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RESUMO 

 

A pesquisa visa analisar o papel da enfermagem frente aos pacientes oncológicos. 
Conceituando a palavra câncer, onde é usada para definir o crescimento 
descontrolado e anormal das células de um organismo, onde invadem o tecido sadio 
e espalham-se por outros órgãos, provocando seu mau funcionamento e morte. A 
atuação do enfermeiro, diante desta patologia, deve ser focada em ações de 
prevenção e controle, cuja principal competência está em prestar assistência aos 
pacientes com câncer na avaliação diagnóstica, tratamento, reabilitação e 
atendimento aos familiares. Porém, de modo geral, o pessoal de enfermagem não 
possui preparo formal em Oncologia. Este estudo observou muitos desafios 
enfrentados pela equipe de enfermagem, diante da assistência ao paciente com este 
diagnóstico, bem como o despreparo emocional, diante dos cuidados paliativos, 
dificultando o processo de terminalidade da patologia. Para atingir o objetivo 
proposto, foram utilizados como fonte de dados material bibliográfico como obras e 
artigos científicos sobre a temática enfermagem oncológica. Enfatiza-se a 
necessidade do enfermeiro adquirir o conhecimento técnico∕ cientifico, para melhor 
assistência, bem como relacionar-se psicologicamente, sabendo ouvir e 
compreender o paciente e sua família, gerando segurança e conforto a todos os 
envolvidos nesta situação. 

 
Palavras-chave: Câncer; Enfermagem na oncologia; Cuidados paliativos; Pacientes 

oncológicos. 
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ABSTRACT 

The research aims to analyze the role of nursing in relation to cancer patients. 
Conceptualizing the word cancer, where it is used to define the uncontrolled and 
abnormal growth of the cells of an organism, where they invade the healthy tissue 
and spread to other organs, causing its malfunction and death. The nurse's role, in 
the face of this pathology, should be focused on prevention and control actions, 
whose main competence is to assist cancer patients in the diagnostic evaluation, 
treatment, rehabilitation and care to the family. However, in general, the nursing staff 
does not have formal training in Oncology. This study observed many challenges 
faced by the nursing team, in the face of patient care with this diagnosis, as well as 
the emotional unpreparation, in the face of palliative care, hindering the process of 
termination of the pathology. In order to reach the proposed objective, bibliographical 
material such as works and scientific articles on the topic of oncology nursing were 
used as data source. Emphasis is given to the need of nurses to acquire technical / 
scientific knowledge for better care, as well as to relate psychologically, knowing how 
to listen and understand the patient and their family, generating safety and comfort to 
all involved in this situation. 

Key-words: Cancer; Nursing in oncology; Palliative care; Cancer patients. 
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INTRODUÇÃO 

 

O câncer é um crescimento anormal de células que invadem os tecidos e 

órgãos. Estas células dividem-se rapidamente e tendem a ser muito agressivas e 

incontroláveis, determinando a formação de tumores ou neoplasias malignas. 

Atualmente, apresenta como uma das principais causas de mortalidade no mundo, 

merecendo especial atenção por parte dos profissionais de saúde no sentido de 

amenizar o sofrimento, pois mesmo havendo cura para muitos casos a taxa de 

mortalidade é muito alta. É uma doença com possibilidade de cura. 

Os profissionais enfermagem, no desenvolvimento do tratamento necessitam 

de suporte psicológico e educação continuada na especialidade, a fim de manter um 

atendimento de qualidade aos pacientes oncológicos, desenvolvendo um elo de 

segurança com o paciente, possibilitando assim melhor aceitação referente aos 

múltiplos eventos da patologia. Este profissional pode contribuir de forma efetiva a 

amenizar o sofrimento do paciente, por meio da comunicação, ouvindo suas 

angústias e anseios que demonstram seu medo da morte, além de expor sobre o 

tratamento doloroso, favorecendo o enfrentamento da enfermidade dentro de um 

contexto humanizado. 

Os cuidados paliativos, na prática, trazem importantes conceitos e atitudes 

para auxílio de uma abordagem mais humana frente à dor da situação de 

terminalidade vivenciada no hospital. O envolvimento de diferentes esferas de saber, 

de diversas culturas e personalidades num momento como este pode, muitas vezes, 

tornar ainda mais complexa a vivência da aproximação da morte para todos os nela 

envolvidos. 

