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Este trabalho tem como objetivo apresentar e descrever o trabalho realizado pelos 
residentes da área de Oncologia e Hematologia do Programa de Residência Integrada 
Multiprofissional em Atenção Hospitalar (PRIMAH) do Hospital de Clínicas da Universidade 
Federal do Paraná (HC- UFPR). 

O Programa de Oncologia e Hematologia da Residência Multiprofissional em 
Atenção Hospitalar tem duração de 2 anos, totalizando 5760 horas. Os Residentes deste 
programa das áreas profissionais de Farmácia, Nutrição e Terapia Ocupacional 
desenvolvem atividades teóricas e práticas e assistência hospitalar e ambulatorial, 
cumprindo 60 horas semanais. 

O PRIMAH caracteriza-se enquanto modalidade de ensino de pós-graduação 
destinado a profissionais da área de saúde, sob a forma de curso de especialização em 
serviço, sob a orientação de profissionais qualificados e especificamente a área de 
Oncologia e Hematologia tem os seguintes objetivos: 
 
- Discutir o papel profissional na equipe multiprofissional que assiste à criança, 

adolescente e adulto com doenças onco-hematológicas, desde o diagnóstico, 
tratamento, controle e reabilitação em todas as dimensões e linha do cuidado; 

- Capacitar o residente do ponto de vista técnico, ético e administrativo para o 
cuidado integral e o planejamento de estratégias terapêuticas no atendimento à 
criança, adolescentes, adultos e idosos com doenças onco-hematológicas; 

 
O programa foi estruturado da seguinte forma: 80% da carga horária esta destinada 

ao trabalho prático desenvolvido pelo residente, sob a supervisão e acompanhamento de 
preceptor. Esta atividade envolve o atendimento junto à população nas Unidades de 
Internamento, ambulatório de especialidade, Laboratórios e Unidade Básica de Saúde. O 
restante, 20% da carga horária esta relacionada às atividades teóricas programadas 
envolvendo as disciplinas do eixo transversal geral, da área de concentração e do eixo 
específico. Destacamos algumas das atividades: seminários, leituras, palestras, 
elaboração de projetos, aulas teóricas, programa tutorial e estudo em grupo. Segue abaixo 
a descrição dos Eixos Programáticos da área de Oncologia e Hematologia: 

 
- Eixo Transversal: Aulas teóricas e atividades teóricas e práticas (estudo de caso, 

visitas, conselho de saúde, UBS) de caráter obrigatório a todos os residentes, com 
06 horas semanais. 

- Eixo Transversal da área de concentração: Aulas teóricas da área de Oncologia e 
Hematologia, atividades teórico-práticas envolvendo visita clínica multidisciplinar e 
discussões de casos clínicos, com16 horas semanais. 

- Eixo Específico área profissional: Aulas teóricas e atividades práticas de natureza 
clínica e laboratorial, com 26 horas semanais. 



- Estudo individualizado: Atividades destinadas ao estudo individualizado de cada 
residente com 12 horas semanais. 

 
Os conteúdos desenvolvidos objetivam a articulação teórico-prática, produção e 

sistematização de conhecimentos, de modo a qualificar o desempenho dos residentes e 
aprimorar suas competências. 

As atividades assistenciais com a população são realizadas nas Unidades de 
Internamento, ambulatório e Laboratórios de Apoio ao Diagnóstico no Hospital de Clínicas. 

 
- Serviços de Assistência Ambulatorial de Oncologia: Responsável pelos cuidados 

prestados a crianças, adolescentes, adultos e idosos com doenças onco-
hematológicas em consulta ambulatorial. 

- Unidade de Internamento de Oncologia e Hematologia: Responsável pelos cuidados 
prestados aos pacientes com doenças onco-hematológicas em internamento 
hospitalar. 

- Serviço de Quimioterapia de Alto Risco: Unidade de alta complexidade, estruturado 
para oferecer Quimioterapia à pacientes de ambos os sexos em sistema de 
internamento, localizada no décimo andar. 

- Unidade de Transplante de Medula Óssea (TMO): Especializado no tratamento de 
doenças hematológicas, a Unidade de Transplante de Medula Óssea (TMO) realiza 
transplantes alogênicos - aparentados e não-aparentados - e autólogos, atendendo, 
em todo o país, no âmbito do SUS, funcionando no décimo quinto andar. A unidade 
é considerada como centro de referência na área. 
 
Os diversos cenários da prática em serviço em atenção hospitalar na área de 

Oncologia e Hematologia vêm possibilitando uma formação multiprofissional, ética, crítica 
e reflexiva, orientada ao desenvolvimento de excelência na prática profissional, por meio 
da integração teoria/prática e a articulação entre ensino-pesquisa pela construção de 
novos saberes voltados à melhoria da saúde das pessoas e, portanto da qualidade de vida 
da sociedade. 

