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R E S U M O

O presente trabalho avaliou os conhecimentos adquiridos pelos alunos do curso de enfermagem de uma universidade par-
ticular da cidade de São Paulo – SP, com relação aos cuidados da equipe de enfermagem perante os pacientes oncológicos. 
O instrumento de coleta de dados foi composto por um questionário com perguntas fechadas relativas ao assunto proposto. 
Foram entrevistados 304 graduandos. Ao serem questionados sobre o fato de sentirem-se aptos a prestar cuidados de enfer-
magem a pacientes oncológicos, 56% dos entrevistados responderam que se sentem parcialmente aptos e 94% responderam 
que o cuidado humanizado por parte da equipe de enfermagem pode amenizar o sofrimento de um paciente oncológico. 
Conclui-se que há necessidade de ampliar o nível de conhecimento dos graduandos de enfermagem no campo da oncologia, 
talvez por meio do incentivo à participação em programas de iniciação científica, de extensão e promoção à saúde,  relacio-
nados ao tema.
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A B S T R A C T

This study evaluated the knowledge acquired by students of the nursing course at a private university in São Paulo - SP - 
Brazil, regarding to the care of nursing staff to cancer patients. The data collection instrument consisted of a questionnaire 
with closed questions relating to the proposed subject, applied to 304 graduates. When asked about the fact that feel able to 
provide nursing care to cancer patients, 56% of respondents who are partially fit, and 94% answered that humanized care 
by the nursing staff can alleviate suffering of cancer patients. It is concluded that there is need to increase level of nursing 
students knowledge in the field of oncology, perhaps by encouraging participation in scientific research programs, extension 
and promotion health related to the subject.
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I N T RO D U Ç ÃO

As neoplasias malignas são a segunda causa de 
mortes no mundo, estando atrás apenas das doen-
ças cardiovasculares e se constituindo em um grave 
problema de saúde pública não somente para os pa-
íses desenvolvidos, mas também para as nações em 
desenvolvimento1. Câncer é o nome dado ao cresci-
mento desordenado de células que invadem tecidos 
e órgãos, podendo se espalhar para várias regiões 
do corpo. Com rápida divisão celular, essas células 
tendem a ser ofensivas e incontroláveis, dando ori-
gem à formação de neoplasias malignas. Por outro 
lado, uma neoplasia benigna é simplesmente uma 
massa de células que se multiplicam lentamente e 
se assemelham ao seu tecido normal, raramente 
constituindo  risco de vida2. 

          A principal dificuldade no estudo das 
neoplasias está associada à sua definição, já que 
sua base está relacionada à morfologia e à biologia 
do processo tumoral. Atualmente, uma neoplasia 
“é uma proliferação anormal do tecido, que foge 
parcial ou totalmente ao controle do organismo e 
tende à autonomia e à perpetuação, com efeitos 
agressivos sobre o hospedeiro”3. 

 As causas do câncer são variadas, podendo 
ser externas ou internas, podendo, ainda, estarem 
inter-relacionadas. As causas externas estão asso-
ciadas ao meio e aos hábitos ou costumes sociais e 
culturais. Já as causas internas, na maioria das ve-
zes, são genéticas e predeterminadas, geralmente 
ligadas à capacidade do organismo de se defender 
de agressões externas. Esses fatores podem contri-
buir de várias formas, aumentando, assim, a pro-
babilidade de células normais se transformarem em 
malignas4 . 

O diagnóstico é realizado por meio de análises a 
partir de mudanças fisiológicas e funcionais de uma 
série de marcadores. Todavia, nem sempre esse 
diagnóstico é feito precocemente, já que o câncer, 
quando se manifesta, normalmente se encontra em 

estágio avançado e o impacto da notícia é devasta-
dor tanto para o paciente quanto para sua família5. 
A partir dessa etapa, é necessário que haja apoio 
ao paciente, e o ato de cuidar neste momento é de 
extrema importância, sendo este o principal papel 
da equipe de enfermagem. Dessa forma, exige-se 
do profissional de enfermagem conhecimento com 
respeito à doença, bem como em relação à evolução 
e tratamento da mesma. É necessário, também, sa-
ber como agir diante dos sentimentos dos outros e 
como lidar com as suas próprias emoções diante da 
patologia, ou mesmo perante um prognóstico ruim, 
pois é o profissional de enfermagem que presta cui-
dados e tem contato direto com o paciente e sua 
família6. Dentre algumas particularidades, é fato 
que a família deve receber informações sobre o real 
estado do paciente, e é de suma importância que a 
equipe de enfermagem se sinta apta a dar apoio na 
referida situação7, 8. O cuidado deve ser humani-
zado, pois as ações do cuidar na enfermagem não 
tratam da doença em si, mas sim do ato de cuidar 
de um ser humano que tem medos e dúvidas, pois 
estas afetam sua vida social e espiritual9, 10.