Com isso, a enfermagem atua prestando assistência direta a estes pacientes, 

tentando manter um bom relacionamento, um ambiente tranquilo e tratamento 

acolhedor. Sua postura profissional poderá contribuir de forma efetiva a amenizar o 

sofrimento do paciente, por meio da comunicação. Desta maneira, levanta-se o 

seguinte problema: Qual o papel dos profissionais de enfermagem na atenção aos 

pacientes oncológicos? 

Baseado nestes conceitos e buscando compreender a atuação dos 

profissionais de enfermagem frente aos pacientes oncológicos. Têm-se como 

principal objetivo demonstrar o papel que estes profissionais de enfermagem 
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exercem na atenção aos pacientes oncológicos, pontuar as alterações físicas e 

psicossociais das pessoas com diagnóstico de câncer, os aspectos comportamentais 

decorrentes do diagnóstico de câncer, abordar sobre a atuação da equipe de 

enfermagem na atenção voltada para as pessoas oncológicas, bem como, identificar 

os aspectos comportamentais decorrentes do diagnóstico de câncer destes 

pacientes e por fim, pontuar os cuidados paliativos voltados para os pacientes em 

estágio terminal da patologia.  

O estudo utilizado foi de revisão bibliográfica com análise narrativa, que visa 

recuperar o conhecimento científico acumulado sobre o problema. Este estudo deu-

se através de análise de conteúdos dos artigos no site da Scielo (Scientific Eletronic 

Library Online) e bibliotecas virtuais BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), LILACS 

(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), publicados entre o 

período de 2006 a 2016 e livros, cuja temática corresponderam aos descritores: 

Enfermagem oncológica, Oncologia e Cuidados paliativos. 
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1 CONCEITOS E ALTERAÇÕES PSICOLÓGICAS E COMPORTAMENTAIS 

DIANTE DO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER 

 

O câncer é uma alteração em que as células começam a se proliferar 

descontroladamente formando os tumores que invadem áreas adjacentes, corrente 

sanguíneas e órgãos. Alguns estímulos como cigarro, infecções virais, radiação 

excessiva, produtos químicos e drogas podem levar ao acúmulo de alterações 

genéticas causando a doença. A predisposição genética familiar pode causar 

mudanças nos genes que têm a função de corrigir as alterações do material 

genético. Sendo assim, o sistema de correção falhando gera um acúmulo de 

alterações que faz surgir o câncer (INCA, 2011). 

Uma estimativa, realizada no Brasil, entre 2010 e 2011, mostrou que 

aproximadamente meio milhões de pessoas seriam constatadas com diagnósticos 

de câncer, sendo que os mais comuns em homens são o de pulmão e próstata e nas 

mulheres de mama e do colo uterino.  O câncer é uma doença que vem acometendo 

um grande número de pessoas, indiscriminado sexo, mesmo tendo grande 

possibilidade de cura, ainda mostra um índice de mortalidade alta. Diante disto, 

profissionais de saúde se fazem essenciais para amenizar o sofrimento do doente e 

de seus familiares (NASCIMENTO, MEDEIROS, SALDANHA, et al, 2012; VIEIRA, 

2015). 

Baseado nas incidências da patologia, o câncer de mama conforme destaca 

Araújo e Fernandes (2008), é motivo de maior temor na sociedade em geral e 

principalmente nas mulheres, em decorrência do elevado índice de morbimortalidade 

e de mutilação, com consequente comprometimento da autoestima e do 

desenvolvimento social de quem é por ele acometido. Pois, interfere sobremaneira 

nas relações sociais, pessoais, profissionais e afetivas. 

Neste sentido, o diagnóstico de câncer, de acordo com Silva, Aquino e Santos 

(2008), traz um caráter trágico capaz de fazer emergir sentimentos de 

desesperança, depressão, ansiedade e medos, principalmente relacionados à morte 

que se aproxima. Com isso, vêm à tona pensamentos que podem influenciar o 

estado emocional do indivíduo, principalmente por ter sido construído e reforçado ao 

longo da vida. De modo geral, o diagnóstico pode ser bastante traumático, fazendo 
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com que seja necessário um apoio psicológico bem intenso, principalmente dos 

familiares que estão acerca deste paciente.  

