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Eu Haline Fernanda Canelada, colaborador (a) do Hospital Estadual Américo Brasiliense, atuante na função 

de Assistente Social e no setor Serviço Social venho através deste solicitar à Comissão de Análise de 

Projetos Científicos (CAPC) do HEAB, a autorização para: 

Realização do Projeto de Pesquisa na área/setor; 

Elaboração ou publicação de artigo científico na área /setor Serviço Social; 

X  Apresentação oral ou pôster, com dados coletados no HEAB, (inserir o nome do evento científico e data 

de realização): IX Congresso Nacional de Serviço Social em Saúde - CONASSS que ocorrerá nos dias 06, 07 e 

08 de maio de 2020, no Centro de Convenções Ribeirão Preto, localizado na cidade de Ribeirão Preto - SP, 

cujo tema central é: "30 anos do SUS: Território de Lutas e o Serviço Social na Saúde".  

 

OBSERVAÇÃO: Saliento que este resumo foi idealizado e redigido pela Equipe de Serviço Social do HEAB e 

que encaminho e assino este documento enquanto membro da equipe participante: 

Danielle de Oliveira Nogueira Alvarenga 

Gabriel Maicon Lopes da Silva Grassi 

Haline Fernanda Canelada 

Juliana Martins Bassi 

 

Objetivo do Projeto, Artigo Científico ou Apresentação a ser desenvolvido 

 

Modelo Resumo: Relato de experiência profissional (máx: 2.500 caracteres (incluindo espaços e 
pontuação)) 

Eixo: Serviço Social, fundamentos, formação e trabalho profissional na saúde. 

SERVIÇO SOCIAL E CUIDADOS PALIATIVOS: ATUAÇÃO EM UM AMBULATÓRIO MULTIPROFISSIONAL.  

INTRODUÇÃO: Sinteticamente cuidado paliativo segundo a organização mundial de saúde tem por objetivo 

promover a qualidade de vida de pacientes e seus familiares, que enfrentam doenças que ameacem a 

continuidade da vida. Tem se observado que esta abordagem de forma gradativa vem sendo difundida 

entre os profissionais de saúde, particularmente pelo fato de intervir em vários aspectos da estrutura geral 

do indivíduo. Nesse sentido o profissional de Serviço Social incorpora-se na assistência multiprofissional 

permitindo o atendimento integral com as mais diversas especialidades.  

OBJETIVOS: Realizar intervenção multiprofissional em Cuidados Paliativos junto ao usuário e/ou familiar, 

de forma a auxiliar no enfrentamento do processo saúde-doença após alta hospitalar;; Otimizar o tempo 

de atendimento do usuário e familiar, diante do atendimento integrado com a equipe multidisciplinar; 

Favorecer o olhar integral ao usuário, considerando-se a singularidade do sujeito e a complexidade do 

processo saúde-doença.  

Carta de Solicitação para Projeto de Pesquisa, Artigo Científico ou 
Apresentação em Evento Científico. 
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METODOLOGIA: Após avaliação pela a equipe multiprofissional sobre os benefícios da intervenção 

conjunta o usuário é encaminhado para atendimento com as diversas especialidades. Sendo possível rol de 

intervenções pelo assistente social tais como: acolhimento e escuta (isento de preconceitos e 

julgamentos); potencializar recursos disponíveis na rede de sociabilização; auxiliar a família na resolução 

de conflitos; facilitar a comunicação interna entre a rede social de apoio; munir usuário e família de 

informações e orientações relevantes para acesso a diversos direitos sociais; articulação intersetorial que 

viabilizam diversas Politicas Públicas; alinhamento em conjunto com a equipe de saúde de treinamentos 

que podem ser ofertados na própria Instituição ou rede municipal aos cuidadores.    

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A atuação do assistente social junto à equipe multidisciplinar em cuidados 

paliativos desempenha um papel essencial na concretização das metas estabelecidas por esta abordagem. 

Contudo, a inserção profissional é permeada por desafios no que concerne:, a compreensão dos limites de 

atuação profissional junto aos sujeitos, rede de saúde e socioassistencial, desmistificação de concepções 

pré-estabelecidas por parte da equipe e usuários quanto às intervenções do Serviço Social e também 

apreensão dos mesmos quanto à corresponsabilidade entre família e Estado. 

 

Américo Brasiliense, 12 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

_____________________________________ 

Haline Fernanda Canelada 

 


