
Relatório de atividades 
2019

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMAGEM ONCOLÓGICA



 Criação das redes sociais da SBEO (Facebook e Instagram) totalizando mais de 6
mil seguidores

 Reformulação do site

 Elaboração do Plano de Metas para o quadriênio 2018-2022

 Estabelecimento de parcerias com entidades representativas e da sociedade
científica da enfermagem brasileira – SOBENFEe, SOBEST, SOBENDE, SOCIESP

 Participação no CONSINCA

 Participação no conselho consultivo da BVS Câncer

 Participação no Grupo de Trabalho de Câncer de Cabeça e Pescoço para a
elaboração da proposta de alteração das Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas
do Câncer de Cabeça e Pescoço (PORTARIA Nº 516, DE 17 DE JUNHO DE 2015)

 Divulgação nas redes sociais sobre a prevenção do câncer durante o período
do carnaval.



 Participação nas atividades do Dia Mundial do Câncer (World Cancer Day) no
INCA

 Garantia de reserva de 10 vagas para cada curso online de Fundamentos em
Oncologia, Emergências Oncológicas e Dor Oncológica, frutos do convênio De
Souza Institute/ INCA e SBEO de forma totalmente gratuita aos associados
graduados e adimplentes.

 Parceria com a ELO, Soneto Turismo e Berkley Cursos que disponibilizaram tarifas
especiais para os associados adimplentes.

 Divulgação de eventos científicos com descontos especiais para os associados
da SBEO

 Participação no evento de Terapia Intensiva do COREN-RJ discutindo sobre
Terapia Intensiva em Oncologia

 Regulamentação junto aos órgãos competentes da nova diretoria da SBEO
 Participação no I Simpósio de Enfermagem Oncológica do Hospital Central do

Exército.

 Participação na 23ª Semana de Enfermagem do INCA.



 Convênio com a Ryerson University para a elaboração de um estudo binacional sobre
as necessidades de educação em oncologia para os profissionais que atuam na área.

 Realização de reunião científica durante o 20º SENPE com os objetivos de congregar
enfermeiros na área de oncologia, apresentar a rede de cooperação e
desenvolvimento de pesquisas EEAP-UNIRIO, INCA e SBEO.

 Participação como membro da coordenação da rede brasileira de pesquisa em
enfermagem

 Realização de 4 cursos de atualização: Bases da Assistência de Enfermagem em
Cirurgia Oncológica, Quimioterapia, Cuidados Paliativos e Radioterapia com a
participação de cerca de 200 profissionais e acadêmicos de Enfermagem.

 Organização e realização do XX Congresso Brasileiro de Enfermagem durante a II
Semana Brasileira de Oncologia em outubro de 2019 com 250 participantes

 Realização da Prova para Obtenção do Título de Especialista em Enfermagem
Oncológica



 Participação na audiência pública para discutir estratégias de implementação da Lei
8425 de 01/07/2019 que versa sobre a criação do Programa Estadual de Cuidados
Paliativos no âmbito da Saúde Pública no estado do Rio de Janeiro

 Participação no evento da Liga Acadêmica da LAAONCO.UNIRIO discutindo sobre o 
panorama dos avanços da oncologia no Brasil e no mundo

 Participação no MASCC/ ISOO em San Francisco

 Participação da aula inaugural da Liga Acadêmica LAENFO da UFRJ discutindo sobre 
os desafios da oncologia no Brasil e no Mundo.

 Participação, via webconferência, no evento Tratamento do Câncer de Próstata: onde 
estamos em 2019 promovida pela Oncoclin em Manaus;



 Ingresso nas redes International Nursing Network e na Red latinoamericana de Enfermería Oncológica.

 Filiação à ABEN Nacional.

 Apresentação sobre a especialidade para alunos dos últimos períodos de graduação da faculdade de 
enfermagem da rede Anhanguera e da faculdade de enfermagem Estácio de Sá, campus Nova Iguaçu

 Participação no Painel de encontro com os especialistas no CBEN 2019 em Manaus.

 Participação no Congresso Internacional de Oncoginecologia abordando Câncer Ginecológico no 
Brasil e na América Latina

 Participação na Campanha Julho Verde através da elaboração e da divulgação de material educativo 
online e panfletagem nas ruas do Rio de Janeiro

 Participação no V Seminário Cubano de Enfermería Oncológica 

 Participação no Seminário Organização de Eventos na área da saúde

 Divulgação de material educativo online nas campanhas de prevenção julho verde, outubro rosa, 
novembro azul, dezembro amarelo



Associem-se para fortalecermos ainda mais a especialidade e possibilitar a
expansão das atividades da Sociedade em 2020.

Apenas R$ 100,00 ao ano, R$0,28 centavos por dia.

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!


