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O aumento da incidência de câncer tem impactado os cuidados na rede de atenção básica, demandando da equipe
que assiste o sujeito doente, a necessidade de articular ações que viabilizem o cuidado integral, de forma a
promover resolutividade às demandas advindas do tratamento. O Apoio Matricial (AM) é uma metodologia para a
gestão do trabalho em saúde, que possibilita suporte para as equipes problematizarem suas práticas. Os
matriciadores têm o papel de formar uma rede de serviços não burocratizada, valorizando o acolhimento e o
vínculo entre o profissional cuidador e o sujeito assistido.

Descrever o desenvolvimento de um projeto de AM para o cuidado do paciente oncológico, realizado com duas
equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) de um município do interior do Rio Grande do Sul.

A proposta para elaboração do matriciamento surgiu a partir da demanda identificada por gestores da rede de
atenção primária (AP), com intuito de contribuir para uma melhor qualidade da assistência prestada ao paciente
oncológico. O projeto foi desenvolvido por quatro profissionais do Programa de Residência Multiprofissional em
Saúde: Atenção ao Paciente Oncológico, das áreas de Enfermagem, Nutrição, Psicologia e Farmácia. As intervenções
da equipe matriciadora iniciaram no mês março de 2017, através de visitas quinzenais à unidade. Inicialmente
observou-se o funcionamento dos ESFs, realizou-se escuta dos profissionais e mapeou-se as dificuldades em
relação ao atendimento do paciente oncológico. A partir disso, criou-se um projeto de ações matriciais destinado a
trabalhar as fragilidades da equipe neste cuidado.

As ações oportunizaram problematizar as dificuldades das equipes em relação à Política de Atenção ao Paciente
Oncológico, consequências do tratamento, aspectos psicossociais, questões alimentares e medicações, fluxo do
paciente na rede de atenção à saúde e conhecimento do funcionamento do serviço especializado em Oncologia.
Além da implementação de um instrumento de acompanhamento do paciente oncológico na rede de atenção
primária.

Por se tratar de uma ferramenta recente no campo da saúde, o apoio matricial encontra-se em processo de
construção nos serviços de AP. No projeto, essa ferramenta mostrou-se efetiva para mapear as dificuldades dos
profissionais e saná-las de forma integral e resolutiva, possibilitando o fortalecimento e autonomia da equipe para
acolher as demandas advindas do paciente oncológico.
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