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RESUMO

Considera-se primordial a difusão de conhecimento por meio de ações educativas sustentáveis junto às populações (levando-se em conta, 
evidentemente, as diferenças regionais) visando à desmistificação sobre a morte e o morrer, a disseminação dos objetivos e princípios dos 
Cuidados Paliativos, a importância das preferências e as escolhas na fase de cuidados em fim da vida aliadas às ações de educação continuada, no 
intuito de dar apoio às equipes que lidam com doenças incuráveis (dando suporte para superar as dificuldades de comunicação de “más 
notícias”), pois se constituem em poderosos instrumentos para a efetivação dos princípios do Sistema Único de Saúde e da Política Nacional de 
Humanização, em serviços de Cuidados Paliativos em território nacional. Apresenta-se como objetivo investigar novas formas de sociabilidade 
mediadas pelas tecnologias da informação e comunicação- suas potencialidades e dilemas, no campo dos Cuidados Paliativos Oncológicos. Trata-
se de um estudo descritivo, analítico e telematizado, de caráter exploratório e quali-quantitativo (triangulação de dados). A investigação tem 
quatro grandes fases que se complementam, a saber: a primeira referente à pesquisa bibliográfica com uso do método de revisão integrativa, a 
segunda que se constitui no trabalho de campo digital e a terceira na análise dos dados associando os achados de mídias com a literatura do 
Serviço Social na Saúde nos últimos três anos e, por fim, a apresentação e divulgação dos resultados. Assim, na fase exploratória foi utilizado o 
método etnográfico virtual viabilizando o intercâmbio de saberes e de cultura, por intermédio da obtenção de conteúdos significativos contidos 
em documentos disponibilizados em sites da internet como o Facebook e correlatos permitindo uma leitura adequada e atualizada da realidade 
brasileira. Constatou-se o predomínio de conteúdos restrito a explicação sobre os objetivos e princípios dos Cuidados Paliativos. Desse modo, 
evidenciou-se como necessária a intensificação do debate sobre dor total e, em especial, a dor social. Neste particular, a intervenção do Serviço 
Social no campo dos Cuidados Paliativos em Oncologia com ênfase no seu papel no processo de comunicação de notícias difíceis, bem como, no 
acolhimento e acesso aos direitos sociais, considerando a cultura brasileira no que diz respeito à morte e o morrer. Conclui-se, que é um tema 
inovador ao dar espaço ao aprofundamento das relações entre assistência social e saúde. A promoção da visão dos Cuidados Paliativos como um 
direito humano visando solidificar princípios tão caros à vida como o sentido de cuidar torna-se estratégica. Sabe-se, que o processo de 
comunicação na finitude envolve os atores em estado de atenção e ética que impõem um alerta constante quando o que se está em jogo é o 
viver, o como e em que tempo. Dois lados da mesma moeda: os paliativistas e os pacientes à procura dos sentidos e dos ressignificados da vida. 
Portanto, um exercício científico que conduz tanto os especialistas quanto a todos àqueles interessados no campo dos Cuidados Paliativos a uma 
profunda imersão reflexiva sobre o viver, o morrer e o cuidar tanto na ótica da técnica quanto na humanização.
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