O B J ET IV O

Avaliar os conhecimentos adquiridos pelos gra-
duandos regularmente matriculados no oitavo se-
mestre de um curso de graduação em enfermagem 
com relação aos cuidados com pacientes oncológi-
cos. 

M ÉTO D O

Tratou-se de um estudo descritivo, prospecti-
vo, de abordagem quantitativa, que foi realizado 
entre os meses de agosto a outubro de 2014, com 
304 alunos regularmente matriculados no oitavo 
semestre do curso de enfermagem de uma univer-
sidade particular localizada na capital paulista. O 
instrumento de coleta de dados foi composto por 
um questionário previamente elaborado pelos pes-
quisadores, com perguntas fechadas relativas aos 
conhecimentos dos graduandos com relação aos 
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cuidados prestados pela equipe de enfermagem a 
pacientes oncológicos. Desse modo, os itens que 
compunham o questionário foram apresentados em 
forma de interrogativas e os participantes assinala-
ram a alternativa que mais se aproximasse de sua 
opinião pessoal. 

Dos entrevistados foram obtidos dados com re-
lação ao déficit de conhecimento sobre os fatores 
de risco da doença por parte da população, conhe-
cimento a respeito da patologia, evolução e trata-
mento da doença, além do conhecimento a respeito 
dos medicamentos (efeitos colaterais, tempo de in-
fusão e quimioterápicos). Ainda, foram obtidos dos 
entrevistados dados com respeito ao sexo, idade, 
período do curso (diurno, vespertino ou noturno).

Os questionários foram respondidos em um 
período predeterminado de, no máximo, 10 mi-
nutos, sem qualquer interferência do investigador 
principal ou dos outros voluntários e também sem 
a identificação dos participantes. Os dados obtidos 
foram inseridos em planilha eletrônica, tabulados e 
avaliados em relação à amostra populacional como 
um todo. A variável idade foi apresentada por mé-
dia ± desvio-padrão. Todas as outras variáveis fo-
ram apresentadas por suas frequências absoluta e 
relativa ao total da amostra. 

Nenhuma informação que pudesse identificar 
os participantes foi divulgada. Esta pesquisa foi 
registrada no Conselho Nacional de Ética em Pes-
quisa e aprovada segundo parecer número 434037, 
por atender às diretrizes previstas na resolução 
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde quanto 
aos seus aspectos éticos e legais.

RE S U LTAD O S

Dos 304 entrevistados, 226 eram mulheres com 
idades entre 21 e 54 anos, e 78 eram homens com 
idades entre 25 e 52 anos. Quando questionados 
sobre o fato de se sentirem aptos a prestar cuidados 
de enfermagem a pacientes oncológicos, 171 entre-
vistados (56,25%) responderam que parcialmente, 

83 (27,30%) dos entrevistados acreditam que sim, 
e 50 (16,45%) não se consideram aptos. Na questão 
referente à especialização na área da oncologia, 204 
(67,10%) responderam que não gostariam e 100 
respondentes (32,89%) irão se especializar nessa 
área. 

Sobre os elevados índices de morte por câncer, e 
se a causa poderia ser um déficit de conhecimento 
por parte da população sobre os fatores de risco 
da patologia, 140 (46,05% do total) responderam 
que parcialmente poderia ser a causa, 133 (43,75%) 
acreditam que sim e 31 (10,20%) responderam que 
não. Com relação ao cuidado humanizado por par-
te da equipe de enfermagem, 286 (94,08%) res-
ponderam que pode amenizar o sofrimento de um 
paciente oncológico, 17 (5,59%) acreditam par-
cialmente nessa hipótese e apenas 1 aluno (0,33%) 
respondeu que o cuidado humanizado não ameniza 
o sofrimento de um paciente nessas condições.

Com respeito à assistência de enfermagem em 
relação à alteração de sentimentos e emoções dos 
próprios profissionais, 238 (78,55%) responde-
ram que, em seu ponto de vista, seus sentimentos 
e emoções seriam alterados, 54 (17,82%) respon-
deram negativamente a essa questão e 11 (3,63%) 
responderam que seriam alterados parcialmente.

Para a questão sobre a facilidade ao lidar com o 
paciente e sua patologia, 244 (80,26%) dos entre-
vistados acreditam que essa situação pode atrapa-
lhar o tratamento e recuperação do paciente, 50 
(16,45%) responderam que poderia interferir par-
cialmente e 10 (3,29%) responderam negativamen-
te.

