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A III Jornada de Enfermagem Oncológica do INCA

NOTÍCIAS / NEWS

Carlos Joelcio de Moraes Santana,1 Maria Lucia Monteiro da Silva2 e  Maria Bernadete Alves Barbosa3

1Coordenador da Residência em Enfermagem Oncológica do INCA; 2Coordenadora do Cursos de Especialização de Nível Médio
do INCA; 3Supervisora de Ensinode Enfermagem do INCA.

Nos dias 11 e 12 de julho de 2002 foi
realizada a III Jornada de Enfermagem
Oncológica do Instituto Nacional de Câncer
(INCA), cujo tema foi: Cuidando,
Pesquisando e Ensinado em Oncologia. Os
objetivos do encontro foram atualizar e
integrar os enfermeiros oncologistas nos
aspectos do cuidar, pesquisar e ensinar em
oncologia.

O evento reuniu cerca de 240 profissionais
entre enfermeiros e acadêmicos de
enfermagem, sendo 43,6% internos, 29,7%
externos, dentre eles profissionais de
instituições oncológicas e de diversas
faculdades de outros estados do Brasil e 26,7%
residentes e especializandos do INCA.

No primeiro dia do encontro tivemos a
conferência de abertura ministrada pela Profª
Dra. Vilma de Carvalho da Escola de
Enfermagem Anna Néri, Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro. A seguir houve a
apresentação do primeiro Painel:
"Pesquisando em Oncologia", reunindo a
Dra. Teresa Caldas Camargo, enfermeira do
Hospital do Câncer III do INCA, que
abordou "A trajetória da pesquisa de
enfermagem no INCA: tendências e
perspectivas", a Dra. Marlea Chagas Moreira
do enfermeira do CSTO, que falou acerca da
"produção científica em oncologia: correntes
de pensamento e bases epistemológicas
metódicas", a Enf. Vânia Declair, consultora
da SANIPLAN que comentou sobre
"Pesquisa clínica em oncologia" e a Prof. Lais
Zau Serpa Filho, coordenadora do Comitê
de Ética e Pesquisa da Universidade de

Ciências Médicas de Alagoas sobre "A
eticidade da pesquisa científica em seres
humanos”. Na período da tarde foi
apresentado o segundo Painel: Ensinando em
Oncologia com as presenças da Enf. Maria
Bernadete Alves Barbosa e da Dra. Roseli
Monteiro, do INCA, que falaram sobre "O
ensino de enfermagem oncológica" e "a
Expansão da assistência oncológica (Projeto
Expande)", respectivamente, o Prof. Antônio
Augusto Peregrino da UERJ abordou o
"Programa de Integração Docente Assistencial
na Área de Cancerologia na UERJ" e a Dra.
Márcia Maria Fontão Zago professora da
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo, sobre "A
especialização em enfermagem oncológica: a
experiência da USP- Ribeirão Preto."

No segundo dia, pela manhã houve a
apresentação do terceiro Painel: Cuidando em
Oncologia. Fizeram parte desse painel os
enfermeiros do INCA, Carlos Alberto Esteves
Adão, do Centro de Transplante de Medula Óssea
(CEMO), que abordou "O enfermeiro na
reinserção profissional dos transplantados de
medula óssea"; Mariana CM de Pinho, da
Coordenação Nacional de Prevenção e Vigilância
do Câncer (CONPREV), que falou acerca da
atuação do enfermeiro na prevenção e tratamento
do tabagismo, Ubiratan Albuquerque Barroso,
Estomaterapeuta, do Hospital do Câncer II
apresentando o "Projeto de auto-irrigação: uma
proposta de melhora da qualidade de vida dos
ostomizados", Janine Barroso, do Centro de
Suporte Terapêutico Oncológico (CSTO), expôs
sobre a Atuação do enfermeiro na visita
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domiciliar e a Dra. Marli Mamede, Vice
Diretora da Faculdade de Enfermagem da
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto,
sobre a "Reabilitação das mastectomizadas".

Seguindo a programação foi realizada a
premiação Enfermeira Edjane Faria de
Amorim aos melhores trabalhos na
modalidade tema livre e sessão pôster.
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