste campo-operacional estão 

direcionadas ao tratamento dos usuários durante o período de internação hospitalar, 

articulando em conjunto com as redes de serviços de saúde (atenção primária) a 

garantia de continuidade do tratamento e acompanhamento da doença até o processo 

de recuperação. Permite ao usuário ser assistido pela política de saúde durante este 

processo de saúde e doença visando a promoção prevenção e recuperação da saúde 

dos usuários. O profissional por meio de suas atribuições a partir de uma concepção 

ampliada da saúde como a preconizada pelas diretrizes do SUS, deve “desenvolver a 

sua intervenção durante e pós a internação” (VIDAL; GUILHERME, 2019, p.14). 

Portanto, o profissional precisa: 

 

• Realizar uma abordagem individual ou grupal, tendo como 
objetivo trabalhar os determinantes sociais da saúde dos usuários, 
familiares e acompanhantes, sendo possível realizar este trabalho 
com as famílias no momento da visita ao usuário internado; 

• É necessário criar mecanismos e rotinas de ação que facilitem 
e possibilitem o acesso dos usuários aos serviços, bem como a 
garantia de direitos na esfera da Seguridade social; 

• Realizar visitas domiciliares; 

• Realizar visitas institucionais; 

• Trabalhar com as famílias no sentido de fortalecer vínculos; 

• Realizar os registros de atendimentos em prontuário com o 
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objetivo de formular estratégias de intervenção profissional e subsidiar 
a equipe de saúde quanto às informações sociais dos usuários, 
resguardadas as informações sigilosas (VIDAL; GUILHERME, 2019. 
p14). 
 

 

O profissional, em seus atendimentos sociais atua com usuários fragilizados 

devido o processo de doença, por isso precisa utilizar a escuta qualificada, o 

acolhimento aos mesmos e seus familiares baseando-se na humanização em saúde, 

os reconhecendo como sujeitos de direitos humanos e sociais, com o compromisso 

ético - político e o sigilo profissional. O fortalecimento de vínculo entre o profissional e 

o usuário, permite compreender os aspectos sociais, culturais e familiares 

possibilitando ao assistente social identificar as demandas que requerem intervenção.  

Andrade (2012) pontua que a atuação do assistente social junto as equipes de 

cuidados paliativos podem resumir-se como em “conhecer paciente, família e 

cuidadores nos aspectos socioeconômicos, visando ao oferecimento de informações 

e orientações legais, burocráticas e de direitos, imprescindíveis para o bom 

andamento do cuidado ao paciente, e para a garantia de morte digna (ANDRADE, 

2012, p. 221). 

Souza (2019) destaca alguns dos direitos que a/o assistente social contribui 

para viabilizar: 

Providencias legais, auxílio doença/ aposentadoria por invalidez, acréscimo 
de 25% na aposentadoria, benefício de prestação continuada (BPC), 
tratamento fora do domicílio (TFD), representação legal (curatela e 
procuração), reconhecimento de união, testamentos, sepultamentos, entre 
outros (SOUZA, 2012, p. 6 e 7). 

Souza (2012) apresenta a importância em conhecer os membros que compõe 

a família, a dinâmica do cuidado mediante ao adoecimento, as condições 

socioeconômicas, financeiras, sociais e emocionais para enfrentar o processo de 

adoecimento e as consequências causada em todos os âmbitos de suas vidas, e por 

último o papel familiar que este membro que se encontra em processo de adoecimento 

contém na família (SOUZA, 2012, p. 6 e 7). 

Segundo Silva (2010) a centralidade da família no processo de cuidados remete 

à necessidade de contextualização desse grupo social e de suas relações possui 
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como objetivo: “A identificação das dificuldades e possibilidades e todos os recursos 

que contribuem para o suporte a essas famílias, num momento de articulação de 

respostas compatíveis com uma melhor qualidade de vida (SILVA, 2010, p. 144). 

De acordo com Frossard, Aguiar e Fonseca (2020) destacaram no II encontro 

Norte Mineiro de Serviço social, cabe ao profissional assistente social proporcionar 

acesso aos direitos sociais, conhecer as políticas públicas e sociais, os serviços 

disponíveis na instituição e o conhecimento do contexto social dos usuários. 

 
2.4 A Equipe de Cuidados Paliativos e a Atuação do Serviço Social. 

 
O profissional deve conhecer o paciente, a família ou cuidador, compreender o 

contexto social no qual este usuário estava inserido, desenvolver um perfil 

socioeconômico, compreender a família do usuário sem fazer juízo de valor, respeitar 

a religião do mesmo e, proporcionar o suporte disponível na rede socioassistencial. A 

atuação do médico na equipe de cuidados paliativos está direcionada ao diagnóstico 

clínico e tratamento de doenças, visando o controle dos sintomas, podendo garantir 

além do alívio dos sintomas desconfortáveis a dignidade da vida dos sujeitos. 

Dentro da sua especificidade, o médico paliativista deve realizar os 
diagnósticos clínicos. Deve conhecer a doença, sua história natural, os 
tratamentos já realizados, qual a evolução da doença que seria esperada 
para aquele paciente especificamente naquele momento. Se necessário for, 
deve entrar em contato com as outras especialidades médicas, que já 
trataram ou ainda estejam tratando o paciente, para discutir uma conduta 
específica (ANCP, 2012, p. 333). 

A enfermagem junto à equipe, trabalha com um viés direcionado para a 

avaliação sistemática de controle de sintomas, segue abaixo algumas atribuições 

desenvolvidas pela enfermagem junto a equipe de cuidados paliativos: 

Nesta prática ações objetivas de cunho pragmático como o controle da dor, 
domínio da técnica de hipodermóclise, curativos nas lesões malignas 
cutâneas – frequentemente ditas “feridas tumorais” –, técnicas de 
comunicação terapêutica, cuidados espirituais, zelo pela manutenção do 
asseio, da higiene, medidas de conforto, gerenciamento da equipe de 
enfermagem, e o trabalho junto às famílias e comunicação com a equipe 
multidisciplinar (ANCP, 2012, p. 335). 
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A psicologia está vinculada com o trabalho por meio da habilidade de 

comunicação dentro da equipe, atuando com um viés da integração dos aspectos 

psicológicos dos usuários. A ANCP coloca que na área da psicologia a participação 

em espaços de interlocução sobre questões ligadas à atuação (supervisão, grupos de 

estudo, psicoterapia, publicações, congressos, etc.) pode ser ferramenta valiosa para 

que faça de seu trabalho em Cuidados Paliativos uma experiência de crescimento 

pessoal e profissional (ANCP, 2012, p. 340). 

