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RESUMO 
O adoecimento por uma enfermidade ameaçadora da vida em um 
sujeito é difícil e doloroso a este e para àqueles que o acompanham 
durante o tratamento, principalmente quando o mesmo avança para a 
fase final de vida. Na finitude da vida do paciente, é quando os 
familiares/cuidadores, pelo menos em sua maioria, ficam 
desorientados. Logo, o assistente social intervém, realizando escuta 
ativa e qualificada desse familiar/cuidador, acolhendo suas demandas, 
bem como realiza orientações quanto aos direitos sociais e benefícios 
socioassistenciais que podem ser acessados. 
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ABSTRACT 

Illness due to a life-threatening illness in a subject is difficult and painful 
for him and for those who accompany him during treatment, especially 
when it advances to the final stage of life. At the end of the patient's life, 
it is when family members/caregivers, at least for the most part, become 
disoriented. Therefore, the social worker intervenes, performing active 
and qualified listening to this family member/caregiver, welcoming their 
demands, as well as providing guidance on social rights and social 
assistance benefits that can be accessed. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O processo de adoecimento por câncer em um sujeito é difícil e doloroso a este e para 

àqueles que o acompanham durante o tratamento. Primeiro pelo diagnóstico, que ainda é 

considerado uma sentença de morte para os que o recebem. Segundo, pelos tratamentos que, 

muitas vezes, se tornam dolorosos em todos os sentidos do ser. Terceiro, para os sujeitos que 

não possuem performance para continuar os tratamentos modificadores da doença e são 

indicados aos cuidados paliativos. E, por fim, o momento em que o paciente avança para o seu 

processo de finitude. 

 Falar sobre morte e morrer na sociedade contemporânea ainda é tabu, principalmente 

considerando o modo de produção existente na atualidade, o qual supervaloriza a vida, haja 

vista que somente um sujeito vivo consegue gerar lucro; e considera a morte como um fracasso, 

algo que deve ser escondido, mesmo que o capitalismo já obtenha lucro até após a morte de 

um indivíduo, através dos grandes mercados funerários e de seguros de vida. 

 Quando o sujeito com uma doença ameaçadora da vida é hospitalizado, o assistente 

social se faz presente, buscando intermediar os processos de garantia de direitos, tanto deste, 

como de sua rede de suporte sociofamiliar.  

 No processo de finitude de um ente querido é quando os seus familiares/cuidadores, 

pelo menos em sua maioria, ficam desorientados. Logo, o assistente social intervém, realizando 

escuta ativa e qualificada desse familiar/cuidador, acolhendo suas demandas.  

 São realizadas orientações sobre os trâmites funerários, articulações intersetoriais para 

acesso aos benefícios eventuais, bem como, contato com o serviço de Tratamento Fora de 

Domicílio, quando estes não pertencem ao município em que está hospitalizado. 

 Além disso, são realizadas orientações quanto aos direitos sociais que os familiares 

podem estar acessando, como o acesso aos seguros de vida, benefícios previdenciários, 

questões judiciais quando envolvem crianças e/ou adolescentes menores de 18 anos que 

estavam sob a guarda do paciente, entre outras demandas sociais que podem surgir.  

 Neste trabalho foram abordadas as demandas que são mais emergentes na abordagem 

com os familiares/cuidadores. Ressalta-se então a imprescindibilidade da presença e 
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acompanhamento do assistente social a estes sujeitos, no intuito de fornecer o devido conforto, 

a medida em que há orientação e manejo das demandas sociais apresentadas. 

2 SIGNIFICADOS DA MORTE NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

 

 Esta seção possui o intuito de apresentar um breve debate teórico e histórico sobre os 

significados da morte e do morrer e como este está situado na sociedade ocidental 

contemporânea, além de como o debate se insere dentro do capitalismo. 

