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Introdução: O câncer vem ganhando grandes proporções no cenário das doenças atuais. Trata-se 
de uma enfermidade em que as células têm um crescimento desorganizado de com a capacidade 
de atingir tecidos e órgãos vizinhos ao qual dá-se o nome de Metástase. O enfermeiro tem de 
fundamental importância frente à assistência com pacientes oncológicos pelo o cuidado e pela 
qualidade dos serviços prestados. Objetivo: Descrever as atividades desenvolvidas por 
acadêmicos em aulas praticas de enfermagem em oncologia. Métodos: Trata-se de uma pesquisa 
de caráter exploratório e descritivo do tipo relato de experiência. As atividades foram 
desenvolvidas por acadêmicas durante o período de uma semana das aulas práticas de 
enfermagem em oncologia em um hospital de referência no tratamento do câncer na região norte. 
Os tópicos abordados serão: desenvolvimento de estudo de caso, realização de procedimentos 
(aspiração, curativo, sondagem nasoentérica) e atividades de gerenciamento. Resultados: 
Aplicaram-se os cincos etapas da sistematização de assistência de enfermagem para a coleta e 
desenvolvimento do estudo de caso, possibilitando uma melhor compreensão a respeito do câncer 
e suas características, fornecendo conhecimento prático embasado na teoria, ampliando assim as 
mais diversas formas de se prestar assistência ao paciente. Os procedimentos realizados em 
prática possibilitaram uma aproximação com a teoria; grande parte daquilo estudado em sala de 
aula pode ser aplicado na realidade de cada paciente. Mesmo com o receio na realização dos 
procedimentos foi importante desempenhá-los para uma melhor qualificação profissional. As 
atividades de gerenciamento proporcionaram uma ampliação na vertente administrativa, esse tipo 
de atividade qualifica o acadêmico para a tomada de decisão e uma visão critica. Considerações 
finais: Portanto as aulas práticas contribuem de forma positiva para o ensino, preparando os alunos 
para o mercado de trabalho, desenvolvendo seus conhecimentos teóricos e seu campo 
assistencial. 
 


