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IntroduÃ§Ã£o: No Brasil, a partir da década de 1990, surgiram significativas alterações frente às evoluções das
políticas de saúde pública, que tinham como objetivo subsidiar e estimular o desenvolvimento dos cuidados
paliativos oncológicos (INCa, 2018). Assim, fundamentando a revisão de procedimentos relativos a
gerenciamento e qualidade dos serviços oferecidos na unidade exclusiva (GOMES & OTHERO, 2016).
Objetivos: Analisar as estratégias empreendidas pelo enfermeiro para reconfigurar o cuidado paliativo
oncológico frente ao processo de acreditação no Hospital de Câncer IV
Metodologia: Estudo histórico-social, de abordagem qualitativa, na perspectiva da História do Tempo Presente,
cujo corpus documental se compôs de fontes históricas diretas escritas e orais e fontes indiretas. O recorte
temporal compreende o ano de 2004, quando se deu início à reconfiguração dos cuidados paliativos de
enfermagem em unidade de referência nacional.
Resultados: A busca pela excelência na qualidade dos serviços, de uma unidade de referência nacional
exclusiva em cuidados paliativos oncológicos, exigiu grande investimento institucional e profissionais
especializados. Nesta perspectiva, com a implantação do novo Modelo de Gestão e de eixos de trabalho, os
enfermeiros precisaram se adequar as demandas e exigências estabelecidas. Assim, as estratégias
empreendidas evidenciadas foram: criação da Divisão de Enfermagem, gerenciamento de pessoal da
enfermagem, consolidação do setor de Educação Continuada; criação do Regimento Interno de Enfermagem
com elaboração de normas e rotinas; reuniões; discussão de casos clínicos; treinamento e aulas; implantação do
Núcleo de Assistência de Enfermagem; criação do ambulatório de curativos tumorais e ostomizados e a
organização do Fórum do 5º Sinal Vital.
ConclusÃµes: Os enfermeiros, apoiados por uma aliança pactuada com a direção da instituição, se destacaram,
empreenderam eficazes estratégias e alcançaram significativos avanços, a transformarem-se em porta-vozes
legítimos de discurso autorizado no campo da enfermagem oncológica no Brasil.
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