 A finitude da vida faz parte do processo de desenvolvimento humano, assim como o 

nascer, sendo estas questões muito orgânicas dentro das ciências biológicas. Contudo, mais do 

que um corpo biológico, os seres humanos são compostos por uma multidimensionalidade, está 

situada no campo subjetivo, constituído por simbolismos, valores e do significado que dá às 

coisas. Logo, a morte é um processo que vai além da falência do corpo físico, mas que pode ter 

vários sentidos, conforme a cultura em que os sujeitos estão inseridos (COMBINATO& 

QUEIROZ, 2006, p. 210). 

 Soledade & Souza (2021) expõem que abordar sobre a morte é algo complexo, haja vista 

que trata sobre a finitude do ser, mas que existem ciências como a Tanatologia que se ocupam 

em estudar sobre os aspectos da morte e do morrer, considerando as perspectivas psicossociais 

que envolvem estes debates. Além disso,  

 

A história é marcada por gradativas mudanças no comportamento social, 
estabelecendo assim diversas rupturas sociais acerca da morte, do morrer e do 
processo de luto vivenciado em diferentes culturas. Os países orientais e ocidentais 
têm visões diferentes acerca desta temática e, consequentemente, os 
comportamentos sociais se diferem. (SOLEDADE & SOUZA, 2021, p. 101). 

 

 Na antiguidade, de acordo com Kluber-Ross (1969), a morte era um tema comum entre 

os sujeitos, haja vista que os mesmos vivenciavam grandes e constantes epidemias que 

dizimaram muitas vidas por gerações. Com o avanço das ciências médicas e a criação de vacinas, 

foi possível erradicar e controlar os sintomas da maioria das doenças que causavam a morte 

dos indivíduos. Nesse sentido, observa-se o movimento inverso na sociedade, pois com a 

melhora na qualidade de vida e no controle de doenças, a população passa a envelhecer, 

juntamente com o avanço das técnicas de controle de natalidade, no qual, com o passar dos 

anos, passa-se a ter mais anciãos do que jovens no mundo. Além disso, 
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[...] os médicos cuidam de pacientes mais velhos que procuram não somente viver com 
suas limitações e habilidades físicas diminuídas, mas também enfrentar a solidão e o 
isolamento com os anseios e angústias que deles advêm. A maioria não consultou 
psiquiatras. São outros profissionais, como capelões e os assistentes sociais, que tem 
de descobrir e suprir as necessidades desses pacientes. É para eles que estou tentando 
delinear as mudanças ocorridas nas últimas décadas, mudanças essas que, afinal, são 
responsáveis pelo crescente medo da morte, pelo aumento do número de problemas 
emocionais e pela grande necessidade de compreender e lidar com os problemas da 
morte e do morrer. (KUBLER-ROSS, 1969, n. p.). 

 

 Giacóia-Junior (2005) aponta que é perceptível que o fenômeno da morte era cotidiano 

na vida dos sujeitos antigos, e, por isso, esta tinha um significado que se expressava através dos 

rituais fúnebres que eram prestados como última homenagem ao ente querido que partiu. Por 

exemplo, os povos mesopotâmicos tinham o cuidado de enterrar o corpo de seus mortos com 

todas as características, objetos, e até mesmo os alimentos que representavam a identidade 

pessoal e familiar daquele faleceu. Além disso,  

 

Cuidava-se, com zelo extremo, para que nada faltasse na travessia, nada perturbasse, 
ou violasse, o espaço sagrado do túmulo ou mausoléu, cujo necrológio registrava a 
pertença do morto a uma determinada  linhagem  ou família, assim como a seu status 
e importância social. Situados junto às cidades, os cemitérios a elas pertenciam de 
modo essencial, demarcando como que os limites em que o mundo dos vivos se 
comunicava com o espaço dos mortos, tendo nele suas raízes. (GIACÓIA-JUNIOR, 2005, 
p. 15). 

 

 Em contrapartida, segundo Kluber-Ross (1969), para os hebreus, havia a proibição de 

manejar o corpo morto, por este ser considerado impuro em sua cultura. Já os índios 

americanos, no momento do ritual fúnebre, atiravam flechas para o alto, no intuito de 

afugentar os espíritos maus. A autora realizou uma comparação entre a tradição dos índios 

americanos com os rituais praticados pelos militares, quando os mesmos dão uma salva de tiros 

para o céu em forma de homenagem àquele que morreu.  