 

1.1 FISIOPATOLOGIA 

 

Processo patológico que começa quando uma célula anormal é transformada 

por mutação genética do DNA celular, esta célula, por sua vez forma um clone e 

começa a se proliferar de maneira diferenciada, ignorando os sinais de regulação do 

crescimento no ambiente que circunda a célula. As células adquirem características 

invasivas e as alterações tem lugar nos tecidos circunvizinhos e estas células 

infiltram nestes tecidos ganhando acesso aos vasos linfáticos e sanguíneos, que as 

transportam até outras áreas do corpo causando metástase (INCA, 2012). 

O câncer pode surgir em qualquer parte do corpo, em alguns órgãos podem 

ser mais afetados do que outros e cada órgão, por sua vez, pode ser acometido por 

tipos diferenciados de tumor, mais ou menos agressivos. Estes tipos de câncer são 

classificados de acordo com a localização primária do tumor (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2011). 

 

1.2 ALTERAÇÕES PSICOSSOCIAIS 

 

A confirmação do diagnóstico de câncer gera uma reflexão e o 

questionamento sobre as relações interpessoais estabelecidas pelo paciente, bem 

como medos, incertezas, sintomas de ansiedade, depressão e sentimentos de 

preocupações, temores e ainda pânico. Vem acompanhada de um sofrimento 

psicológico que atinge o doente e a família, pois a partir do diagnóstico, vem junto 

um conjunto de mecanismos e de tarefas de adaptação à doença e suas 

circunstâncias (SOUSA, SOARES, COSTA, et al, 2009). 

No entanto, baseado em Menezes, Schulz e Peres (2012), em um momento 

que precede o início de qualquer tipo de tratamento, a confirmação do diagnóstico 

do câncer, por si só, pode desencadear um sofrimento psicológico acentuado, 

afetando as relações sociais dos pacientes diagnosticados. Bem como define que o 

diagnóstico gera surpresa, tensão, negação e tristeza. Estas cognições disfuncionais 

acerca da doença, pensamentos e sentimentos desencadeados a partir do 
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diagnóstico, que podem influenciar o estado emocional do paciente e, 

consequentemente, contribuir para um agravamento do quadro. 

Após o diagnóstico de câncer algumas reações psicológicas como medo e 

tristeza se fazem presente, e estas quando não trabalhados, podem dificultar o 

ajustamento do paciente à situação de adoecimento e, consequentemente, contribuir 

para um agravamento do quadro (SILVA, AQUINO E SANTOS, 2008). Neste 

cenário, cabe ao profissional de enfermagem a criação de um vínculo, corrigindo 

concepções que erroneamente acaba ganhando espaço na cabeça dos pacientes e 

seus familiares, esclarecendo todas as informações sobre o diagnóstico, bem como 

estimular a utilização dos sistemas de apoio ofertado no âmbito hospitalar. 

 

1.3  ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS 

 

O diagnóstico de câncer vai além de uma dor física e um desconforto, 

interferem nos objetivos de vida do paciente, em sua família, seu trabalho e renda, 

sua mobilidade, sua imagem corporal, e seu estilo de vida podem ser drasticamente 

alterados. Essas mudanças podem ser temporárias ou permanentes e produzem 

repercussões que afetam a todos acerca do paciente. As mudanças 

comportamentais mais comuns destacam a de humor, distanciamento da família, 

perda de motivação nos estudos ou no trabalho e isolamento social (SILVA E CRUZ, 

2011). 

Com isso, o diagnóstico de câncer engloba sucessivas perdas no curso de 

vida do paciente que, na maioria dos casos, tem que abandonar rotinas diárias, o 

trabalho e atividades prazerosas para dar início imediato ao tratamento, que, por sua 

vez, compreende em procedimentos cirúrgicos para remoção de tumores, sessões 

de quimioterapia e radioterapia, além de diferentes exames. Vale ressaltar, que é um 

tratamento invasivo, longo e conturbado, pois o paciente convive com a incerteza da 

cura (BARROS E LOPES, 2007 citado por GORAYEB, MATTHES, FREITAS, et al, 

2012). 

