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INTRODUÇÃO: A especialidade de oncologia é estressante e requer que os profissionais 
apresentem conhecimento, habilidades e responsabilidades, principalmente, quando esse 
paciente encontra-se na UTI(1). Os profissionais que atuam nesse setor devem ter conhecimento 
técnico-científico e saber lidar com todas as emoções que o setor demanda(2). OBJETIVO: 
Compartilhar o aprendizado teórico e prático construídos na rotina de residentes de enfermagem 
em uma UTI oncológica a partir de suas percepções no desempenho do cuidado. METODOLOGIA: 
Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência da atividade prática de residentes 
de enfermagem em oncologia numa UTI Adulto de um hospital de Oncologia no Amazonas no 
período de setembro a outubro de 2015. RELATO: As experiências vivenciadas foram 
categorizadas em sentimentos experimentados e habilidades e conhecimentos científicos 
adquiridos. As atividades desenvolvidas no ambiente da Unidade de Terapia Intensiva a princípio 
causaram receio, ansiedade e até certo ponto medo, haja vista o ambiente ter suas peculiaridades 
e ser bem diferenciado em relação aos demais setores da instituição. Esses sentimentos também 
se fazem presentes pela lacuna que fica durante a graduação por não permitir, a grande maioria 
dos profissionais, vivenciar esse ambiente enquanto acadêmicos. Por se tratar de cuidados 
intensivos prestados a pacientes críticos, deve-se ter o conhecimento científico específico e 
atualizado. É um setor com especificidades em que se faz necessário o dialogo de diversos 
conteúdos, muitas vezes, em nossas mentes ainda isolados. As habilidades na hora de executar 
alguns cuidados também são postas a prova. O relacionamento com a equipe do setor é 
importante, pois muitas vezes mostraram-se solícitos a elucidar as dúvidas pertinentes ao 
ambiente, buscando repassar sua experiência. CONSIDERAÇÕES: Ao final, pode-se perceber o 
quão interessante e minucioso é o trabalho executado no ambiente da UTI, fazendo-se necessário 
um conhecimento mais ampliado bem como um aporte emocional para prestar um cuidado de 
excelência. 
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