
Autores
Instituições

e-mails

ASSISTÊNCIA ONCOGERIÁTRICA: A IMPORTÂNCIA DO CUIDADO MULTIDISCIPLINAR PARA O IDOSO COM CÂNCER.

A terceira idade traz reações fisiológicas e mentais especificas para essa faixa etária, que em

associação ao câncer exige uma diversidade de cuidados que possam promover integralidade

nesse percurso. O trabalho multidisciplinar direcionado aos cuidados do idoso com câncer tem

a missão de englobar todos os aspectos do sujeito, ou seja, ter alcance biológico, psicológico,

social e espiritual. Nesse contexto, é valho ressaltar que a equipe multiprofissional é

responsável por observar as alterações presente no corpo e efetivando uma pluralidade de

cuidados que possibilite o bem-estar do paciente.
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Com o aumento progressivo do envelhecimento da população concomitantemente a
ampliação dos níveis de incidência de câncer em pessoas acima dos 60 anos, surge à
necessidade de preconizar a multidisciplinaridade na assistência de saúde, pois para atender
as necessidades desses pacientes é preciso uma combinação de cuidados advindos de
diferentes especialidades. É notório que a integralidade acontece através da junção de olhares
de diversos profissionais, amparando as necessidades de saúde do paciente em equipe,
podendo desta maneira, por meio de uma perspectiva ampla, prestar assistência de maneira
resolutiva e atingir um potencial impacto sobre os variados fatores que estão presentes no
processo saúde e doença do paciente idoso.

Reconhecer a importância da equipe multiprofissional na efetivação dos cuidados na

oncogeriatria.

O presente estudo corresponde a uma revisão sistemática de literatura, de natureza
descritiva, no entanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, categorização e
sistematização dos critérios de inclusão, com uma análise detalhada de todos os artigos

É visível a importância da equipe multidisciplinar para a oncogeriatria, pois os pacientes
desse seguimento possuem diversas necessidades especificas para a sua faixa etária bem
como exigem cuidados devido à vulnerabilidade potencializada pelo câncer.