 O próprio costume de sepultar os mortos em túmulos à sete palmos da terra, possui o 

mesmo intuito de afastar os maus espíritos do mundo dos vivos, visto que “A morte constitui 

ainda um acontecimento medonho, pavoroso, um medo universal, mesmo sabendo que 

podemos dominá-lo em vários níveis (KUBLER-ROSS, 1969, n.p.). 

 Com o passar dos séculos, o significado social da morte foi se modificando, no qual teve-

se uma ruptura histórica em suas representações, sobretudo para a sociedade ocidental. 
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Mesmo que os rituais fúnebres empreendidos ainda hoje sejam parecidos com os antigos, 

esvaziou-se o sentido primário sobre a morte e o morrer, tornando-se motivo de vergonha e 

impotência, situação esta diretamente relacionada ao sistema econômico vigente na 

atualidade: o capitalismo, o qual ideologiza que a morte deve ser vencida de qualquer maneira, 

já que somente o ser com vida consegue girar a roda do capital “[...] e, quando tal êxito não é 

atingido, ela é escondida e negada (COMBINATO& QUEIROZ, 2006, p. 210). Além disso, 

 

Atualmente, existe a preocupação de iniciar as crianças desde muito cedo nos 
“mistérios da vida”: mecanismo do sexo, concepção, nascimento e, não tardará muito, 
também nos métodos de contracepção. Porém, se oculta sistematicamente das 
crianças a morte e os mortos, guardando silêncio diante de suas interrogações, da 
mesma maneira que se fazia antes quando perguntavam como é que os bebês vinham 
ao mundo. Antigamente se dizia às crianças que elas tinham sido trazidas pela 
cegonha, ou mesmo que elas haviam nascido num pé de couve, mas elas assistiam, ao 
pé da cama dos moribundos, às solenes cenas de despedida. Hoje, recebem desde a 
mais tenra idade informações sobre a fisiologia do amor, mas quando se surpreendem 
com o desaparecimento do avô, alguém lhes diz: “Vovô foi fazer uma longa viagem”, 
ou: “Está descansando num bonito jardim”. As crianças já não nascem em couves, 
porém os velhos desaparecem entre as flores. (MARANHÃO, 2017, n.p.). 

 

 Na sociedade capitalista, a duração e qualidade de vida, bem como o processo de morte 

e morrer são determinados pela classe socioeconômica dos indivíduos, pois àqueles que 

possuem melhores condições de vida, trabalho e renda conseguem ter um melhor acesso à 

saúde, educação, ao trabalho, e até mesmo de uma morte digna e mais tranquila, entre outras 

esferas que deveriam fazer parte da vida de todos os sujeitos sociais; enquanto a classe 

trabalhadora, além de ter este acesso negado, preocupa-se com o seu adoecimento e possível 

morte por, muitas vezes, ser o único responsável provedor do seu lar. (COMBINATO & QUEIROZ, 

2006, p. 210). 

 

O capitalismo reduziu-as a um único fundamento: a mercadoria. Cada qual agora trata 
dos seus mortos conforme o poder aquisitivo lhe permite. Do mesmo modo, a forma 
como cada um trata a sua morte também virou comércio: os seguros, os 
procedimentos, os locais e rituais desejados, ou a completa ausência de preparação, 
estão ligadas a diferenças culturais, de mentalidades, de nacionalidade e da 
convivência com determinadas políticas de assistência aos moribundos, mas 
especialmente, ao padrão de consumo de cada um. [...] O capitalismo, depois de ter 
saqueado túmulos em busca de riqueza, depois de ter expropriado a morte de 
qualquer simbolismo religioso reduzindo o humano à condição de mão-de-obra, 
transformou o comércio de túmulos em sua própria geração de renda. Não lhe importa 
a dor e o pesar dos enlutados, importa somente o quanto cada um pode consumir dos 
seus produtos, inclusive aqueles para o alívio da dor e do pesar. (GURGEL, 2019, n.p.). 
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 O fato de a morte ser rodeada por incertezas do que acontecerá após ela, se haverá uma 

vida eterna ou nada, gera medo, principalmente por não se ter conhecimento e domínio do 

post mortem. Geralmente, busca-se tais respostas em mitos, nas religiões e na filosofia, a fim 

de se tentar compreender o ignoto e amenizar a inquietude causada pelo processo de morte 

