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INTRODUÇÃO

A integralidade é um dos princípios do Sistema Único de 
Saúde e tem cada vez mais sido objeto de análise à medida que 
se vincula à efetividade do cuidado em saúde. Esse princípio 
preconiza que o conjunto das necessidades de saúde das 
pessoas devam ser consideradas durante o processo de 
cuidado, ajudando na compreensão do processo de 
adoecimento e na organização da atenção. 

Dentre os vários problemas de saúde, as neoplasias 
malignas e, em especial, o câncer de cabeça e pescoço, afeta de 
várias formas a qualidade de vida das pessoas acometidas. Na 
atenção a esses pacientes deve-se levar em conta um conjunto 
amplo de necessidades, decorrentes do próprio processo de 
adoecimento e também das formas de tratamento que podem 
acometer a aparência e várias funções orgânicas.

Na perspectiva de contribuir para uma melhor 
compreensão da integralidade na atenção oncológica, o 
presente projeto teve como objetivo conhecer as concepções de 
profissionais de saúde sobre o atendimento integral e o trabalho 
em equipe na atenção a pacientes com câncer de cabeça e 
pescoço.

SUJEITOS E MÉTODO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Constitui-se em um estudo de natureza qualitativa, tendo 
como sujeitos os profissionais de saúde que atuam no 
Ambulatório de Otorrinolaringologia do Hospital de Clínicas da 
Universidade Estadual de Campinas (HC/UNICAMP), 
envolvidos no atendimento direto a pacientes com câncer de 
cabeça e pescoço. Entrevistas semi-estruturadas,foram 
realizadas com profissionais das seguintes áreas: Enfermagem, 
Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição e Odontologia.

Dados quantitativos sobre as necessidades de saúde 
referidas por pacientes com câncer de cabeça e pescoço, 
coletados através de prontuários e questionários aplicados na 1ª 
fase do estudo (projeto anterior), também foram tabulados.

Os resultados obtidos referem-se às entrevistas com os 
profissionais de saúde do Ambulatório de Otorrinolaringologia do 
HC/UNICAMP. 

Com o intuito de contextualizar as falas dos profissionais 
em relação às necessidades de saúde da demanda atendida no 
ambulatório, apresentamos, para um conjunto de 20 pacientes 
com câncer de cabeça e pescoço, as queixas e necessidades de 
saúde expressas por eles (Tabela 1) e as terapias de suporte 
recebidas (Tabela 2).

Necessidade de saúde Nº de pacientes

Dor 8

Aparência 1

Deglutição 5
Mastigação 5

Fala 5

Paladar 6

Problemas de salivação 9

Ansiedade 5

Diminuição de atividades 1

Problemas relacionados ao ombro 1

Tabela 1. Necessidades de saúde 

Tabela 2. Terapias de suporte

A análise de conteúdo realizada sobre o material coletado 
nas entrevistas com os profissionais de saúde permitiu 
apreender as concepções relativas ao objeto central da 
pesquisa - a integralidade do cuidado  expressas através de três 
núcleos temáticos, que são apresentados a seguir.

Necessidades de saúde e integralidade do cuidado

Para os profissionais de saúde, as necessidades dos pacientes 
são de diversas ordens, desde aquelas presentes antes do 
diagnóstico do câncer até as que são consequentes ao 
tratamento oncológico. Dentre os problemas referidos, 
destacam-se: desnutrição; falta de cuidado com a higiene bucal; 
necessidade de esclarecimento sobre o processo de 
adoecimento pelo câncer; dificuldades para conseguir o 
diagnóstico; dificuldades associadas ao tratamento, como 
alteração da fala e da alimentação - seja por problemas como 
falta de salivação, dificuldade em mastigar e engolir, e perda de 
peso excessiva. Esse conjunto de problemas gera 
necessidades não somente médicas mas também de natureza 
fonoaudiológica, psicológica, odontológica, fisioterapêutica e 
nutricional.

Na concepção dos profissionais entrevistados, integralidade é 
cuidar do paciente em todos os seus aspectos - e não somente 
da doença -, considerando o conjunto das necessidades que ele 
apresenta. Para que isso ocorra, consideram fundamental 
existir integração entre as diversas áreas no processo de 
cuidado, já que, para eles, a assistência associada à 
multiprofissionalidade é fundamental e determinante para o 
sucesso e a adesão do doente ao plano terapêutico proposto.

