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O pôster tem o intuito de descrever as atividades realizadas pela equipe da psicologia que atua na área da oncologia
adulto e cuidados paliativos do HCPA, focando nas atividades desenvolvidas nos últimos três anos. São
apresentados dados numéricos de solicitações de consultoria e quantidade de pacientes atendidos pela equipe a
nível de internação e ambulatório, bem como apresentadas as modalidades de atendimentos realizados.
O objetivo é descrever as atividades realizadas pela equipe da psicologia com pacientes e familiares em
acompanhamento na especialidade Oncologia Adulto e Núcleo Cuidados Paliativos (NCP). Contabilizar o número de
pacientes e familiares atendidos pelo Serviço de Psicologia do HCPA nestas especialidades no período de junho de
2014 a junho de 2017.
As atividades assistenciais são descritas em forma de relato de experiência e os dados quantitativos foram coletados
das planilhas de produtividade do Serviço de Psicologia do HCPA, internação, e do ambulatório via sistema.
Durante estes últimos três anos o Serviço de Psicologia do HCPA atendeu cerca de três mil pacientes anualmente,
sendo que destes cerca de novecentos foram dentro da especialidade de Oncologia Adulto e Cuidados Paliativos.
Inicialmente esta especialidade só atendia a pacientes em regime de internação e ambulatorial a posteriori foi
identificada a necessidade de expandir os atendimentos para outros setores pertencentes ao tratamento do Câncer
como a Radioterapia e Quimioterapia, além de incluir atendimentos voltados as pacientes da Mastologia.
O trabalho da psicologia dentro da ala de Cuidados Paliativos também foi expandido e reformulado conforme as
características mutáveis da unidade e a fim de atender a demanda emergente oriunda da mesma. Atualmente
também são ofertados atendimentos para as crianças pertencentes as famílias que por ali fazem sua passagem.
Os dados revelam uma crescente demanda na área de Oncologia e Cuidados Paliativos e o quão relevante e
benéfico é para pacientes e familiares o atendimento profissional qualificado e voltado para as especificidades
dessas duas áreas. Palavras-chaves: oncologia, cuidados paliativos

