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  Algumas Considerações 
A Enfermagem é a maior força de trabalho envolvida na prestação de serviços 

para as pessoas e sua rede social de apoio durante toda a trajetória do adoecimento por 

câncer, permanecendo ao lado destes sujeitos nas 24 horas durante a internação hospitalar e 

atuando nos diversos cenários ambulatoriais e domiciliares na prevenção, tratamento e 

controle do câncer. No campo da saúde, a equipe de enfermagem está posicionada, 

estrategicamente, de forma central e é fundamental para a prestação de cuidados em 

oncologia. 

Nesta área de conhecimento, o enfermeiro atua não somente na assistência direta 

ao paciente, mas também desenvolve e lidera pesquisas, gerencia serviços de saúde, 

participa da elaboração, gestão, controle e avaliação de políticas de saúde específicas, 

desenvolve e atualiza o capital humano de conhecimento através de ações de ensino, o que 

contribui, de sobremaneira, para a melhoria de serviços direcionados à prevenção, aos 

cuidados e ao controle do câncer. 

Desta forma, tal papel de liderança tem um raio de alcance para além do indivíduo 

doente e tem reflexo nas comunidades, nos sistemas de saúde, na política e nas instituições 

de saúde, sejam públicas, privadas ou filantrópicas. 

Esta categoria profissional é, portanto, uma peça fundamental da engrenagem para 

o avanço do diagnóstico precoce, tratamento, cura e controle do câncer. De acordo com a 

Organização Mundial de Saúde, a Enfermagem constitui mais da metade da força de 

trabalho no campo da saúde e os enfermeiros têm cada vez mais ocupado lugares de 

destaque na coordenação das equipes de saúde em diversos níveis de atenção. 

Embora sejam essenciais no atendimento à população, nem sempre os 

profissionais têm suas contribuições reconhecidas.  Apostar no investimento de estratégias 

de capacitação profissional, empoderamento  e valorização da equipe de enfermagem em 

oncologia poderá contribuir para a formação de líderes centrais no cuidado e controle do 

câncer no país repercutindo de forma positiva nos rumos da abordagem terapêutica.  

A enfermagem oncológica é uma especialidade reconhecida pelo Conselho 

Federal de Enfermagem, listada no ítem 28 da Resolução 581/2018. O especialista em 

oncologia é o profissional que assiste o paciente em todas as fases da abordagem 

terapêutica, compreendendo o diagnóstico, estadiamento da doença e nas modalidades 



terapêuticas tais como cirurgia, quimioterapia, radioterapia, radioiodoterapia, transplante de 

medula e paliativo.  

Trata-se de uma área de conhecimento bastante específica e com constantes 

descobertas da ciência o que exige que o profissional seja especializado e se mantenha 

atualizado. Logo, o investimento na  atualização e capacitação dos profissionais de 

enfermagem para o combate do câncer tem um impacto positivo nos rumos do tratamento 

das pessoas afetadas por tal doença. 

Neste sentido, a Sociedade Brasileira de Enfermagem Oncológica (SBEO) é uma 

entidade que atua há 30 anos na luta contra o câncer e no fortalecimento dos líderes para a 

atuação não só no campo assistencial, mas também vem participando do planejamento, 

avaliação, aprimoramento e controle da política nacional de saúde no âmbito da oncologia 

visando o alcance de melhores resultados na vida das pessoas com câncer, bem como de 

sua rede social de apoio. A SBEO foi criada em 13 de novembro 1988 e as suas ações são 

direcionadas para: 

 Prevenir o câncer; 

 Impulsionar as medidas para o diagnóstico precoce; 

 Melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas com risco de desenvolver câncer ou já 

com o diagnóstico firmado; 

 Contribuir para a uniformização de condutas e protocolos de enfermagem; 

 Aprimorar as políticas de saúde; 

 Divulgar para a sociedade o papel do enfermeiro na equipe de saúde em 

oncologia; 

 Estimular a participação da comunidade de especialistas em enfermagem em 

oncologia para compartilhar, discutir e debater as estratégias e as inovações 

vinculadas à prática clínica, através de ações educativas e pesquisas; 

 Subsidiar o desenvolvimento da liderança em enfermagem na prevenção, 

diagnóstico, tratamento e controle do câncer; 

Missão: Fortalecer, numa perspectiva interdisciplinar, as ações para a prevenção, 

diagnóstico precoce, tratamento e controle do câncer no Brasil  e liderar a 

comunidade brasileira de enfermagem em oncologia para  que os profissionais 



especializados sejam reconhecidos como líderes vitais e centrais no cuidado e 

controle do câncer. 