Multiprofissionalidade, comunicação e trabalho em equipe 

Para os entrevistados, o trabalho em equipe multiprofissional é 
ideal para a reabilitação dos pacientes com câncer de cabeça e 
pescoço, pois, segundo sua experiência, nos pacientes que 
recebem um atendimento integrado a reabilitação é mais rápida 
e com melhores resultados, principalmente pela maior adesão à 
terapia sugerida. Na visão de um dos médicos entrevistados, a 
presença do trabalho multiprofissional impacta positivamente 
na qualidade de vida do paciente: “Não há como um único 
profissional conseguir atingir todas essas áreas, são vários 
conhecimentos, então precisa-se de vários profissionais”.

A comunicação dentro da equipe do ambulatório é percebida de 
forma distinta pelos diferentes profissionais, alguns 
considerando-a satisfatória, enquanto outros a avaliam como 
muito insuficiente. No entanto, apesar de referências à melhora 
da comunicação dentro da equipe, a maioria dos profissionais 
apontou a necessidade e possibilidade de melhorar a 
comunicação entre as diversas áreas envolvidas no cuidado 
aos pacientes com câncer de cabeça e pescoço.

Relação entre serviços de saúde e trabalho em rede

Em relação à possibilidade de encaminhamento do paciente 
para realização de reabilitação no município de residência, 
todos os profissionais entrevistados afirmaram ser isso muito 
difícil.

CONCLUSÃO

O trabalho multiprofissional é essencial para a 
concretização da integralidade do cuidado, sendo fator muitas 
vezes decisivo na adesão ao tratamento e na qualidade de vida 
do paciente com câncer de cabeça e pescoço.

A comunicação entre os profissionais, embora seja algo 
considerado muito importante por todos, não é posta em prática 
por diversos motivos, incluindo a falta de apoio dentro do serviço 
e a falta de convívio e oportunidades sistemáticas de discussão 
de casos entre as diferentes áreas que, com seu conhecimento 
específico e experiência, podem contribuir para a construção de 
projetos terapêuticos voltados para a atenção integral dos 
pacientes.

Apesar de trabalharem com focos diferentes sobre a 
mesma doença, a idéia de que o tratamento integral na atenção 
a pacientes com câncer reflete-se numa melhor adesão ao 
tratamento e num melhor prognóstico foi um aspecto presente 
em todas as entrevistas. Destaque também foi dado à 
dificuldade de se trabalhar em rede, atribuída à falta de infra-
estrutura ou de profissionais capacitados na área oncológica 
nos sistemas locais de saúde.

O projeto permitiu conhecer algumas concepções e 
práticas multiprofissionais relacionadas à integralidade da 
atenção aos pacientes com câncer de cabeça e pescoço, de 
modo a contribuir para problematizar o atendimento às 
necessidades de saúde dos pacientes dentro da equipe do 
serviço e na rede de saúde.
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Primeiro, porque após o diagnóstico de câncer muitos 
profissionais da saúde deixam de atender o paciente receando 
piorar sua condição e, também, devido à concepção de que 
todos os cuidados a um paciente com câncer devem ser 
executados por profissionais especializados na área 
oncológica. Dessa forma, a grande maioria dos pacientes 
permanece no serviço especializado durante a fase de 
reabilitação. Dificulta ainda os encaminhamentos o próprio perfil 
dos pacientes atendidos no HC/UNICAMP, que geralmente 
apresentam várias co-morbidades.

Na visão da enfermeira, a comunicação e o trabalho em rede 
não são realizados da maneira como deveria, fazendo com que 
existam “ilhas” de referência que ainda não conseguem se 
articular, muitas delas sendo organizadas por iniciativa de 
organizações não governamentais..

Outros aspectos citados nas entrevistas foram a falta, nos 
municípios, de profissionais capacitados para acompanhar 
pacientes oncológicos, compartilhando o cuidado com o 
HC/UNICAMP, e a dificuldade de comunicação entre os serviços 
primários e secundários e o HC/UNICAMP, dificultando 
decisões terapêuticas que exigem conhecimento sobre o 
antecedente médico do paciente e o atual tratamento e estágio 
da doença. 

Na opinião de todos os profissionais, a dificuldade em 
compartilhar o cuidado com os outros serviços da rede de saúde 
acarreta superlotação do serviço terciário, dificultando ainda 
mais a possibilidade de se alcançar acesso oportuno e 
integralidade do cuidado.
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