Segundo a ANCP (2012, p. 346) o papel da nutrição junto à equipe de cuidados 

paliativos tem especial papel preventivo, possibilitando meios e vias de alimentação, 

reduzindo os efeitos adversos provocados pelos tratamentos, retardando a síndrome 

anorexia-caquexia e ressignificando o alimento. Em adição, auxilia no controle de 

sintomas, procura manter hidratação satisfatória, preserva o peso e a composição 

corporal (ANCP, 2012, p. 346). 

O serviço social de acordo com o manual de Cuidados Paliativos (2012) orienta-

se pela atuação junto ao paciente, familiares, rede de suporte social, instituição na 

qual o serviço encontra-se organizado e junto às diferentes áreas atuando na equipe 

(ANCP, 2012, p.341). 

Conforme o conteúdo abordado sobre as atuações profissionais citados acima, 

podemos compreender que cada profissional possui conhecimentos e saberes 

direcionado as suas respectivas áreas, porém a atuação conjunta da equipe de 

cuidados paliativos se baseia no trabalho interdisciplinar, onde, normalmente ocorre a 

interlocução e discussões de todas as áreas, visando a qualidade de vida dos sujeitos, 

a construção de um plano terapêutico que auxilie no alívio do sofrimento através de 

controle dos sintomas e suporte social, psicológico e espiritual. 
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3. A ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE DE CUIDADOS 

PALIATIVOS NO HOSPITAL EVANGÉLICO DE LONDRINA 

 

Nesta parte do relatório, faremos a análise das entrevistas feitas com as 

profissionais da equipe de cuidados paliativos. Iniciamos com uma breve 

caracterização do Hospital Evangélico de Londrina. 

O hospital Evangélico de Londrina foi fundado em 1948, por um grupo de 

evangélicos da Igreja Presbiteriana Independente e Metodista da cidade de Londrina. 

É uma instituição filantrópica e sem fins lucrativos, marcado pelo pioneirismo no setor 

de saúde paranaense, presta serviços para pacientes do sistema único de saúde 

(SUS), convênio e particulares, cerca de 60% dos pacientes atendidos são do SUS. 

Estes serviços são disponibilizados para todos os municípios que compõem a 17ª 

regional de saúde, é um hospital de alta complexidade que dispõem de leitos físicos, 

leitos de UTI adulto, neonatal e pediátrica. 

Formado por um corpo clínico com mais de 900 médicos de diferentes áreas e 

especialidades. Possui uma área de construção de cerca de 19.000 metros, dispõe de 

358 leitos, sendo mais de 64 de UTI. Por ano são realizados em média cerca de 64.000 

atendimentos no pronto socorro, 22.985 internações, 18.663 cirurgias e mais de 3.280 

partos. É credenciado há mais de 20 anos com o selo de hospital amigo da criança e 

sua maternidade é referência nacional, com estrutura moderna e apta para a 

realização de partos humanizados também é referência nacional em tratamento de 

doenças raras, pioneiro em transplante renal no Paraná. Possui o selo estadual de 

Qualidade em Transplantes, possui também o nível três da Organização Nacional de 

Acreditação (ONA), sempre visando a sustentabilidade e desenvolvimento. Em 2011 

inaugurou uma nova unidade de terapia intensiva adulto, e conquistou o selo de 

qualidade em transplantes em 2015, e em 2017 e 2018 receberam o selo de 

acreditação da Organização Nacional de Acreditação (ONA), (2017 pleno pela ONA e 

2018 Excelência pela ONA). 

Também em 2018 foi reconhecido como Membro Titular da ANAHP 

(Associação Nacional de Hospitais Privados). Desde então o hospital vem crescendo, 

ampliando suas estruturas com inovações tecnológicas e profissionais altamente 

especializados, tornando-se referência para o município de Londrina e demais regiões 

do Paraná. 
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3.1 O Serviço Social no Hospital Evangélico de Londrina. 
 
 

O setor de serviço social no hospital é composto por duas assistentes sociais e 

uma estagiária remunerada funcionando das 08h00min às 18h00min horas, de 

segunda a sexta feira. O serviço social se reporta à gerente, uma enfermeira 

responsável pelo setor do núcleo de segurança do paciente que no ano de 2020 

assumiu a gestão da equipe multiprofissional do hospital (psicologia, serviço social, 

nutrição e fonoaudiologia), profissionais que também compõe a equipe de cuidados 

paliativos do hospital. 

O serviço social tem como objetivo ser referência no atendimento social, técnico 

e humano, atender com excelência os pacientes/ usuários e seus familiares em suas 

necessidades sociais durante a internação no hospital, visando à garantia de acesso 

aos direitos humanos e sociais. Sua atuação profissional é norteada e regulamentada 

pela Lei nº 8662/93 e o Código de Ética profissional, suas ações são pautadas em 

fundamentos: teórico – metodológico, ético – político e procedimentos técnico – 

operativos. 

