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Introdução: As doenças oncológicas no Brasil ganham relevância no perfil epidemiológico, a 
estimativa para o ano de 2015, aponta para a ocorrência de aproximadamente 576 mil casos novos 
, com isso o Instituto Nacional de Câncer (INCA), mobiliza os gestores, serviços de saúde, 
universidades, centros de pesquisa e sociedades científicas com informações atualizadas que 
possam subsidiar um maior conhecimento sobre a ocorrência da doença na população brasileira 
e nas suas regiões.1 Na Região Norte no sexo masculino o câncer de próstata e pulmão e no sexo 
feminino o câncer de colo de útero e mama tem um índice aumentado segundo o INCA.2 Numa 
perspectiva holística do cuidado de enfermagem está voltada sobretudo para a melhoria da 
qualidade de vida com intuito de atender as suas necessidades biopsicossociais 3 Objetivos: 
Descrever as habilidades do acadêmico de enfermagem na assistência ao paciente oncológico na 
Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCECON). Métodos: Trata-
se de um estudo de natureza descritiva, do tipo relato de experiência desenvolvidos por 
acadêmicas do curso de enfermagem do Centro Universitário do Norte- UNINORTE, no período 
de agosto a setembro de 2015, realizado na FCECON na cidade de Manaus. Resultados: Durante 
o estágio curricular percebeu-se a importância de proporcionar uma assistência individualizada, 
pois os cuidados de enfermagem contemplam a necessidade do paciente biopsicossocial, 
promovendo uma maior qualidade de vida, aumentando a possibilidade de cura. Durante a prática 
de enfermagem o acadêmico deve dispor de conhecimento da patologia, do tratamento, da 
alteração emocional do paciente e da família. Tendo como atribuição realizar anamnese, exame 
físico e elaborar planos assistenciais promovendo, apoio e cuidados importante em todas 
possibilidades de tratamento do câncer. Considerações Finais: O desenvolvimento deste relato de 
experiência contribuiu para a formação acadêmica, objetivando lidar com todas as dimensões, 
fragilidades e angústias do paciente/família, de modo que as acadêmicas envolvidas aprimoraram 
seus conhecimentos no sentido de promover bem-estar e acolhimento, dando importância e 
interesse ao que o paciente relata, formando assim uma reflexão crítica entre as acadêmicas de 
enfermagem sobre o processo saúde/doença.  
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