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A educação inadequada dos 
prestadores de serviços de saúde é 
um dos obstáculos mais disseminados 
e urgentes a serem abordados 
para se oferecer atendimentos 
de qualidade do câncer1. 

É vital que se invista em desenvolvimento 
profissional continuado (DPC), para munir 
os trabalhadores da área da saúde com 
ferramentas e conhecimento apropriados 
para oferecer os melhores serviços ao 
longo do cuidado contínuo do câncer. 
Isso inclui a construção de conhecimento 
e de competências dos profissionais de 
saúde para que reconheçam os sinais e 
sintomas de alguns tipos de câncer, assim 
como medidas de detecção precoce 
apropriadas; assegurando a administração 
segura e adequada de quimioterapia e 
outras modalidades de tratamento da 
doença, inclusive radioterapia e cirurgia; 
e o oferecimento de cuidados paliativos e 
manejo da dor e do sofrimento.

Enquanto o treinamento desses 
profissionais pode incluir tanto 
métodos convencionais de ensino 
quanto plataformas de ensino online 
e ferramentas multimídia, sempre que 
possível, deveria também ser baseado 
em materiais, redes de treinamento e 
infraestrutura existentes2-4.
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OS PROFISSIONAIS QUE TRATAM 
O CÂNCER PODEM SER MUNIDOS 
DE HABILIDADES, CONHECIMENTO 
E COMPETÊNCIAS EXIGIDAS PARA 
SATISFAZER AS NECESSIDADES DOS 
INDIVÍDUOS E DAS COMUNIDADES AO 
LONGO DO ATENDIMENTO CONTÍNUO 
DO PACIENTE COM CÂNCER.