Através da vivência como estagiária de serviço social desde 2019 e com a atual 

reformulação do setor pude constatar que as principais demandas são: 

✓ A localização de familiares de pacientes cujo cadastro de entrada não 

possui dados; 

✓ Identificação de pacientes que adentram o espaço hospitalar, sem 

documentos ou sem possibilidades de se identificar; 

✓ Orientação a benefícios sociais; 

✓ Encaminhamentos para a rede de serviços como CRAS e UBS; 

✓ Solicitação de Internamento domiciliar; 

✓ Orientação sobre procuração ou curadoria; 

✓ Acolhimento para pessoas em situação de rua; 

✓ Encaminhamentos de idosos para instituição de longa permanência; 

✓ Encaminhamento para a rede quando casos de violência; 

✓ Participação em visita multiprofissional em setor de UTI neonatal; 

✓ Liberação de refeição; 

✓ Encaminhamento para casa de apoio; 

✓ Levantamento socioeconômico; 
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✓ Triagem social de admissão; 

✓ Isenção da taxa de prontuário; 

✓ Atendimento individualizado à pacientes e familiares; 

✓ Elaboração de projetos; 

✓ Agilização na alta hospitalar; 

✓ Encaminhamento de exames de alto custo para liberação; 

✓ Participação de reuniões internas; 

✓ Participação de reunião da rede de serviços; 

✓ Elaboração de relatórios externos; 

✓  Participação no hundle (reunião diária entre todos os setores, 

gerenciamento de leitos, farmácia, serviço social, nutrição, enfermeira do setor, 

médico plantonista do pronto socorro e lavanderia, para verificação de possíveis 

pendências como, por exemplo, falta de medicamentos, superlotação do hospital e 

falta de leitos, pendências sociais para alta). 

Atualmente com as mudanças propostas pela nova gerência, o setor de serviço 

social atua na admissão do paciente e aplica um instrumento de coleta de informações 

conhecido como triagem social de admissão. Há um novo projeto em andamento para 

implementação junto com o setor de tecnologia da informação para a sistematização 

dos dados via planilha em sistema no qual este instrumento passará a ser aplicado 

diretamente através de um tablet. As demandas para o setor também são solicitadas 

pela equipe médica (via parecer médico em sistema), enfermagem (via contato 

telefônico ou pessoalmente) e também pelos pacientes e familiares. Geralmente 

quando o paciente está em cuidado paliativo é solicitado atendimento pela enfermeira 

ou médicos que compõe a equipe de cuidados paliativos. 

Com a reestruturação do setor, o serviço social passou a desenvolver 

orientações e treinamentos para as demais equipes, referente as atribuições que 

anteriormente ficavam sob sua responsabilidade como: agendamento de transporte 

para alta, solicitação de família para alta da UTI, contato com familiares para 

convocação ao hospital, solicitação de acompanhamento, convocação de familiar para 

assinatura de termos de procedimentos ou diálogos com os médicos, solicitação de 

documentos médico após alta como por exemplo laudo médico e atestado e suporte 

para contrarreferência. Estas atribuições apesar de serem realizadas pela assistente 

social, não eram de responsabilidade do serviço social. A partir da reestruturação, 
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passou-se a destinar estas demandas para os setores responsáveis. 

O motivo para a reestruturação do setor foi rever a atuação do serviço social, 

que acabava recebendo demandas que não fazem parte de sua ação profissional, e 

foram transferidas para os setores que são responsáveis, como por exemplo o Serviço 

de Atendimento ao Cliente (SAC), o médico ou até mesmo setor de enfermagem, para 

a realização de algumas atribuições impostas pela instituição como agendamento de 

ambulância, contato com familiar para assinatura de termos médicos, alta da UTI para 

o quarto ou alta hospitalar para domicilio. Através da desvinculação destas atribuições 

foi possível a abertura para a realização de visitas institucionais, participação em 

reuniões de rede com mais frequência, participação em projetos, elaboração de 

projetos, triagem social, entre outras atividades. 

Conforme exposto acima podemos observar que o setor de serviço social do 

hospital está se reinventado para desenvolver suas atribuições e competências 

profissionais direcionadas a atuação do assistente social na saúde conforme os 

parâmetros definidos pelo CRESS. 

 

3.2 Equipe de Cuidados Paliativos do Hospital Evangélico de Londrina. 

 
Neste tópico apresentaremos a análise dos dados colhidos a partir das 

entrevistas, que conforme informados na introdução deste trabalho foram feitas com 

a equipe interdisciplinar de cuidados paliativos, as entrevistas foram realizadas com: 

uma enfermeira, uma assistente social, uma psicóloga e uma médica coordenadora 

da equipe. 

 

3.3 Iniciando os Procedimentos. 

 
A equipe interdisciplinar de cuidados paliativos é formada por uma enfermeira, 

quatro médicas especialistas nesta forma de cuidado, por uma psicóloga, por uma 

assistente social, pela equipe de nutrição e fonoaudiologia que dão suporte quando 

solicitados. A inserção do paciente nos cuidados paliativos é via solicitação no sistema 

“parecer” no qual o médico titular solicita avaliação da equipe de cuidados paliativos, 

pontuando a história clínica do paciente e as propostas terapêuticas a que estava 

submetido. Em seguida é realizada a avaliação do paciente para verificar se o mesmo 

se enquadra nos critérios para o tratamento paliativo, esta avaliação é realizada pelas 
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médicas e enfermeira da equipe. Em seguida é feito uma proposta terapêutica. 

A partir da avaliação médica é realizado contato com os familiares do paciente 

para o agendamento da reunião familiar com a equipe, para esclarecimento do quadro 

clínico do paciente. Nesta reunião é esclarecido à família que o paciente/familiar não 

apresenta mais indicação de tratamento ou procedimentos invasivos devido a não 

efetividade desses procedimentos e que, não há perspectiva de cura. Estas 

informações clinicas são abordadas pela médica e pela enfermeira, a assistente social 

também participa visando o esclarecimento de dúvidas referente a procuração, 

curadoria, para conhecer a família e acolhê-la, compreender o contexto familiar e 

fornecer as orientações e informações que apareçam durante a reunião; a psicologia 

participa com a perspectiva de acolhimento da família levando em consideração o 

sofrimento ao qual eles estão submetidos durante este processo. 

Em sequência a reunião familiar, com o consentimento da família, o paciente 

passa a realizar o tratamento paliativo com todas as medidas de conforto e controle 

de sintomas conforme cada necessidade. Caso os familiares não aceitem esta forma 

de cuidado é realizado novos agendamentos de reuniões visando a continuidade da 

abordagem e as estratégias para compreensão do quadro clínico e da importância 

deste cuidado ao paciente. Se verificado que mesmo com todas as abordagens os 

familiares não aceitam este cuidado, a equipe deixa o caso respeitando o desejo da 

família e o paciente continua aos cuidados da equipe médica titular. É necessário 

conversar com a família para explicar a gravidade da situação e o tempo de vida. 

