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INTRODUÇÃO 

Em 2012, o Ministério da Saúde (MS) instituiu o tratamento do 

paciente com câncer no Sistema Único de Saúde e 

implementou a Política Nacional para a Prevenção e Controle 

do Câncer, que objetiva reduzir a mortalidade, as 

incapacidades funcionais, a incidência do câncer e contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida dos usuários. Com base 

na política, o Ministério da Educação e Cultura e o MS criaram 

programas de residência multiprofissional de atenção ao 

paciente oncológico, proporcionando a inserção de 

profissionais nos serviços de saúde para atuar nesta 

especialidade. 

OBJETIVO 

Analisar as ações de intervenção realizadas durante um 

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde: Atenção 

ao Paciente Oncológico, nos serviços de Atenção Primária e 

Serviço de Referência de um município do interior do Rio 

Grande do Sul. 

E-mail para contato: michelekonzen22@gmail.com 

¹ Residência Multiprofissional em Saúde  - Atenção ao Paciente Oncológico. 
² Hospital Bruno Born – Lajeado/RS. 

 ³ Universidade  UNIVATES – Lajeado/RS. 

As intervenções realizadas pelas residentes possibilitaram 

novas estratégias de cuidado aos pacientes pois incentivaram 

o trabalho em rede, resultando em um cuidado compartilhado 

e na qualificação do atendimento prestado. Tais atividades 

enriquecem a formação, permitindo tecer novos territórios de 

saúde e novas possibilidades de intervenção. 

CONCLUSÃO 

Para as equipes de saúde envolvidas, as atividades 

possibilitaram investir na aproximação entre diferentes 

instâncias do cuidado, buscando sanar as dificuldades frente 

ao cuidado do paciente oncológico, além de aprimorar 

estratégias para a sua busca ativa. Aos pacientes, as atividades 

resultaram na prevenção de agravos e promoção da saúde, 

incentivando a co-responsabilização destes e de seus 

familiares no processo de cuidado, aproximando os sujeitos da 

Atenção Primária de Saúde em que estão adscritos e 

possibilitando novos espaços de acolhimento para resolução 

das demandas apresentadas.  

RESULTADOS 

As atividades desenvolvidas foram: observação dos territórios 

de atuação, mapeamento das fragilidades e potencialidades 

das equipes de saúde, desenvolvimento de apoio matricial, 

trocas interdisciplinares e promoção da interlocução entre dez 

unidades da rede de Atenção Primária e Serviço de Referência 

em Oncologia. 

MÉTODOS 

Pesquisa descritiva, qualitativa, que propõe analisar os 

resultados de atividades desenvolvidas em uma proposta 

interdisciplinar, realizada de março de 2016 a maio de 2017, 

por residentes das áreas de Enfermagem, Farmácia, Nutrição  

e Psicologia. O intuito foi proporcionar a interação entre os 

serviços, potencializando o cuidado integral ao paciente 

oncológico.  