(CAPUTO, 2008). Geralmente são realizados alguns questionamentos sobre a morte, como: 

 

[...] De onde viemos e para onde vamos?” “Será a morte o final da existência, ou 
somente transição, o final do corpo físico, a libertação da alma? Haverá outras vidas? 
Será a alma imortal? O espírito se mantém tal como o conhecemos? Será a nossa 
existência um caminhar para a evolução de cada ser? Chegaremos à perfeição divina? 
Como preparar pessoas para esse fato tão presente na existência? (KÓVACS, 2005, p. 
485). 

 

 Por não se ter uma resposta definitiva para estes questionamentos, intensifica-se o 

medo, o pavor e o tema tornam-se cada vez mais velado, o qual precisa ser escondido e não 

aparecer no cenário social. O que mais importa é a vida e o quanto os sujeitos podem produzir 

e contribuir para a manutenção da ordem social e econômica vigente. 

 Em 2020, com o surgimento da pandemia pela COVID-19, está gradualmente se 

vivenciando uma nova ruptura sócio-histórica sobre os significados da morte na sociedade, haja 

vista que a doença impôs aos sujeitos o enfrentamento de mortes em massa, levando os 

indivíduos a falarem abertamente sobre morte, retirando-a do lugar velado que se encontrava 

até então. As medidas adotadas para a contenção do vírus, como o isolamento social e a 

quarentena, fez com que as pessoas passassem mais tempo em casa sozinhos ou com a família, 

onde os mesmos trazem à tona conversas sobre o seu processo de morte e morrer ou de 

outrem, não tendo mais alternativas senão trazer o tema para os debates cotidianos 

(SOLEDADE; SOUZA, 2021, p. 118). 

 Portanto, percebe-se a importância de falar sobre esta temática, a qual está em 

processo de ruptura de significado e tem alcançado um novo formato na sociedade, devido a 

pandemia, principalmente aos familiares/cuidadores de pacientes com uma doença 

ameaçadora da vida que se encontram em processo de finitude. O tema ainda é delicado de se 

tratar, principalmente pela sua representação no contexto capitalista, mas que não pode 

continuar velado, principalmente porque é um fenômeno que ocorre diariamente. Na fase final 
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de vida dos pacientes, que quase sempre ocorre em hospitais e casas de saúde, precisa-se dar 

atenção aos familiares/cuidadores, haja vista que estes precisarão lidar com todo o processo 

do óbito e pós-óbito do seu ente querido, e para isto, no primeiro momento, necessitam do 

suporte de toda a equipe de saúde. A próxima sessão aborda sobre o acompanhamento ao 

familiar/cuidador no processo de finitude do paciente pelo assistente social e quais são as 

orientações, encaminhamentos e o suporte social que pode ser dado por este profissional. 

 

3 SERVIÇO SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DO FAMILIAR/CUIDADOR NO PROCESSO DE 

FINITUDE DO PACIENTE 

 

 A atuação do profissional de Serviço Social no contexto da política pública de saúde 

encontra-se organizada como referência no âmbito da Seguridade Social, a medida em que este 

profissional possui conhecimentos ético-políticos, teórico-metodológicos e técnico-operativos 

para reconhecer o perfil dos usuários, habilidades para identificar as mais variadas expressões 

da questão social no cotidiano de trabalho. 

 Desta forma, como destaca Vasconcelos (2009) a intervenção profissional pauta-se no 

projeto ético-político e no comprometimento com a viabilização do acesso aos direitos civis, 

sociais e políticos da população usuária das políticas públicas. 

