
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA SBEO -
NOVEMBRO DE 2018 A FEVEREIRO DE 2019.
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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. SBEO

Há 30 anos representando a enfermagem
oncológica no Brasil e no mundo.
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AtividadesExecutadas:
Criação das redes sociais da SBEO (Facebook e Instagran) totalizando mais de 4 mil seguidores 

Elaboração do Plano de Metas para o quadriênio 2018-2022 

Estabelecimento de parcerias com entidades representativas e da sociedade científica da enfermagem brasileira –
SOBENFEe, SOBEST, SOBENDE

Participação no CONSINCA

Participação no conselho consultivo da BVS Câncer

Participação no Grupo de Trabalho de Câncer de Cabeça e Pescoço para a elaboração da proposta de alteração das Diretrizes 
Diagnósticas e Terapêuticas do Câncer de Cabeça e Pescoço (PORTARIA Nº 516, DE 17 DE JUNHO DE 2015)

Reformulação do site com previsão de lançamento para a primeira quinzena de março de 2019

Participação nas atividades do Dia Mundial do Câncer (World Cancer Day) no INCA

Garantia de reserva de  10 vagas para cada  cursos online de Fundamentos em Oncologia, Emergências Oncológicas e Dor 
Oncológica frutos do convêncio De Souza Institute/ INCA e SBEO de forma totalmente gratuita aos associados graduados.

Parceria com a Soneto Turismo e Berkley Cursos que disponibilizarão tarifas especiais para os associados adimplentes.

Divulgação de eventos científicos com descontos especiais para os associados da SBEO

Elaboração da programação das atividades durante a II Semana Brasileira de Oncologia que ocorrerá em outubro de 2019

Regulamentação junto aos órgãos competentes da nova diretoria da SBEO

Divulgação nas redes sociais sobre a prevenção do câncer durante o período do carnaval.
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Obrigado!
Diretoria SBEO

sbeo@sbeonet.com.br

@sbeo.oficial
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