Quanto ao conhecimento referente aos medi-
camentos administrados em pacientes oncológi-
cos, tais como efeitos colaterais, tempo de infusão 
e quimioterápicos, 301 (99,01%) relataram que a 
equipe de enfermagem deve obter conhecimento a 
respeito, 2 (0,66%) acreditam não ser necessário e 
1 (0,33%) respondeu que seria algo parcialmente 
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necessário.

A respeito da assistência de enfermagem, 281 
(92,43%) responderam que o planejamento da assis-
tência deve ser realizado de acordo com cada tipo de 
câncer, 12 (3,95%) acreditam parcialmente na rea-
lização e 11 (3,62%) acham desnecessário. Quanto 
ao significado do verbo cuidar, 150 (49,34%) acre-
ditam que a palavra assistência representaria melhor 
o verbo, 81 (26,64%) responderam ajuda e atenção, 
e 73 (24,01%) dos entrevistados assinalaram “to-
mar conta” e comprometer-se como a resposta mais 
cabível. Indagados quanto ao cuidado de enferma-
gem ser efetivo e eficaz, 214 (70,39%) acreditam 
ser quando o cuidado é humanizado, 68 (22,37%) 
quando conforta o paciente e família e 22 (7,24%) 
responderam ser quando alivia a dor.

D I S C U S S ÃO

No presente estudo, a maioria dos entrevistados 
afirmou sentir-se parcialmente apta a prestar cuida-
dos oncológicos, constatando-se certa deficiência de 
conhecimento para os cuidados. Se o câncer está en-
tre as doenças com maior índice de mortes no mun-
do, sugere-se que a oncologia esteja presente como 
uma disciplina indispensável já durante a graduação 
em enfermagem.

A assistência humanizada pode amenizar o sofri-
mento do paciente oncológico. A interação pacien-
te/profissional é muito importante e, quando esta 
acontece, o paciente sente-se tranquilo, seguro e 
confiante no que diz respeito aos cuidados presta-
dos. É imprescindível crer que um cuidado huma-
nizado é sempre indispensável para a prática junto 
ao paciente durante sua internação, tornando-se um 
diferencial no tratamento.

É sabido que todo cuidado envolve emoções, e 
um dos papéis da enfermagem é saber lidar com es-
sas emoções, tanto de quem cuida como de quem é 
cuidado. O câncer desestabiliza o lado emocional do 
paciente e de seus familiares, incluindo também o 

próprio profissional. A dificuldade em lidar com o 
sofrimento representa um desafio para os profissio-
nais da saúde e foi confirmada neste trabalho.

O câncer é um problema de saúde pública. Uma 
qualidade de vida desfavorecida e um déficit de co-
nhecimento em relação aos fatores de risco da doen-
ça podem estar relacionados ao alto índice de mor-
tes. Programas de promoção e prevenção podem 
ser fundamentais para reduzir o número de casos da 
doença a longo prazo.

O cuidado de enfermagem ao paciente oncológi-
co deve ser realizado de maneira holística, mas mui-
tas vezes esse cuidado não é oferecido devido à falta 
de conhecimento com respeito às ações do cuidado 
por parte dos profissionais de saúde, podendo, as-
sim, interferir no tratamento e recuperação do pa-
ciente. 

O planejamento da assistência de enfermagem ao 
paciente oncológico é responsabilidade do enfermei-
ro, e tal assistência deve ser realizada e estar condi-
zente à realidade do paciente, particularizando-se o 
cuidado de acordo com sua singularidade. O cuidado 
é uma ação inerente à profissão da enfermagem. O 
verbo “cuidar” pode ser relacionado a termos como 
“ajuda”, “atenção” e “cuidado humanizado”. O cui-
dado é efetivo, eficaz e satisfatório quando alivia a 
dor, conforta o paciente e sua família, especialmen-
te quando é humanizado. A equipe de enfermagem 
se sente gratificada em poder amenizar o sofrimento 
e ajudar o paciente em um momento tão difícil e 
complexo.

CO N C LU S ÃO

Observa-se a necessidade de ampliar o nível de 
conhecimento dos graduandos de enfermagem no 
campo da oncologia, especialmente no que diz res-
peito às instituições de ensino superior, por meio 
especialmente do incentivo à participação dos gra-
duandos em programas de iniciação científica, ex-
tensão e promoção à saúde. Dessa forma, os futuros 
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profissionais de enfermagem poderão se sentir mais 
seguros em transmitir o conhecimento para a po-

pulação envolvida, de certa forma, com a oncolo-
gia.
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