 

Como pressupostos ídeo-políticos, destacamos o comprometimento com a garantia 
dos direitos civis, sociais e políticos dos segmentos populares, com a preocupação de 
análise dos serviços tendo em vista os direitos sociais especialmente o direito à saúde, 
com vista a contribuir para qualidade do espaço público, para o controle social e, em 
última instancia, para a construção de uma nova ordem social. (VASCONCELOS, 2009. 
p. 244). 

 

 Ainda corroborando com Vasconcelos (2009) no que se refere a ação profissional se 

requer deste que, ao atuar imerso neste contexto da saúde, esteja apropriado teórica e 

metodologicamente para construir sua intervenção junto aos pacientes, de forma consciente, 

crítico e politizante pois a realidade é dinâmica e se apresenta em constante transformação.

 É nesta perspectiva que pautado pelos Parâmetros para Atuação do assistente social na 

política de Saúde (2010), se desenvolve uma intervenção articulada com os demais campos dos 

saberes, com vistas a uma ação interdisciplinar de atenção à saúde, sendo possível assim a 
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realização de uma atuação competente e crítica deste profissional que está inserido na política 

de saúde. O assistente social inserido em equipes multiprofissionais atuante na política de 

saúde pode desenvolver sua prática cotidiana em vários segmentos: no âmbito hospitalar, em 

cuidados paliativos, setores ambulatoriais, radioterapia, quimioterapia, em atendimento 

domiciliar, entre outros serviços, e, ao atuar conjuntamente com outros profissionais, são 

apresentadas as mais variadas demandas, dentre estas às que competem ao serviço social no 

setor de cuidados paliativos, sendo valido destacar que: 

 

O papel do assistente social nas equipes de atenção em cuidados paliativos orienta-
se pela atuação com o paciente, família e rede de suporte social, com a instituição 
em que o serviço se encontra organizado e com as diferentes áreas atuantes na 
equipe. (ANDRADE, 2015 p. 115). 

 

 No que diz respeito aos cuidados paliativos, em se tratando dos aspectos sociais, o 

profissional de serviços social tem uma visão ampliada do acolhimento deste usuário e de seus 

cuidadores com o objetivo de atendê-lo em sua totalidade buscando sempre mecanismos e 

estratégias para dar respostas as demandas sociais  e contribuir para o acesso aos serviços 

dentro das instituições de tratamento, sendo assim há de se observaros contextos familiares a 

rede de apoio social que este paciente possui ou que as vezes nem possui. 

 

Nem sempre os vínculos foram formados de maneira satisfatória, nem sempre aquele 
que está morrendo “é amado por todos”, nem sempre a família tem condições 
adequadas de cuidar (sejam financeiras, emocionais, organizacionais) e nem sempre o 
paciente quer ser cuidado da forma como avaliamos como necessária e ideal. 
Conhecer e compreender essa família em seus limites e possibilidades é o primeiro 
passo para um atendimento adequado. (ANDRADE, 2015. p. 116). 

 

 A rede de apoio familiar tem papel muito relevante, sendo em alguns momentos o pilar 

até mesmo um esteio de sustentação dentro das propostas de tratamento e intervenção do 

paciente oncológico, sendo pertinente para nossas reflexões uma breve imersão sobre a 

temática da família e os seus modelos de intervenção (VALENTE, 2017). 

 

A família tem um papel importante a desempenhar na promoção da saúde e na 
prevenção da doença de seus membros, tanto pelas suas características básicas de 
núcleo de proteção como pelo fato de que os padrões de assistência à saúde existentes 
na sociedade atualmente não suprem as necessidades gerais da população. (VALENTE, 
2017 p. 51). 
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 De acordo com Valente (2017), a família no decorrer da história já desempenhou 

diferentes funções, econômicas, políticas, sociais e religiosas, e continua contribuindo com a 

sociedade na medida em que se apresenta como unidade básica imersa em contradições desta 

mesma sociedade. 