Sobre isso a médica comentou que: 

A gente percebe que este paciente tem uma doença ameaçadora à 
continuidade da vida, desde que a gente percebe que este paciente vai evoluir 
mau, como aqui é um hospital referenciado terciário o paciente já chega aqui 
mau, já chega ruim aqui. Hoje na instituição eu acredito que a gente não faz 
o que deveria estar fazendo porque os cuidados paliativos no meu ver eu sou 
uma defensora dos cuidados paliativos precoce onde a gente entra no cuidado 
lá no comecinho desde que a gente percebe que este paciente tem uma 
doença ameaçadora (Médica entrevistada). 

Após as reuniões familiares ou atendimentos individuais em leito ou por procura 

direta dos familiares é realizado a sistematização via evolução em prontuário 

eletrônico. 
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Foi indagado na sequência quais situações e/ou por quais motivos os cuidados 

paliativos são recomendados neste hospital? 

Segunda as entrevistadas os cuidados paliativos são destinados: 

✓ Para pacientes que possuem doenças incuráveis ou doenças que vão 

decorrer do agravo a morte do paciente. 

✓ Para Pacientes com sintomas graves. 

✓ Para quando não há mais opções terapêuticas de cura para o quadro 

de saúde do paciente 

✓ Para Medidas de conforto. 

 

Em relação a importância dos cuidados paliativos para os pacientes e 

familiares, a enfermeira destaca como primordial conseguir fazer com que o paciente 

tenha uma dignidade até o fim da vida e pontua que todo o paciente crônico deveria 

ter cuidado paliativo para evitar o sofrimento. A psicóloga traz em seu ponto de vista 

a importância em proporcionar o alívio da dor e demais sintomas que integram 

aspectos biopsicossocial espirituais na assistência ao paciente e familiares, 

oferecendo e apoio ao paciente. Ressalta a questão de os pacientes viverem 

ativamente e com autonomia o máximo possível até sua morte, a necessidade de 

oferecer um sistema de apoio aos familiares, melhorando a qualidade de vida, também 

destaca como importante respeitar os valores e decisões do paciente e seus 

familiares. 

Nesta indagação a médica destaca: 

Eu sou fã número um para os cuidados paliativos, “acho assim tem uma 
interpretação muito errada que de repente o paciente vira cuidados paliativos, 
o paciente é cuidados paliativos desde o começo da doença, os cuidados 
paliativos nada mais é do que cuidar daquela pessoa de uma forma integral 
né então assim, os cuidados paliativos não faz nada de ruim para ninguém, 
ele só tem coisas benéficas para colocar então eu vejo muito benefício para 
o paciente, pois é um paciente que não vai ser submetido a nada que o faça 
mal, então cuidados paliativos e bioética é tudo muito interligado então tudo 
que a gente faz e ligado na beneficência não maleficência então não em fazer 
mal, questão de autonomia a gente dar autonomia para o paciente e para a 
família participar deste plano de cuidados que é diferente das outras 
especialidades onde é uma coisa meio paternalista onde o médico decide faz 
e acabou ficou por isso acho que eu só vejo benefícios só vejo coisas 
boas”(Médica entrevistada). 
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Perguntamos para a assistente social como avalia a aceitabilidade dos 

cuidados paliativos pelos pacientes e familiares, se existem resistências, e se o 

serviço social contribui nesse processo de compreensão/assimilação: A profissional 

destaca que acredita que possui sim alguns desafios por cada indivíduo ser diferente, 

cada família ter seus conceitos, suas religiões, suas culturas, o seu contexto familiar, 

pontuando que existem sim resistências. Relata que cada caso de paciente paliativo 

é diferente tem sua individualidade e que o serviço social contribui através desta 

interlocução com a família, por meio desta interlocução os familiares após as 

abordagens médicas e reuniões familiares acabam trazendo alguns questionamentos 

para os profissionais da equipe. A assistente social passa a realizar uma 

intermediação junto à equipe de cuidados paliativos, visando o esclarecimento de 

dúvidas aos familiares para uma melhor compreensão do tratamento. 

 
 

3.4 Perfil e Demanda dos pacientes. 

 
 

Os pacientes são principalmente idosos por ser um hospital de referência a 

nível terciário. São pacientes com doenças incuráveis como: doenças neurológicas, 

AVC (Acidente Vascular Cerebral), cardiopata (doenças que acometem o coração), 

hepatopata (doença crônica do fígado), DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), 

neoplasias, em geral pacientes em final de vida. A enfermeira. informa ainda que “o 

paciente que vem com AVC, independentemente do tipo de AVC, às vezes o 

isquêmico, às vezes hemorrágico, é, o paciente que tem uma internação mais 

prolongada. Comenta também as dificuldades de acessibilidade com a família, “então 

a gente entra, tenta controlar sintomas e faz essa abordagem com a família” 

Quando questionado quais as demandas mais frequentes apresentadas a 

Equipe de cuidados paliativos do Hospital Evangélico pelos usuários/ pacientes e 

familiares que estão sendo acompanhados, os profissionais destacam que são: o 

diagnóstico, questionando as condutas médicas; a compreensão da finitude da 

doença; o porquê que o paciente chegou naquela situação de finitude e da gravidade 

da doença; A psicóloga comenta: 
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Dificuldade de compreensão do prognóstico, aceitação das limitações de 
suporte do ponto de vista da cura; conflitos familiares que necessitem 
resolução; pendências financeiras ou burocráticas, aceitação da retirada de 
dieta (quando indicado) e dificuldades de comunicação intrafamiliar 
(Psicóloga entrevistada). 

A médica também enfatiza que além da demanda de controle de sintomas e 

medidas de conforto também possuem uma grande demanda social e psicológica: 

A gente tem uma grande demanda acho que social sim para os pacientes, 
então tem pouca gente com possibilidade de ficar de cuidar então tem uma 
demanda assistencial da parte do serviço social grande; É questão 
psicológica de abordar a família em questão meu pai ou minha mãe ou meu 
familiar está em processo ativo de morte (Médica entrevistada). 