Visão: A equipe de enfermagem é liderança vital e central no cuidado e controle do 

câncer. 

Valores: Transparência, excelência, equidade e integralidade das ações de 

enfermagem em oncologia. 

O foco do planejamento estratégico será estimular o engajamento e 

desenvolvimento dos profissionais e a formação de líderes nacionais que sejam 

centrais no cuidado em oncologia. Para tal, diretoria do quadriênio 2018-2022 se 

propõe a: 

 Transformar as relações com os membros associados; 

 Criar as redes sociais para divulgação de avanços da ciência, eventos da sociedade e 

de parceiros institucionais; 

 Promover o desenvolvimento e engajamento dos líderes de enfermagem; 

 Capacitar  as equipes para a atuação de forma segura, humanizada e atualizada no 

atendimento das pessoas com câncer; 

 Estabelecer parcerias com entidades representativas, sociedades científicas de 

enfermagem e das demais categorias profissionais que atuam na oncologia no Brasil 

e no mundo; 

 Instrumentalizar a aplicação do conhecimento produzido no campo assistencial; 

 Empregar esforços para otimizar a contribuição da enfermagem para o cuidado e 

controle do câncer; 

 Influenciar a política nacional de atenção oncológica; 

 Fortalecer e empoderar a força de trabalho da enfermagem oncológica no Brasil; 

 Identificar problemas enfrentados por esta força de trabalho e elaborar 

recomendações para solucionar e fortalecer a categoria; 

 Aprimorar a plataforma online para otimizar o acesso dos profissionais para 

possibilitar o aperfeiçoamento e a troca do conhecimento, o estabelecimento de 

parcerias com o objetivo de melhorar as ações de saúde e resultados sociais; 



 Identificar, envolver, desenvolver e capacitar lideranças em todas as regiões do país 

para que o acesso às ações de ensino, pesquisa e assistência na enfermagem em 

oncologia sejam democratizadas e difundidas; 

 Identificar junto da comunidade científica as necessidades de temas para o 

aprimoramento profissional;  

 Realizar cursos de atualização e capacitação em todas as regiões do país através de 

um cronograma anual direcionados aos profissionais e alunos da graduação; 

 Reforçar e estreitar o relacionamento com sociedades internacionais em uma 

perspectiva de colaboração internacional; 

 Atuar em parceria com as demais sociedades científicas da enfermagem brasileira e 

da comunidade internacional afins à oncologia; 

 Realizar Congressos Brasileiros de Enfermagem Oncológica anualmente onde o 

programa científico deverá abordar temáticas que tenham relevância e impacto 

significativo no tratamento e controle do câncer; 

 Transformar as relações com os membros associados da SBEO e estimular novas 

associações. Compreendemos que os membros de uma sociedade científica são 

peças fundamentais de uma rede de profissionais interessados no desenvolvimento 

da profissão. Logo, urge a implementação de um novo fluxo de associação e 

contribuição anual para que a sociedade tenha verba para executar o planejamento 

estratégico e para que os associados tenham retorno do seu investimento em 

vantagens e conteúdos exclusivos na plataforma online. Desta forma, poderemos 

melhorar as relações e a comunicação com os membros associados, bem como 

diversificar a geração de receita para a implementação das ações estratégicas; 



 

ESTRATÉGIAS CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO 

Aumentar o número de associados 

adimplentes 

   

Transformar as relações com os 

membros associados 

Estabelecer parcerias com entidades 

representativas, sociedades científicas 

de enfermagem e das demais categorias 

profissionais que atuam na oncologia 

no Brasil e no mundo 

   

Capacitar  as equipes para a atuação de 

forma segura, humanizada e atualizada 

no atendimento das pessoas com câncer 

   

Promover o desenvolvimento e 

engajamento dos líderes de 

enfermagem; 

   

Estimular o desenvolvimento de 

pesquisas e a difusão do conhecimento 

em enfermagem em oncologia; 

   

Instrumentalizar a aplicação do 

conhecimento produzido no campo 

assistencial; 

Elaborar critérios para a concessão do 

selo de qualidade da SBEO para os 

cursos de pós-graduação lato sensu no 

Brasil. 

   

 