 Nesta perspectiva, deve-se considerar que as famílias também apresentam novas 

configurações que vem se modificando no decorrer da história, como aponta Valente (2010), 

“[...] a família vem definindo diferentes padrões básicos de funcionamento e, como um 

agrupamento primordial humano, encerra relações intrapessoais de sangue, de coração e de 

circunstância” (VALENTE, 2017 p. 53). 

 Sendo assim os arranjos familiares se organizam de acordo com as necessidades postas 

na realidade, em alguns momentos se modificam para acompanhar seu próprio processo 

histórico que vai se alterando por influências de valores, crenças, hábitos e costumes, sendo 

nesta perspectiva as famílias estabelecem acordos necessários à sua própria sobrevivência e 

dinâmica.  

 

É dentro da família que encontramos as chamadas funções de vida, as quais são 
apreendidas na convivência e que se materializam nas atitudes e habilidades de cuidar, 
de se cuidar e de ser cuidado, o que compõe as noções de bem-estar em grupo. 
(VALENTE, 2017 pg. 56). 

 

 Na dinâmica do cuidado cotidiano, referente aos sujeitos acometidos pelo câncer, que 

nem sempre são tão tranquilas, dado o medo e insegurança vivenciada por este paciente que 

se encontra acometido de uma doença propensa a morte, que ainda carrega  

um estigma bem grande, é premente a identificação dentro da organização familiar ou da rede 

de apoio social o direcionamento, para um de seus membros para ficar responsável por este 

cuidado, acompanhamento e apoio. Neste caso, esta pessoa, que ora se é designada e 

direcionada para colaborar com os cuidados do paciente passa a compor o processo de 

tratamento como coadjuvante com as equipes de saúde. Pode-se inferir, assim como refere 

Andrade (2017) que esse processo de finitude é uma ruptura gradual, sendo caracterizada como 

 

[...] um processo porque, na maioria dos casos, a ruptura não é abrupta; vem se 
desenhando no decorrer do tempo de cuidados, tornando-se bastante visível para 
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quem faz atendimento domiciliar ou para o profissional bastante atento aos 
atendimentos institucionais em ambulatórios e enfermarias. (ANDRADE, 2017 p. 177). 

 Sendo assim, se faz necessário o atendimento social ao paciente que se encontra em 

processo de finitude, e ao acompanhante que passa a enfrentar uma sobrecarga de emoções, 

angustias, abalo físico, psíquico e social, sendo pertinente que haja um reconhecimento de 

como estes cuidadores e familiares estão organizados para o enfrentamento deste processo. 

 Nesta perspectiva o que objetivamente se apresenta como intervenções realizadas pelo 

assistente social, em primeiro lugar se dá o acolhimento e escuta qualificada, os quais são os 

instrumentais que utilizados para identificação das demandas e direcionamento da 

intervenção. 

 Na sequência a prática cotidiana se pauta em avaliar a realidade apresentada e 

direcionar uma intervenção planejada, tendo em vista que enquanto profissionais que se atua 

com as mais variadas expressões da questão social, bem coo têm-se como objeto de 

intervenção as relações sociais. Sendo assim, o profissional presta orientações e 

direcionamentos aos acompanhantes que se atém com o cuidado do paciente. 

 Nesta direção, as orientações se referem aos aspectos legais, que envolvem os direitos 

sociais, assistenciais e previdenciários, bem como sobre as providências quanto a procuração, 

legalização de união estável, casamento, reconhecimento de filhos, organização dos trâmites 

funerários e de sepultamento. 

 Partindo deste pressuposto, Oliveira e Yamaguchi (2015) inferem que abordar as 

famílias em um momento de angústia e medo desencadeia uma certa sensação de impotência 

aos envolvidos neste processo. Neste sentido, entende-se que não há um modelo pronto, um 

protocolo pré-estabelecido que deve ser seguido, sendo assim pertinente aos profissionais que 

tenham habilidades de escuta e observação para desenvolver a melhor forma de 

direcionamento. 