Neste sentido, Silva, Aquino e Santos (2008), afirmam que os pacientes 

encontram estratégias para o enfrentamento do diagnóstico, através da 

espiritualidade, pois tem sido um suporte para conviver com a doença, podendo 

representar uma importante fonte de conforto, durante um período de sofrimento, 
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proporcionando um maior equilíbrio diante das adversidades da patologia. De modo 

geral, confirmam que o apoio social, principalmente da família é fundamental para 

amenizar o sofrimento acerca da patologia, facilitando assim a aceitação e 

convivência com o tratamento e consequências da doença. 
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2 ATUAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA AOS 

PACIENTES ONCOLÓGICOS 

 
A atuação do enfermeiro deve ser focada em ações de prevenção e controle, 

cuja principal competência está em prestar assistência aos pacientes com câncer na 

avaliação diagnóstica, tratamento, reabilitação e atendimento aos familiares. Além 

de desenvolver ações educativas, ações integradas com outros profissionais, 

apoiando medidas legislativas e identificando fatores de risco ocupacional, na prática 

da assistência ao paciente oncológico e sua família (SILVEIRA E ZAGO, 2006). 

Este cuidado de enfermagem, de acordo com Sales, Grossi, Almeida, et al. 

(2012), vai além da assistência terapêutica do paciente, estende-se a seus 

familiares, por meio de ações que visam estimulá-los a permanecer ao lado do 

paciente, durante o tratamento e, assim, receber informações sobre o uso de 

medicações e cuidados a serem dispensados. Neste contexto, a atuação da 

enfermagem deve ser integral, participativa e resolutiva, em todos os níveis do 

processo, baseado em conhecimentos técnico-científicos e habilidades no 

relacionamento interpessoal, favorecendo ações de saúde e práticas educativas, no 

sentido de prevenir, detectar precocemente o câncer e contribuir no tratamento do 

mesmo, ou seja, atuar em todos os níveis deste processo. 

Por isso, se faz necessário que os profissionais envolvidos no 

desenvolvimento do tratamento precisam necessariamente de suporte psicológico e 

educação continuada na especialidade, a fim de manter um atendimento de 

qualidade, de forma a desenvolver com o paciente um elo de segurança, 

possibilitando assim melhor aceitação referente aos múltiplos eventos do tratamento. 

Baseado na preocupação com a melhoria da qualidade da assistência de 

enfermagem levando as associações profissionais a estabelecerem padrões de 

cuidado que possam orientar a prática profissional e servir como instrumentos para 

monitorar e avaliar a assistência prestada (BRITO, SILVA, FERNANDES, et al, 

2012). 

 

2.1 DIFICULDADES NA ASSISTÊNCIA 

 

Ao assumir uma equipe de trabalho, a enfermeira tem uma responsabilidade 

relevante, elaborando o planejamento da assistência, onde envolve a tomada de 
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decisão e ações voltadas para a resolução dos problemas identificados, cujas ações 

são executadas, em sua maioria, pelos demais membros da equipe de enfermagem. 

E este planejamento deve ser coerente com as condições e valores sociais da 

pessoa doente, de sua família e grupo social (SILVA E CRUZ, 2011). 

Uma das maiores dificuldades, baseado em Santana, Zanin, Maniglia (2008), 

que a equipe de enfermagem se depara, é em lidar com o sofrimento causado pela 

dor, pois existem barreiras, onde a falta de conhecimento pelos clínicos, mitos, 

concepções errôneas de doentes e familiares, a política do sistema de saúde, e a 

legislação inadequada interferem em toda que a assistência prestada ao paciente. 

Neste cenário, o contato inicial com o paciente oncológico, pode representar 

um choque para o profissional, porque é o momento em que ele se depara com a 

fragilidade humana e a complexidade dos problemas que envolvem a pessoa que 

tem câncer. Deve levar em consideração, que o doente não é apenas mais um caso, 

mas que precisa ser compreendido nas suas múltiplas reações, e sua abordagem 

profissional deve ser humanizada, solidária e geradora não só de saúde, mas 

principalmente de vida (SILVA E CRUZ, 2011). 

