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Introdução: A oncologia é o campo da ciência médica que estuda o câncer, que é o crescimento anormal 

e desordenado de determinadas células do corpo que destroem o organismo, atingindo pessoas de todos os 

sexos, idades, culturas, e de diferentes situações socioeconômicas, chegando a quase 13% de todas as causas 

de óbito no mundo (AMADOR et al., 2011).  Por isso, é crucial o diagnóstico precoce para evitar o avanço 

da doença, que por sua vez, pode levar a um quadro irreversível. Neste contexto, o profissional de 

enfermagem desempenha um papel importante no cuidado a estes pacientes. Objetivo: Identificar a atuação 

do enfermeiro na área de oncologia. Método:  Revisão narrativa acerca da atuação do enfermeiro em 

oncologia, atrelada à disciplina Fundamentos do Cuidar em Saúde, do curso de Enfermagem das Faculdades 

Integradas de Taquara (Faccat). Resultado: O enfermeiro é o profissional que tem como competência 

oferecer orientações para a prevenção do câncer, indicar fatores de risco e prestar assistência à pessoa com 

câncer. Quando há o diagnóstico de neoplasia maligna, isto exige que o paciente seja submetido a exames 

que indicarão extensão da doença (FONSECA, 2014). Assim, o enfermeiro se envolve em prestar cuidado 

em todas as fases do tratamento, como nas cirurgias, radioterapias, quimioterapia, na administração de 

medicamentos e na manipulação de cateteres. O enfermeiro oncologista tem outras atribuições, tendo que 

tomar providências administrativas para liberação e agendamento dos procedimentos. É ele que controla e 

detecta mudanças no quadro clínico do paciente como, por exemplo, hemorragia e anemia, avaliando o 

quadro clínico e os exames.  Este profissional atua em quase todos os tipos de intervenções contra o câncer, 

mas passa também confiança e conforto para o indivíduo e seus familiares. A consulta de enfermagem é 

fundamental para a orientação e é imprescindível aos pacientes para conhecer a dinâmica do tratamento. É 

neste momento que o enfermeiro prepara as famílias, esclarecendo e alertando sobre os principais efeitos 

colaterais, buscando minimizar os problemas relacionados ao tratamento quimioterápicos, visando a 

recuperação ou reabilitação mais eficaz da saúde deles (FONSECA, 2014). Conclusão: O enfermeiro 

oncologista tem papel fundamental no cuidado ao paciente com câncer, desde a prevenção, no decurso da 

doença e na recuperação do estado de saúde, especialmente contribuindo para o alívio do sofrimento. É o 

profissional de saúde que passa a maior parte do tempo da hospitalização com o paciente e a família, 

apoiando em cada etapa do tratamento.    
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