 

Os profissionais atentos perceberão quais intervenções devem ser tomadas para que 
o paciente e a família se sintam seguros de suas escolhas, considerando todas as 
circunstancias e tendo a certeza de que poderão muda-las a qualquer momento, desde 
que as condições permitam, e de que a equipe aceitará suas decisões e os apoiarão 
para que tudo possa transcorrer de forma mais tranquila possível. (OLIVEIRA; 
YAMAGUCHI, 2015, p. 218) 
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 É então neste contexto que as propostas de condução e acolhimento, se inserem 

enquanto instrumentos de trabalho, dos profissionais da saúde sendo pautado que cada um 

conduzirá o atendimento as demandas da melhor forma possível, assim como abordam Oliveira 

e Yamaguchi (2015) que alguns aspectos precisam ter um direcionamento, como: desenvolver 

ações planejadas em conjunto, entender também que as decisões são mutáveis, e para tanto 

há de se estabelecer uma certa flexibilidade quando as opiniões forem alteradas em especial 

no que se refere ao que deverá ser feito no final da vida. 

 Seguindo esta linha de reflexão, é importante que fique claro que não realizar 

intervenções com determinados familiares/cuidadores não significa parar de cuidar, visto que 

se deve respeitar a autonomia não só do paciente, bem como daqueles que estão responsáveis 

pelas tomadas de decisão, os quais possuem o direito de escolher dar continuidade ou não a 

um determinado tratamento ou utilização de medicações e até mesmo decidir o local onde 

deseja morrer, e quando ocorrer o falecimento, os familiares precisam ser orientados sobre as 

condutas e  providencias que devem ser tomadas com a declaração de óbito, seja no contexto 

da residência ou no contexto hospitalar os familiares precisam deste apoio e orientação 

(OLIVEIRA; YAMAGUCHI, 2015). 

 Neste aspecto específico, quando do falecimento ocorrer na residência do paciente, não 

serão postas dificuldades para o recebimento da declaração de óbito, tendo em vista que o 

médico do próprio hospital assina a referida declaração, se o falecimento ocorrer na residência 

e o paciente for assistido pelo serviço de Assistência Domiciliar, no qual existe a possibilidade 

de o médico deste programa fornecer a declaração de óbito.  

 Na ausência deste serviço a família é orientada a registrar boletim de ocorrência na 

delegacia mais próxima à residência do paciente para que o Instituto Médico Legal (IML) tome 

as condutas pertinentes que o caso requer. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir de todo o exposto neste trabalho, apreende-se a importância da atuação do 

assistente social, não somente no diagnóstico e tratamento do paciente, mas também quanto 

este encontra-se no processo de finitude de sua vida. Neste momento, as intervenções serão 

realizadas, principalmente com familiares/cuidadores responsáveis no momento para que 
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estes possam passar por este momento da forma mais branda possível, conhecendo os direitos 

que o assiste, bem como os caminhos que podem ser tomados com após o óbito de seu ente 

querido. 

 Como muito já debatido neste texto, a morte continua sendo tabu na sociedade 

contemporânea, mesmo depois do surgimento da pandemia pela COVID-19, o qual foi o  

momento em que mais se falou sobre a morte e o morrer, já que poderia ser um processo 

iminente, haja vista a gravidade da doença. Contudo, muito se precisa avançar nos debates 

sobre o tema, no intuito de que este fenômeno possa ser considerado natural no aspecto 

cultural, para que os sujeitos possam pensar sobre e até terem autonomia em dizer como 

querem que o seu momento fúnebre seja realizado. 

 Por fim, pôde-se visualizar qual o papel do assistente social no acompanhamento do 

familiar/cuidador do paciente que se encontra em fase final de vida, seja na orientação dos 

direitos sociais, econômicos, previdenciários, bem como os benefícios eventuais que podem ser 

acessados pelos usuários, os quais, em certos contextos podem desconhecer os direitos que 

podem lhe assistir, e em outros, pode estar tão envolvido emocionalmente com a perda do seu 

ente querido, que não possuem condições de dar prosseguimento aos trâmites necessários. 
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