Quais as principais atividades desenvolvidas junto aos usuários/ pacientes e 

familiares segundo a médica são: O diagnóstico, a prevenção de sintomas, o controle 

de sintomas, a coordenação dos cuidados, reunião familiar para prognóstico e plano 

terapêutico, comenta que: 

A gente tem a parte diagnóstica, da parte de prevenção de sintomas, 
prevenção de problemas quando a gente fala prevenção então quando eu 
vejo um paciente antes dele ser seu eu tenho quer ver o que ele vai ter de 
problema como ele pode vir a piorar o que ele pode ter de sintomas é o papel 
de o médico fazer isso (Médica entrevistada). 

Enfatiza que a construção do plano terapêutico é realizada pelo médico, porém 

sempre em conjunto com a equipe interdisciplinar. A enfermeira ressalta que os 

procedimentos e atividades são: 

Acompanhamento diário de visita com as médicas, visita de enfermagem e 
avaliação, exame físico do paciente e faço evolução em sistema. Também 
tenho o contato com familiares para poder explicar quanto à gravidade da 
doença e a situação que o paciente se encontra e também abordagem com 
a equipe de enfermagem para eles saberem de que forma atender estes 
pacientes paliativos (Enfermeira entrevistada). 
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Para a psicologia além do acolhimento ao paciente e a família, é de extrema 

importância, identificar as necessidades do paciente e da família, oferecer um sistema 

de suporte que permita ao paciente viver tão ativamente quanto possível, na busca 

constante para manter sua autonomia, conhecer os temores e anseios do paciente 

buscando oferecer medidas de apoio pautadas em seus valores culturais e espirituais; 

mediar oportunidades para que sejam tratados assuntos pendentes como despedidas, 

agradecimentos e reconciliações. 

A assistente social pontua a importância de possuir conhecimentos e 

habilidades para à intermediação da relação com a família e também com a equipe 

assistencial e médicos, nas liberações de visitas, em conhecer o contexto social: 

Eu penso que o principal como assistente social seria intermediarmos essa 
relação e esse contato entre família e também equipe assistencial e também 
com os médicos, então muitas vezes nós liberamos visitas, nós temos que 
conhecer o contexto social desta família, temos que propor quais serão as 
ações do serviço social a serem feitas também. Então acho que o principal 
seria essa habilidade de poder intermediar junto a família e com relação a 
atuação da equipe e também quanto da equipe paliativa e da equipe 
assistencial que esta prestante assistência ao paciente (Assistente social 
entrevistada). 

Destaca-se como forma de intervenção profissional a interlocução com a 

equipe de cuidados paliativos e a família, conhecendo todo o contexto social do 

paciente, cita que geralmente os instrumentos técnico operativos utilizados em sua 

atuação profissional, no atendimento a indivíduos em cuidados paliativos e suas 

famílias são: a entrevista, a reunião familiar, relatórios sociais quando solicitado, 

encaminhamentos sociais através de preparação para uma alta segura e 

encaminhamentos de auxílio funeral. 

 
3.5 A Assistente Social na Equipe: Relação e Particularidades do Trabalho. 

 
Iniciamos esse tópico perguntando sobre como é a relação do serviço social 

com as outras áreas que compõem a equipe de cuidados paliativos neste hospital e 

se existe hierarquia. A entrevistada informa que sim. 
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Existe a hierarquia proposta pela coordenação da equipe consultora de 
cuidados paliativos, posteriormente seria a enfermeira responsável e nós 
como equipe multiprofissional ficaríamos atuando como equipe conjunta, o 
serviço social, psicologia, fonoaudióloga, nutrição. Muitas vezes uma equipe 
complementa a outra através da área de conhecimento de cada uma, então 
essa relação tem que ser também harmoniosa pra poder fazer o melhor plano 
terapêutico deste paciente paliativo. Então nós como serviço social 
colocamos a nossa visão, nosso ponto de vista do paciente na área social. A 
nutrição também coloca a parte dela, a médica a parte dos cuidados médicos, 
psicologia também. Então cada área contribui para que possa formar todo um 
plano terapêutico melhor para o paciente (Assistente social entrevistada). 

Destaca que a importância de sua atuação junto à equipe multiprofissional se 

dá pela atuação como consultor voltado as questões sociais, composição familiar, se 

possui algum familiar ou pessoa de referência para participar do processo de 

tratamento e auxiliar nos cuidados domiciliares no caso de possibilidade de alta 

hospitalar. Sua fala pontua alguns limites e dificuldades direcionados ao planejamento 

de alta dos pacientes em tratamento paliativo. Esbarra-se em dificuldades sociais, 

dificuldades de rede assistencial e da rede de saúde do município porque muitas 

vezes aquele paciente poderá ter alta médica, porém não possui condições para ir 

para o domicílio. Cita como exemplo: 

Tem município que não oferta [serviços que atendam] as necessidades deste 
paciente mais complexo. Nós, do serviço social, ficamos limitados a não 
poder, mesmo com a alta deste paciente, encaminhá-lo para ele poder ficar 
junto de sua família, então nós ficamos limitados quanto à falta de estrutura 
do SUS em diversos municípios (Assistente social entrevistada). 

Conforme as observado durante o estágio em serviço social, a equipe de 

psicologia também atua junto às famílias, participando das reuniões familiares junto à 

equipe de cuidados paliativos. Nestas reuniões percebe-se que o foco principal é o 

acolhimento à família direcionada à questão do sofrimento, devido as questões 

vivenciadas durante o processo de adoecimento, também fornece suporte voltados a 

conflitos ou divergências entre os familiares. 

Em relação a importância do serviço social na equipe, a enfermeira entrevistada 

salienta que o serviço social é um braço direito, sendo fundamental para se continuar 

o atendimento do paciente e estender o atendimento para a família. A psicóloga diz 
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que que o serviço social é importante para a análise e compreensão do contexto e 

organização familiar, assuntos/pendências legais, reinserção do paciente nos pós alta, 

resgate ou fortalecimento de vínculos familiares, análise de condições 

socioeconômicas de vida e o auxílio na comunicação com familiares e equipe. 