Este trabalho consiste num relato das atividades realizadas pelos residentes da 
área de Oncologia e Hematologia do PRIMAH, junto aos pacientes em condições onco-
hematológicas, internados no HC-UFPR. Ressalta-se que os dados apresentados foram 
embasados em documentos oficiais e relatórios das atividades do Programa. 

Trata-se de um estudo descritivo que busca relacionar variáveis de natureza 
qualitativa e quantitativa, a partir dos dados obtidos no programa de residência e relatórios 
de atividades realizados no período de fevereiro a abril de 2010. 

A área de Oncologia e Hematologia do Programa de Residência vem 
desenvolvendo diversos procedimentos e ações em conjunto com profissionais da área e 
áreas afins, contribuindo para a qualidade dos atendimentos, visando o usuário, a família e 
o contexto, tendo como norteadores a construção da integralidade do cuidado, a 
articulação dos serviços e o trabalho em equipe multidisciplinar. 

O Programa tem se mostrado uma importante política governamental de formação 
de recursos humanos, na medida em que contribuiu para melhoria dos serviços prestados 
e a qualificação da assistência oferecida à população de acordo com as diretrizes e 
princípios do Sistema Único de Saúde. 

Os Atendimentos específicos de cada profissão: 
- Farmácia Bioquímica: procedimentos diagnósticos laboratoriais, acompanhamento e 

discussão dos casos clínicos. 



- Farmácia: análise dos medicamentos, diagnóstico de risco, definição do plano 
terapêutico, orientação farmacêutica e seguimento do paciente e evolução. 

- Nutrição: anamnese (avaliação do estado nutricional), diagnóstico e prescrição 
dietética, avaliação da aceitação alimentar e evolução da dieta, orientação 
nutricional. 

- Terapia Ocupacional: avaliação do desempenho ocupacional, definição do projeto 
terapêutico ocupacional, acompanhamento e programação de alta, orientação 
familiar/cuidador. 

 
Discussão clínica: discussão clínica dos pacientes em seguimento com o 

estabelecimento de ações específicas e conjuntas a serem realizadas. 
Estudo de casos: estudo de caso semanal, na qual são discutidos casos de 

pacientes que estão sendo acompanhados pela equipe. O grupo discute a história clínica 
do paciente e levanta questões pertinentes a evolução do mesmo, verificando as condutas 
mais apropriadas para serem seguidas posteriormente. 

Protocolo de Acompanhamento dos pacientes: visando melhor organização nos 
dados levantados para o estudo de caso, foi criado em conjunto uma ficha de registro e 
acompanhamento dos pacientes, no qual consta identificação, história clínica pregressa e 
atual, história médica familiar, fisiopatologia, revisão dos medicamentos e exames 
laboratoriais, avaliação e conduta nutricional e avaliação e acompanhamento da terapia 
ocupacional. 

Considerando a vivência inicial na Residência Multiprofissional na área de 
Oncologia e Hematologia, vem possibilitando a articulação entre os profissionais da área e 
das próprias unidades de internamento e/ou serviços e a construção e realização do 
trabalho em equipe. Como era esperado, desde o início do Programa, houve considerável 
dificuldade na correlação das atividades e ajuda mútua dos profissionais envolvidos, afinal, 
nenhum dos integrantes havia experimentado tal forma de trabalho.  No entanto, no 
decorrer do Programa muitos trabalhos e estudos foram realizados em conjunto, o que 
permitiu aos integrantes dessa área compreender melhor o papel de cada profissional 
dentro da equipe multiprofissional assim como aperfeiçoar as atividades realizadas em 
grupo. Tal compreensão traz mais benefícios aos pacientes atendidos e a equipe de 
residentes que compõem a área de Oncologia e Hematologia. Não obstante, os demais 
residentes do Programa e que fazem parte de outras áreas de concentração, também são 
beneficiados haja vista a melhora na qualidade dos trabalhos apresentados a esses 
indivíduos, durante a apresentação de casos clínicos no Eixo Transversal.  

Considerando a implantação do Programa de Residência Integrada Multiprofissional 
a partir de fevereiro de 2010, há necessidade de aprimoramento da infra-estrutura para o 
desenvolvimento adequado das atividades dos residentes que envolvem além da prática 
em serviço, a elaboração de relatórios, registros, pesquisa e discussão de casos entre a 
equipe. No campo da Nutrição, ainda é necessário a criação de protocolos de atendimento 
e prioridade no Ambulatório de Quimioterapia e Hematologia. A integração dos residentes 
da área profissional da Farmácia, na ação direta com os pacientes internados 
possibilitando o acompanhamento do uso de medicamentos, exames laboratoriais e 
evolução clínica. 
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