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Introdução: Este artigo apresenta resultados de uma pesquisa realizada que teve
por objetivo analisar como ocorre o cuidado profissional para pacientes
oncológicos na Atenção Primária de municípios da Região de Saúde do Extremo
Oeste de Santa Catarina. Objetivo: Analisar como ocorre o cuidado profissional
para pacientes oncológicos na Atenção Primária de municípios da Região de
Saúde do Extremo Oeste de Santa Catarina, bem como a identificação de grupos
de apoio aos pacientes e familiares. Método: Trata-se de uma pesquisa qualitativa,
descritiva, tendo como base os profissionais com formação em nível superior que
compõe a equipe multidisciplinar dos municípios que possuem uma população
superior a cinco mil habitantes.

Resultados: Através dos resultados obtidos,

observou-se uma boa compreensão em relação a dinâmica, fluxos e protocolos
para o diagnóstico e realização do tratamento, bem como, o cuidado
multiprofissional.

Denota-se

dificuldades

em

relação

a

referência

e

contrarreferência, as quais são primordiais no decorrer do tratamento. Conclusão:
Os participantes do estudo têm compressão da dinâmica, fluxos e protocolos para
o diagnóstico e realização do tratamento, a assistência ao cuidado, no que tange
a integralidade dos sujeitos, requer um cuidado multiprofissional que englobe
instrumentos e técnicas individuais das profissões, mas também pensadas e
executadas em equipe, possibilitando assim uma assistência à saúde adequada.
Evidenciou-se que apesar de todos os equipamentos de saúde e capacitações,
ainda

se

encontram

dificuldades

na

referência

e,

principalmente,

na

contrarreferência, destacando a fragmentação do cuidado, o que pode acarretar
em prejuízos ao paciente oncológico e seus familiares.
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