A médica destaca em sua fala que o serviço social é fundamental: 

Na hora que a gente tem um paciente em processo de morte ou com uma 
doença que é debilitante ou que de alguma forma ele perca a sua 
funcionalidade perde seu papel no mundo, ele passa a ser dependente de 
outros, as questões sociais brotam, então é um paciente que vai precisar que 
outra pessoa receba o benefício por ele, é um paciente que vai precisar que 
outras pessoas tomem decisões por ele, são que perderam o papel que 
tinham então às vezes é um paciente que tinha um trabalho autônomo, então 
qual vai ser o benefício que vai poder conseguir para este paciente, então a 
demanda social dentro dos cuidados paliativo é às vezes é uma família que 
é desestruturada e para você cuidar de alguém doente você precisa se 
estruturar, então os cuidados paliativos entra nesta estrutura familiar nesta 
busca de rede né quais são os parceiros que tem no município no bairro para 
tratar deste paciente é fundamental, então não se faz cuidados paliativos sem 
serviço social (Médica entrevistada). 

 

3.6 Dificuldades e Limites no Trabalho em Equipe. 
 
 

Por fim perguntamos sobre como é a relação dos membros da equipe no 

processo de trabalho, se existem dificuldades ou limites. Se sim quais? 

Segundo a enfermeira e a médica, a equipe de cuidados paliativos é 

interdisciplinar. A enfermeira destaca a importância dos membros da equipe falarem 

a mesma língua, conhecerem o que está acontecendo com a família e com o paciente, 

compreendendo todos os problemas que se encontram em torno deste paciente para 

uma melhor atuação visando estabelecer o melhor caminho e solução dos problemas, 

a médica salienta que a relação tem que ser de equidade, pontuando que quando ela 

fala em tratamento e trabalho interdisciplinar este paciente é atendido pelos mesmos 

especialistas pelas mesmas pessoas só que estas pessoas discutem os casos e o 

plano terapêutico deste paciente, ele é traçado considerando a opinião de todos da 

equipe. 
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Então quando eu falo em plano terapêutico para o meu paciente eu não levo 
em consideração só a parte física médica, então eu vou entrar em contato o 
serviço social porque eu preciso entender a parte social para poder traçar 
este plano (Médica entrevistada). 

A psicóloga também traz em sua fala a importância das discussões dos casos 

em equipe, e a possibilidade de discutirem em conjunto as demandas e necessidades 

dos usuários/ pacientes e familiares, nos quais cada área contribui com informações 

para que juntos forneçam um cuidado integral sem fragmentar o paciente. 

Referente aos limites e dificuldades do trabalho em equipe, a enfermeira 

destaca que sempre tem dificuldades, e que o trabalho em equipe é muito complicado 

por que as pessoas tem pensamentos diferentes, porém quando ocorre a discussão 

dos casos a equipe tem sido coesa compreendendo as necessidades da família, do 

paciente e também da equipe. A psicóloga comentou como dificuldade, a de reunir 

todos os membros da equipe, e também o tempo para a discussão dos casos. 

Nesta indagação a médica trouxe alguns destaques, primeiro aponta que o 

trabalho em equipe é desafiador, pois sempre ocorrem divergências de pensamentos 

e problemas de hierarquia, salienta que dentro da equipe interdisciplinar todos os 

membros possuem a mesma voz para a construção do plano terapêutico do paciente, 

em segundo, ela relata a preocupação e o cuidado para não entrar no campo de 

atuação de outro profissional da equipe, e por fim enfatiza o problema de comunicação 

entre a equipe “Às vezes você não está em um dia bom e o fato de não estar num dia 

bom você escutou uma frase e interpretou do jeito que ela não foi dita, então a 

comunicação dentro da minha equipe gera bastante problema também”. 

Conforme as falas apresentadas, podemos compreender que a equipe de 

cuidados paliativos atua de forma interdisciplinar. Como abordado anteriormente, este 

trabalho interdisciplinar estabelece comunicação entre todos os membros que compõe 

a equipe trazendo de cada área de atuação profissional seu ponto de vista e seus 

conhecimentos, e em conjunto estabelecem uma melhor proposta de tratamento 

terapêutico, visando melhoria da qualidade de vida dos sujeitos, controle de sintomas, 

dignidade humana e suporte familiar. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 
Esta pesquisa abordou o trabalho do assistente social na equipe de cuidados 

paliativos do Hospital Evangélico de Londrina. Para discutir essa questão, apresenta- 

se como objetivo geral, compreender como se desenvolve o trabalho da assistente 

social na equipe de cuidados paliativos do Hospital Evangélico de Londrina e sua 

importância na equipe interdisciplinar. Neste sentido, utilizou-se de uma pesquisa 

descritiva partindo-se da fase exploratória através do levantamento bibliográfico, 

seguindo de uma coleta de dados através de entrevistas semiestruturadas. 

Nesta pesquisa apresenta-se a importância da equipe interdisciplinar de 

cuidados paliativos do hospital Evangélico de Londrina que atua no atendimento e 

assistência a pacientes com doenças crônicas e incuráveis, no intuito de estabelecer 

qualidade de vida, autonomia individual, cuidados integrais, acolhimento e suporte 

familiar, incluindo-se também os aspectos físicos, psicológicos, sociais e espirituais 

dos pacientes, tendo em vista a prevenção e alívio do sofrimento através de um plano 

terapêutico que estabelece medidas de conforto para o paciente. 

Destaca-se que essa relação interdisciplinar possibilita a todos os membros da 

equipe compartilhar seus conhecimentos e discutir a partir do seu ponto de vista e sua 

área de atuação o melhor plano terapêutico para o paciente e as formas de fornecer 

suporte à família. 

Os/as pacientes atendidos pela equipe de cuidados paliativos neste hospital 

são na maioria idosos com doenças incuráveis sem possibilidade de tratamento 

curativo, apenas medidas de conforto e alívio do sofrimento. São pacientes em 

tratamentos neurológicos, cardíacos, com doenças renais e crônicas possuindo 

comorbidades, pacientes em fim de vida. 

