
Como a tomada de decisão compartilhada pode 
ser integrada com sucesso para otimizar o 

atendimento a pacientes com câncer de mama 
de alto risco em estágio inicial?

touchMDT



• Produtos não aprovados ou usos não aprovados de produtos aprovados podem 
ser discutidos pelo corpo docente; essas situações podem refletir a condição de 
aprovação em uma ou mais jurisdições

• O corpo docente apresentador foi aconselhado pela USF Health e pela touchIME 
a garantir que não sejam reveladas quaisquer referências feitas a uso não 
rotulado ou não aprovado

• Nenhum endosso da USF Health ou da touchIME para quaisquer produtos não 
aprovados ou usos não aprovados é feito ou implícito por menção desses 
produtos ou usos em atividades da USF Health ou da touchIME

• A USF Health e a touchIME não aceitam qualquer responsabilidade por erros 
ou omissões

Isenção de responsabilidade
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Adaptar e implementar estilos de aprendizado preferenciais

1. Honey P, Mumford A. The Manual of Learning Styles (3ª edição) Melbourne: Psych Press [print] 1992; 
2. Childs-Kean L, et al. Am J Pharm Ed. 2020;84:ajpe7885. 
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Como vai ser para mim?
Adequar evidências para 

encontrar soluções práticas

Quais são os dados?
Saber e explicar

Por que eu?
Observar 

e ouvir

Quem vai cuidar de mim?
Envolver confiança e tomar 

medidas

Pensar

Fazer Observar

Ativistas

Pragmatistas Teóricos

Refletores

O treinamento pode ajudar os médicos a reconhecer e adaptar-se aos estilos de aprendizado
preferidos dos pacientes1,2



Compreendendo os dados: ferramentas de visualização e infográficos

Os exemplos de ferramentas de visualização e infográficos mostrados são apenas para fins ilustrativos. Dados não necessariamente representativos.
EBC, câncer de mama em estágio inicial; HER, receptor do fator de crescimento epidérmico humano; HR, receptor de hormônio; 
PtDA, assistência à decisão do paciente; SDM, tomada de decisão compartilhada.
1. Oerlemans AJK, et al. Patient Educ Couns. 2021;104:1206–12; 2. Pashler H, et al. Psychol Sci Public Interest. 2009;9:105–19; 
3. Zdenkowski N, et al. JMIR Res Protoc. 2016;5:e88; 4. Zdenkowski N, et al. J Natl Compr Canc Netw. 2018;16:378–85.

Pode ajudar a tornar os dados complexos mais compreensíveis para os pacientes e suas famílias e 
apoiar a participação proativa no processo de SDM1,2

Nenhum sinal visível de tumor no final 
da quimioterapia na doença do HR+

Risco de crescimento do câncer 
durante a quimioterapia

3%

Diagramas de pontos (100 pontos, 1.000 pontos) 
Ferramentas de visualização úteis para a compreensão do risco

Infográficos
Útil para os aprendizes visuais

EBC PtDA incorporando os resultados do diagrama de 1.000 pontos:3,4

• Diminuiu significativamente a ansiedade, o estresse e o arrependimento 
em relação à decisão tomada

• Controle decisional suportado


