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Resumo
Este estudo teve como objetivo realizar um levantamento de estudos nacionais entre os
anos de 2008 a 2016 sobre o cuidado humanizado realizado pela equipe de enfermagem
que atua em oncologia e suas repercussões sobre o cuidado em saúde. Trata-se de uma
revisão integrativa que é um método de pesquisa para a incorporação de evidencias na
saúde e na enfermagem. A pergunta norteadora da revisão foi: Qual a percepção da
equipe de enfermagem sobre a humanização no cuidado de pacientes oncológicos? As
bases de dados utilizadas foram Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) e Scientific Electronic
Library Online (SCIELO). A amostra final dessa revisão foi composta de 07 artigos. Após
análise do material obtido emergiram as seguintes categorias analíticas: 1) Significados
do Cuidar de enfermagem em oncologia; 2) Singularidades do cuidado em Oncologia.
Os principais resultados obtidos dizem que o cuidado é composto por várias dimensões,
sendo elas expressadas pelos profissionais como gentilezas, atenção, compreensão
do paciente e seus familiares, a realização da educação em saúde para incentivo de
autonomia, sensibilização quanto á saúde psicológica, criação de vínculos, além de
cuidados voltados a pratica assistencial da profissão, curativos, consultas, conhecimento
cientifico da equipe para melhoria do atendimento. Por fim esse estudo mostrou a
importância da percepção dos profissionais de enfermagem sobre a humanização do
cuidado no atendimento de pacientes oncológicos, já que, além da família, são eles que
estão que estão em contato direto com o paciente na maior parte do tratamento, e também
são eles que devem disseminar conhecimento sobre a temática do cuidado humanizado
para toda a sociedade, incentivando a as próximas gerações de profissionais a praticar
esse cuidado. Conclui se que a humanização do cuidado no atendimento de pacientes
oncológicos, visa que o vínculo de cada profissional tanto com o paciente como com a
família, vai do conhecimento científico ao olhar físico e psicológico para ambos. Também é
considerado o ambiente de trabalho como um fator importante para promover atendimento
humanizado e de qualidade.
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