As entrevistadas destacam que a equipe possuir um caráter interdisciplinar, 

porém como todo trabalho em equipe possui alguns desafios para como por exemplo 

problemas de comunicação, dificuldades referentes ao tempo e participação de todos 

os membros que compõe a equipe, entre outros. 

Através de todos os conteúdos abordados e os resultados da pesquisa 

empírica, compreende-se que o serviço social é essencial em uma equipe de cuidados 

paliativos. Em sua atuação verifica-se a importância da mediação entre a equipe e a 

família; entre a família e o paciente; do estabelecimento de vínculos com a família; o 
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conhecimento de sua realidade social, o território que estão inseridas e suas 

condições socioeconômicas por meio de uma escuta qualificada. Destaca-se também 

que a atuação profissional é muito importante nos casos de alta hospitalar no sentido 

de que realiza a comunicação com a rede de serviços para fornecer suporte ao 

paciente em domicilio (UBS, Internamento domiciliar, Secretaria de saúde, Estratégia 

Saúde da Família). 

Por fim conclui-se que as contribuições do trabalho do assistente social na 

equipe de cuidados paliativos, é muito significativo por contribuir para o suporte 

hospitalar, trazendo para equipe os aspectos sociais do paciente e da família, 

fornecendo uma interlocução entre a família e a equipe e o próprio paciente. 
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ANEXO B 

 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 
 

Nome do participante:    

Data:  /  /  . 

Pesquisador (a) responsável/orientador (a): Prof.ª Drª. Cássia Maria Carloto. 

Pesquisador (a): Diana Silva Dos Santos. 

Instituição proponente: Hospital Evangélico de Londrina, 3378-1000, aberto 24 horas, 

endereço: AV. Bandeirantes nº 618 Vila Ipiranga, CEP: 86015-900 Londrina PR. 

 
Gostaríamos de convidar você para participar da pesquisa “A atuação do Assistente 

Social junto a equipe de Cuidados Paliativos no Hospital Evangélico de Londrina”, a ser 

realizada em “Hospital Evangélico de Londrina”. O objetivo principal deste projeto é 

“Compreender o trabalho da/o assistente social na equipe de cuidados paliativos do Hospital 

Evangélico de Londrina;”. Sua participação é muito importante e se dará da seguinte 

forma: (será realizado entrevista com algumas perguntas direcionadas ao tema e gravação 

da entrevista). 

Informamos que sua participação é totalmente voluntária, ou seja, não haverá 

remuneração, que as informações obtidas por esse (a) pesquisador (a) serão tratadas com 

sigilo e confidencialidade e que essas informações somente serão utilizadas para fins dessa 

pesquisa. Ao término da pesquisa as informações obtidas serão inutilizadas da seguinte 

forma: (A gravação da entrevista será descartada após transcrição e análise dos dados). 

Os benefícios esperados com essa pesquisa são: (Contribuir com a 

qualificação do trabalho das/dos assistentes sociais no âmbito hospitalar e 

estimular reflexões futuras). 

Quanto aos riscos neste tipo de pesquisa é mínimo, mas acaso algum 

participante sinta algum incomodo ou desconforto, a pesquisadora proverá as ações 

de amparo necessárias e a entrevista poderá ser encerrada. 

No curso da pesquisa você tem os seguintes direitos: a) garantia de 

esclarecimento e resposta a qualquer pergunta; b) liberdade de abandonar a pesquisa 

a qualquer momento, mesmo que seu pai ou responsável tenha consentido sua 

participação, sem prejuízo para si ou para seu tratamento (se for o caso); c) garantia 

de que caso haja algum dano a sua pessoa decorrente da pesquisa, receberá a 
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assistência integral e imediata, de forma gratuita (pelo patrocinador), pelo tempo que 

for necessário, excluindo-se as causas prévias e suas decorrências. 

 
Caso você tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos poderá nos 

contatar Prof.ª Drª. Cássia Maria Carloto, CPF: 699.947.618-91, Departamento de 

Serviço Social/ CESA/UEL telefone: (43) 3371-4245 – cmcarloto@gmail.com ou Diana 

Silva Dos Santos, Endereço AV. Dos Garis n: 700 Chefe Newton Guimarães, 

(43)98428-9405 e e-mail diana_brasil@hotmail.com, ou procurar o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Associação Evangélica de Londrina, situado à Av. Bandeirantes, 618, 

Londrina – PR, telefone 43 3378-1310, e-mail: cep@aebel.org.br 

Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas 

devidamente preenchida, assinada e entregue a você. 

Data: 

Pesquisador (a) Diana Silva Dos Santos 
RG:12.958.560.9 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  , tendo sido devidamente esclarecido sobre os 

procedimentos da pesquisa, concordo em participar voluntariamente da pesquisa descrita 

acima. 

 

 
Assinatura (ou impressão dactiloscópica):    

Data:   

mailto:cmcarloto@gmail.com
mailto:diana_brasil@hotmail.com
mailto:cep@aebel.org.br
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ANEXO C 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA. 
 

Título: 

Objetivos: 

 Desvelar os conhecimentos e habilidades demandadas a assistente social 
integrante da equipe de cuidados paliativos; 
 Descrever as ações desenvolvidas pela

assistente social na equipe      multidisciplinar de cuidados 
paliativos do Hospital Evangélico de Londrina; 
Sujeito 1: Assistente Social. 
Nome: 
Formação/ano: 
Tempo de trabalho no HEL: 
Local: 
Data: 
Nomenclatura: 

 
1- Em quais situações e/ou por quais motivos os cuidados paliativos são 

recomendados neste hospital? Desde quando esse tipo de tratamento é 
ofertado nesta instituição? 

 
2- Qual é a composição da equipe multiprofissional de cuidados paliativos do HE? 

3- Qual é o perfil dos pacientes que recebem esse tratamento? 

4- Quais as demandas mais frequentes apresentadas a Equipe de cuidados 
paliativos do Hospital Evangélico pelos usuários/ pacientes e familiares que 
estão sendo acompanhados? 

