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INTRODUÇÃO
Existem algumas modalidades de tratamento para o câncer (cirurgia, quimioterapia e

Distribuição dos pacientes por Diagnóstico

radioterapia entre outros) com finalidades diferentes, e em muitos casos é necessário
combinar mais de uma modalidade para obtenção do resultado esperado (INCA). O

3%

abandono de tratamento e/ou falha na adesão é definido como falha em iniciar ou

Mama - 24
22%
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completar a terapia, para uma doença potencialmente curável ou definitivamente
controlada, e/ ou interrupção do tratamento por um período consecutivo.

Gastrointestinal - 26
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Hematologico - 18
Cabeça/ Pescoço - 17

14%

Genitourinário - 16
Ginecológico - 07

Com a

20%
14%

percepção do aumento da não adesão ao tratamento oncológico proposto pela equipe,

Pele - 04
Pulmão - 03

15%

Outros - 03

fez necessária a implementação de medidas a fim de identificar quais os possíveis
problemas que os pacientes enfrentavam para o auxilio no seguimento da terapia para
assim estabelecer ações individualizadas para favorecer a adesão. Nesse sentido,

Motivos dos pacientes para a não adesão ao tratamento

buscamos estudar qual seria a melhor forma de tratar e conduzir esses casos. Após
compreensão do cenário e busca na literatura acreditamos que a melhor abordagem
desses casos de não adesão seria através do Projeto Terapêutico Singular. Trata-se de

Social - 33

36%

um programa baseado no projeto Terapêutico Singular (PTS) do ministério da saúde, que

43%
Psicológico - 16

norteia uma forma de organização da gestão do cuidado, onde um time de profissionais
integrantes de diversas áreas de conhecimentos (psicologia, nutrição, serviço social,

Psiquiátrico - 03

enfermagem e reabilitação), realiza discussão de casos clínicos de difícil manejo por
Recusa ao tratamento - 39

problemas psicossociais e de ordem familiar e orgânica (falta de adesão, recusa de

18%

3%

tratamento, agressividade com equipe). Isso contribui para que o paciente realize o
tratamento proposto de acordo com o protocolo preconizado, seja a quimioterapia,

Distribuição dos pacientes segundo critérios de inclusão e exclusão

radioterapia , reabilitação ou cirurgia. Desta forma tal programa foi implementado na
instituição. A Equipe Interdisciplinar de Terapia Singular é composta por enfermeiros,
nutricionista, assistente social, fisioterapeuta e psicólogo onde o conjunto de saberes

39%

permite apoiar o paciente nas esferas biopsicossocial. Após recebimento e análise do

50%

não adesão ao tratamento - 91

grupo, trabalhamos em conjunto com a equipe referência desse paciente evitando

relação negativa com a Instituição - 10

fragmentações 00no cuidado (produção mais racional e eficaz) compreendendo quais os

7%

comportamentos que dificultam a adesão à terapia proposta, estabelecem ações e metas
de

cuidados.

Palavras

chave:

PSICO-ONCOLOGIA;

SERVIÇO

4%

não aceitos - 17
total

HOSPITALAR;

COMUNICAÇÃO MULTIDISCIPLINAR ; A VALIAÇÃO DE EFICÁCIA
OBJETIVO
Descrever a atuação do grupo e sua efetividade na resolução de casos de alta
complexidade biopsicossocial para a continuidade do tratamento oncológico.
MÉTODO

CONCLUSÃO
Pode-se concluir que a atuação do EITS em conjunto com a equipe assistencial do
paciente e a construção de um plano de ação que vise a adesão e continuidade,

Trata-se de um estudo descritivo avaliativo. Para a coleta de dados foi utilizados a
planilha onde todos os casos são acompanhados e realizada análise critica trimestral do

isso diminui o risco dos mesmos abandonarem o tratamento reduzindo a efetividade
do plano terapêutico.

indicador.
RESULTADO
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