Afirmam Sousa, Soares, Costa, et al (2009), que os profissionais de 

enfermagem atuante em oncologia estão expostos, no seu dia-a-dia de trabalho, as 

situações geradoras de conflitos, e alguns fatores que predispõem a estes conflitos 

são as frequentes perdas por morte; as pressões que expõem o modelo médico 

tradicional de responsabilidade em relação à cura e à longevidade; o trabalho 

constante com doenças graves e com a tristeza dos familiares. Com isso, o 

sentimento de medo e insegurança, em muitas ocasiões, é referenciado como uma 

lacuna no ensino de graduação, que muitas vezes não prepara o profissional para a 

dura rotina dos hospitais, local em que se convive constantemente com o sofrimento 

alheio, fazendo com que o enfermeiro deixe de assumir uma postura terapêutica 

nestas situações, sendo raro encontrar nos hospitais enfermeiros capazes de 

dialogar com a família e o paciente, assistindo-os em suas necessidades 

psicológicas nos momentos que antecedem à morte.  

Neste sentido, afirma-se que a assistência ao paciente com câncer, vai além 

de uma prescrição de cuidados, envolve acompanhar sua trajetória e de sua família, 

desde os procedimentos diagnósticos, tratamento, remissão, reabilitação, 

possibilidade de recidiva e fase final da doença, ou seja, vivenciando situações do 
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momento do diagnóstico até a terminalidade. Por isso, muitos profissionais acabam 

desenvolvendo um sentimento de impotência, por não saber como lidar diante de 

algumas fases, principalmente na fase terminal. 
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3 CUIDADOS PALIATIVOS 

 

Os cuidados paliativos, baseado em Garcia, Rodrigues e Lima (2013), 

assumem condição especial para a qualidade de vida do paciente, e o profissional 

de enfermagem é o responsável por diminuir a angústia e o anseio de seu paciente, 

inspirando-lhe confiança e respeito acerca do tratamento, dando-lhe suporte 

psicossocial e até mesmo religioso por meio da comunicação. Estes cuidados 

provem ação de uma equipe interdisciplinar, onde cada profissional dentro do limite 

da sua atuação contribuirá para que o paciente, em estado terminal, tenha dignidade 

na sua morte. 

Conceituando ainda sobre os cuidados paliativos, baseado em Silva e Moreira 

(2011), é preciso considerar que os objetivos da assistência, em conformidade ao 

que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), compreendendo a 

promoção da qualidade de vida e do conforto dos clientes e seus familiares que 

enfrentam juntos a doença que põe em risco a vida, pela prevenção e alívio dos 

sintomas e apoio às necessidades psicossociais, emocionais e espirituais. 

Neste contexto, a meta do cuidado paliativo realizado pelos profissionais não 

está focado apenas no paciente e sua doença, mas abrange sua rede de relação 

familiar buscando propiciar a qualidade de vida e tendo como foco principal a 

promoção de conforto e suporte ao paciente e familiar, agregada a disposição para 

compreender o processo vivenciado por eles nesta etapa de tratamento. Reforça-se 

que este cuidado deve reunir as habilidades da equipe interdisciplinar para ajudar o 

paciente a adaptar- se às mudanças de vida impostas pela doença, pela dor, e 

promover a reflexão necessária para o enfrentamento desta condição de ameaça à 

vida (SOUSA, SOARES, COSTA, et al 2009). 

Considerando que o cuidado paliativo vem de encontro com o tratamento 

oncológico tradicional, baseado em Sales, Grossi, Almeida, et al (2012), tais como a 

quimioterapia, cirurgia e a radioterapia, que muitas vezes, tornam-se ineficaz para a 

cura, apesar dos grandes avanços médicos e tecnológicos, muitos pacientes 

passam a necessitar de cuidados que visam, além do controle da dor e de outros 

sintomas, a interferir nos aspectos psicológicos, sociais e espirituais, com o intuito de 

investir na melhoria de sua qualidade de vida, para melhor acondicionamento da 

assistência aos pacientes.  
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É nesta fase também, que se destaca a importância do cuidado familiar, para 

demostrar segurança ao doente, visando uma melhor aceitação por parte do 

paciente. Onde o familiar terá suporte dos profissionais de saúde, para prestação de 

uma melhor assistência ao seu ente querido, para amenizar o sofrimento de 

enfrentamento da patologia, até a fase final. 