 
5- Quais as principais demandas dos respectivos usuários/pacientes e familiares 

(em cuidados paliativos) para o Serviço Social? 
 

6- Quais conhecimentos e habilidades são necessários para atuar no âmbito 
hospitalar como membro da equipe de cuidados paliativos? Existem diferenças 
ou particularidades em relação a intervenção nas outras demandas do 
Hospital? 

 
 

7- Quais as formas de intervenção profissional do/a assistente social na equipe 
de cuidados paliativos do Hospital Evangélico de Londrina? 

 
8- Quais são os instrumentos técnico -operativos mais utilizados no atendimento 

de indivíduos em cuidados paliativos e suas famílias? 
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9- Como é a relação do serviço social com as outras áreas que compõem a equipe 
de cuidados paliativos neste hospital? Existe hierarquia? 

 
10- Como você avalia a aceitabilidade dos cuidados paliativos pelos pacientes e 

familiares? Existem resistências? O serviço social contribui nesse processo de 
compreensão/assimilação? Se sim, como? 

 
 

11- Qual a importância da atuação do assistente social junto a equipe 
multiprofissional de CP? 

 
12- Como você avalia o trabalho implementado pelo Serviço Social nesta equipe? 

Existem limites ou dificuldades? 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA. 

 
Título: 

Objetivos: 

 Desvelar os conhecimentos e habilidades demandadas a assistente social 
integrante da equipe de cuidados paliativos; 
 Descrever as ações desenvolvidas pela assistente

social na equipe multidisciplinar de cuidados paliativos do Hospital 
Evangélico de Londrina; 

 
Sujeito 2: Enfermeira 

Nome: 
Formação/ano: 
Tempo de trabalho no HEL: 
Local: 
Data: 
Nomenclatura: 

 
1. Em quais situações e/ou por quais motivos os cuidados paliativos são 
recomendados neste hospital? Desde quando esse tipo de tratamento é ofertado 
nesta instituição? 

 
2. Qual é o perfil dos pacientes que recebem esse tratamento? 

 
3. Quais as demandas mais frequentes apresentadas a Equipe de cuidados 
paliativos do Hospital Evangélico pelos usuários/ pacientes e familiares que estão 
sendo acompanhados? 

 
4. Quais procedimentos e atividades são executadas pela ENFERMAGEM na 
equipe de cuidados paliativos deste hospital? 

 
5. Como você avalia a aceitabilidade dos cuidados paliativos pelos pacientes e 
familiares? 

 
6. Como você avalia a importância dos cuidados paliativos para os pacientes e  
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familiares? 
 

7. Em quais situações o serviço social precisa intervir? 
 

8. Qual a importância da atuação do assistente social junto a equipe de cuidados 
paliativos? 

 

9. Como é a relação dos membros da equipe multiprofissional no processo de 
trabalho? 

 
10. Existem dificuldades ou limites no trabalho em equipe? Se sim, quais? 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
Título: 

Objetivos: 

 Desvelar os conhecimentos e habilidades demandadas a assistente social 
integrante da equipe de cuidados paliativos; 
 Descrever as ações desenvolvidas pela assistente

social na equipe      multidisciplinar de cuidados paliativos do Hospital 
Evangélico de Londrina; 

 
Sujeito 3: PSICOLOGIA 

Nome: 
Formação/ano: 
Tempo de trabalho no HEL: 
Local: 
Data: 
Nomenclatura: 

 
 

1. Em quais situações e/ou por quais motivos os cuidados paliativos são 
recomendados neste hospital? Desde quando esse tipo de tratamento é 
ofertado nesta instituição? 

 
2. Qual é o perfil dos pacientes que recebem esse tratamento? 

 
3. Quais as demandas mais frequentes apresentadas a Equipe de cuidados 
paliativos do Hospital Evangélico pelos usuários/pacientes e familiares que 
estão sendo acompanhados? 

 
4. Quais procedimentos e atividades são executadas pela PSICOLOGIA na 
equipe de cuidados paliativos deste hospital? 

 
5. Como você avalia a aceitabilidade dos cuidados paliativos pelos pacientes e 
familiares? 

 
6. Em quais situações o serviço social precisa intervir? 
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7. Qual a importância da atuação do assistente social junto a equipe de 
cuidados paliativos? 

 
8. Como é a relação dos membros da equipe multiprofissional no processo de 
trabalho? 

 

9. Existem dificuldades ou limites no trabalho em equipe? Se sim, quais? 

 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA. 

 
Título: 

Objetivos: 

 Desvelar os conhecimentos e habilidades demandadas a assistente social 
integrante da equipe de cuidados paliativos; 
 Descrever as ações desenvolvidas pela assistente

social na equipe      multidisciplinar de cuidados paliativos do Hospital 
Evangélico de Londrina; 

 
Sujeito 4: Médica. 

Nome: 
Formação/ano: 
Tempo de trabalho no HEL: 
Local: 
Data: 
Nomenclatura: 

 
 

1. Em quais situações e/ou por quais motivos os cuidados paliativos são 
recomendados neste hospital? Desde quando esse tipo de tratamento é 
ofertado nesta instituição? 

 
 

2. Qual é o perfil dos pacientes que recebem esse tratamento? 

 
 

3. Quais as demandas mais frequentes apresentadas a Equipe de cuidados 
paliativos do Hospital Evangélico pelos usuários/ pacientes e familiares que 
estão sendo acompanhados? 

 
 

4. Quais procedimentos e atividades são executadas pela MÉDICA na equipe de 
cuidados paliativos deste hospital? 

 
 

5. Como você avalia a aceitabilidade dos cuidados paliativos pelos pacientes e 
familiares? 
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6. Como você avalia a importância dos cuidados paliativos para os pacientes e 
familiares? 

 
 

7. Em quais situações o serviço social precisa intervir? 

 
 

8. Qual a importância da atuação do assistente social junto a equipe de cuidados 
paliativos? 

 
 

9. Como é a relação dos membros da equipe multiprofissional no processo de 
trabalho? 

 
 

10. Existem dificuldades ou limites no trabalho em equipe? Se sim, quais? 
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ANEXO D 
 

 


