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Resumo

O objetivo deste trabalho é investigar a atuação do/a assistente social no campo dos
Cuidados Paliativos a partir da origem da temática no mundo e no Brasil, com uma
construção histórica desde os seus primórdios até os dias atuais. São exploradas
também as concepções práticas dentro dessa área de atuação com definições de
conceitos e políticas norteadoras. Os Direitos Humanos são utilizados como guia e
apresentado também como princípio fundamental do código de ética do profissional.
É um mergulho no trabalho do/a assistente social, com vistas ao papel do profissional
nas equipes, formas de atuação frente às demandas dos pacientes e familiares,
dimensões sociais além das providências práticas e legais diretamente ligadas ao
tema. Outro ponto elucidado é o que diz respeito às Diretivas Antecipadas de Vontade
(DAV) e o tema escolhido para a comemoração do Dia Mundial dos Cuidados
Paliativos do ano de 2019. O método utilizado para análise de conteúdo é o qualitativo
e através dele percebe-se uma carência de bibliografia específica sobre a atuação
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do/a assistente social neste campo e a importância de conhecer o paciente para além
de sua doença.
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