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INTRODUÇÃO:  O  processo  de  cuidado  paliativo constitui  uma  modalidade  terapêutica 
que visa melhorar a qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares, enfocando o 
paciente  de  uma  forma  integral  num  momento  de  enfrentamento  da  finitude  pela 
impossibilidade  de  cura.  Por  tratar-se de  uma  abordagem  complexa,  a  qual  objetiva 
atender todas as dimensões do ser cuidado e de sua família, na assistência paliativa faz-se 
necessário  a atuação de uma equipe multiprofissional.  Neste contexto,  o  Programa de 
Residência  Multiprofissional  em  Saúde  (PRMS),  com  ênfase  na  atenção  ao  paciente 
oncológico,  visa  contribuir na  formação de profissionais  de  saúde críticos  e  reflexivos, 
preparados  para  atuar  de  forma  integral  e  interdisciplinar  na  Atenção  Oncológica. 
OBJETIVO: Verificar a importância do PRMS dentro do contexto de cuidados paliativos no 
ambiente hospitalar. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão sistemática, utilizando os 
termos  cuidados  paliativos,  equipe  multiprofissional  e  residência  multiprofissional  nas 
bases  de  dados  Bireme  e  Scielo.  RESULTADOS:  Foram  encontrados  9  artigos 
relacionados aos termos pesquisados, os quais foram lidos e estavam de acordo com o 
tema proposto. CONCLUSÃO: Para a equipe multiprofissional, a experiência de promover 
o  cuidado  paliativo  no  contexto  hospitalar  relacionou-se  aos  seguintes  temas:  paliar,  
controle de sintomas, humanização da assistência, vivenciar o processo de terminalidade e 
ressignificar o cuidado. Através do referencial encontrado, conclui-se que o PRMS pode 
contribuir nas práticas de cuidados prestados ao paciente com câncer em terminalidade, 
além  de  qualificar  a  assistência,  proporcionar  melhor  qualidade  de  vida  e  alívio  dos 
sofrimentos em todas as suas dimensões, valorizando a integralidade da pessoa humana. 
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