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ENFERMAGEM:  
UM ACOMPANHAMENTO  
CONSTANTE 

O enfermeiro tem uma presença constante na Oncologia,  
ciente de que cada doente faz um percurso diferente,  
com necessidades específicas.

Na CUF Oncologia, a Enfermagem Oncológica integra a equipa 
multidisciplinar e acompanha os doentes desde o momento do 
diagnóstico até às fases de sobrevivência, recuperação, reabilitação  
e Cuidados Paliativos. Uma presença que é tudo menos invisível.  
“O cuidado clínico é sempre partilhado entre o médico e a Enfermagem. 

Não há Medicina sem Enfermagem. Não há Enfermagem sem Medicina”, sublinha  
Anabela Lobo, Enfermeira Gestora de Oncologia no Hospital CUF Descobertas.

O enfermeiro especialista com formação em Oncologia assume o papel de 
Enfermeiro Coordenador de Cuidados Oncológicos/Enfermeiro de Referência 
na CUF Oncologia e é, segundo Anabela Lobo, a voz do doente na equipa 
multidisciplinar. “O papel do enfermeiro é, muitas vezes, de agregador de todas 
as áreas, o pivô dentro das equipas para passar a mensagem sobre o que se está  
a passar com o doente e orientar depois as decisões terapêuticas”, explica. 

O enfermeiro em Oncologia alia o conhecimento científico à sensibilidade 
humana, pois “ajuda a pessoa, perante um diagnóstico ameaçador e assustador,  
a continuar o seu percurso de vida, ajustando-se ao que é necessário devido à 
doença e aos seus tratamentos. Temos de saber muito da doença e, por outro lado, 
temos de saber muito sobre pessoas. A Enfermagem aborda a pessoa no seu todo”. 

LINHA LADO: UMA APOSTA  
NA PRÓXIMIDADE

Os doentes que estão em tratamento  
nas unidades da CUF contam com a LADO 
– Linha de Apoio ao Doente Oncológico. 
Ao alcance de uma chamada telefónica, 
os enfermeiros da CUF Oncologia estão 
disponíveis 24 horas por dia para dar 
qualquer orientação clínica aos doentes 
e cuidadores ou encaminhar para uma 
unidade de saúde. Esta linha contribui  
para um acompanhamento personalizado, 
com uma equipa sempre presente, que  
dá maior segurança e confiança ao doente 
oncológico em momentos de dúvida  
ou situação clínica aguda. Entre 2020  
e 2021, esta linha de apoio recebeu mais 
de 7600 chamadas.
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Cuidamos em Todos os Momentos Cuidados de Enfermagem


