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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 046/CT/2017 

 

Assunto: Para atuar no serviço de oncologia é obrigatório ser especialista? 

 

Palavras-chave: Oncologia; especialista; Enfermeiros. 

 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Para o enfermeiro atuar no serviço de oncologia é obrigatório ser especialista na área? Tem 

que ser profissional capacitado, esta capacitação tem que ser especialização ou pode ser 

treinamento? 

 

II – Resposta Técnica do COREN/SC: 

 

O câncer trata-se de um problema de saúde pública, no âmbito mundial, de grande relevância 

epidemiológica no que tange à incidência e à morbimortalidade. É uma doença crônica e 

representa, no imaginário das pessoas, o símbolo da impossibilidade de cura, remetendo o ser 

humano ao confronto com a finitude da vida (SANTOS, 2012). 

A assistência às pessoas com câncer tem avançado ao longo dos anos. Novos métodos de 

detecção precoce, rastreamento dos agentes cancerígenos e tipos de neoplasias são exemplos 

da evolução. Contudo, o termo câncer é evitado pelos profissionais de saúde e é carregado 

pelo estigma da iminência de morte (GUTIÉRREZ, 2009). 

A constante aplicação da ciência e da tecnologia no processo de cuidar em saúde, com 

destaque para a Enfermagem, tem influenciado significativamente a prática destes 

profissionais em decorrência do surgimento de dilemas éticos durante o exercício da 

profissão, inferindo-se, assim, a importância que a bioética adquire para os enfermeiros na sua 

tomada de decisões frente a problemas morais (MASCARENHAS, 2010). 
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No contexto hospitalar, a equipe de Enfermagem assume grandes responsabilidades frente a 

esses pacientes, tendo como competência prestar assistência na avaliação diagnóstica, 

tratamento, reabilitação e atendimento aos familiares. Ainda, deve lidar permanentemente 

com situações de sofrimento e morte, que são exacerbadas pelas características da demanda e 

do ambiente de trabalho. Esse contexto exige dos enfermeiros uma assistência com primazia 

na avaliação integral do paciente e sua família, extrapolando os limites da própria doença 

(FORTUNATO, 2009). 

A rotina de trabalho da Enfermagem não leva em conta os problemas que os profissionais 

enfrentam em seu cotidiano, tanto dentro quanto fora do trabalho. Espera-se que os 

enfermeiros jamais expressem ao paciente suas dificuldades e que possam transmitir-lhe 

apenas tranquilidade (AMADOR, 2011). 

Na dificuldade de cuidar das pessoas com câncer surge à necessidade de desenvolver 

estratégias de enfrentamento, considerando os aspectos éticos envolvidos nas diferentes 

situações e relações no contexto do cuidado, enfrentamento este que pode ser definido como 

um conjunto de respostas comportamentais que o indivíduo emite, diante de uma situação de 

estresse, para modificar o ambiente na tentativa de adaptar-se da melhor forma possível ao 

evento estressor, de maneira a reduzir ou minimizar seu caráter aversivo (FORTUNATO, 

2009). 

Conforme a Resolução COFEN nº 311, de 08 de fevereiro de 2007 que aprova a 

Reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem em seu Capítulo I:  

Das Relações Profissionais - Direitos  

Art. 1º - Exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os 

pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos.  

Art. 2º - Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a 

sua prática profissional.  

Art. 3º - Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos direitos 

e interesses da categoria e da sociedade.  

RESPONSABILIDADES E DEVERES  

Art. 5º - Exercer a profissão com justiça, compromisso, eqüidade, resolutividade, dignidade, 

competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.  
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Art. 6º - Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e 

na diversidade de opinião e posição ideológica.  

Art. 7º - Comunicar ao COREN e aos órgãos competentes, fatos que infrinjam dispositivos 

legais e que possam prejudicar o exercício profissional.  

SEÇÃO I DAS RELAÇÕES COM A PESSOA, FAMILIA E COLETIVIDADE. 

DIREITOS 

Art. 10 - Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, 

científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e 

coletividade.  

Art. 11 - Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias 

ao exercício profissional. 

Ante ao exposto o COREN – SC conclui que: o enfermeiro que atua em setor de Oncologia 

deve ter preferencialmente e não obrigatoriamente especialização na área. A especialização 

não exime o compromisso da Instituição com a Educação Permanente em Serviço, 

capacitações e treinamentos na área para promover a qualidade da assistência e assegurar a 

segurança do paciente. 

Todas as ações devem ser fomentadas pela Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE) com aplicação do processo de Enfermagem por meio de consultas de Enfermagem 

conforme previsto na Resolução COFEN 358/2009, e subsidiada pela elaboração de 

protocolos institucionais.  

É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 30 de julho de 2017. 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

Revisado pela Direção em 01/08/2017.  
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