 

3.1 FASE TERMINAL 

 

A identificação do paciente terminal é considerada,  aquele sem esperança 

de cura terapêutica, ou com morte inevitável. A morte, apesar de ser inevitável em 

algum momento da vida do ser humano, não é uma questão simples de ser 

discutida, uma vez que, em nossa cultura, é representada pelo pavor e pela não 

aceitação, tanto para os pacientes oncológicos, quanto para aqueles que não têm a 

doença (MENDES, LUSTOSA, ANDRADE, 2009; SOUSA, SOARES, COSTA, et al, 

2009). 

Neste aspecto temático, apresentado por Pires, Vargas, Vieira, 2013, que os 

profissionais de saúde precisam estar preparados para receber e cuidar de pa-

cientes em risco de morte, assim como de seus familiares, necessitando 

compreender as reações e os comportamentos apresentados por eles. Somente a 

partir deste comportamento, estarão em condições de assisti-los em suas 

necessidades durante todo o processo de morte. Neste cenário, a assistência do 

enfermeiro deve ser em ajudar o paciente em todos os momentos, dando apoio 

emocional, atenção, respeitando seus sentimentos e limitações, devendo estar 

preparado para prestar um atendimento de qualidade, como também estar atento 

para os questionamentos e queixas da família, fortalecendo o vínculo oriundo desta 

situação e estes cuidados devem de fato ser realizados, pois o alívio da dor pode 

constituir–se no único problema mais desafiador envolvido no cuidado do paciente 

em fase terminal.  

Porém, observa-se através de alguns estudos, que a demonstração dos 

sentimentos do profissional para o paciente, nessa situação final de vida, foi 

considerada inviável, pois reforçam a existência do despreparo por parte de alguns 

profissionais da saúde ao lidar com as questões relacionadas à morte. Nesta fase, 

também que os profissionais de enfermagem, sofrem ao ver o quadro clínico do 
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paciente, diante do processo de morrer e sentem imensamente perdem o paciente 

(BERNARDES, BITENCOURT, PARKER, et al, 2014). 

Neste contexto, estabelece que a assistência ao paciente agonizante, requer 

que o enfermeiro examine seus próprios sentimentos em relação à morte e, ao 

mesmo tempo, utilize todo o seu conhecimento de enfermagem e discernimento para 

proporcionar assistência, o conforto físico e emocional, levando em consideração 

que a proximidade da morte não deve ser o único assunto a ser considerado na 

assistência ao indivíduo enfermo, mas sim o que lhe resta de vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como vimos, o câncer gera alteração celular começam a se proliferar 

descontroladamente formando os tumores que invadem áreas adjacentes, corrente 

sanguíneas e órgãos e independente do tipo de tratamento de câncer e prognóstico, 

muitos pacientes são susceptíveis a problemas e complicações. 

Diante disto, a atuação da enfermagem em oncologia requer mais que 

conhecimentos teóricos e práticos, exigem o desenvolvimento de habilidades que 

possam guiar a sua atuação profissional, considerando as dimensões físicas, 

emocionais, sociais e espirituais dos pacientes sob sua responsabilidade, com uma 

doença crônica, com demandas contínuas e imprevisíveis. Daí a importância de o 

profissional buscar o desenvolvimento de habilidades específicas exigidas para sua 

área de atuação. 

Bem como, a enfermagem diante do processo de assistência aos pacientes 

diagnosticados com câncer, deve primeiramente adquirir apoio psicológico, bem 

como estar em educação continuada, para facilitar o processo de cuidado, pois esta 

área exige muito do profissional, uma vez que é atribuição do mesmo ofertar o 

suporte emocional, orientações sobre o tratamento e cuidado, não só para o 

paciente, mas a todos envolvidos neste processo. 

Contudo, a enfermagem, deve respeitar os valores éticos e seus princípios 

fundamentais, levando em consideração os preceitos legais exigidos à sua categoria 

pois, embora os avanços tecnológicos propiciem um poder de intervenção sobre a 

vida das pessoas, requer observar as repercussões destas para os indivíduos e para 

a sociedade. 
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