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INTrODUÇÃO: as doenças neoplásicas, por ser uma das principais causas de mortalidade e morbidade, desvelam a necessidade 
da promoção do cuidado humanizado de enfermagem/saúde, a pessoa idosa com câncer, em garantia a sua funcionalidade 
e qualidade de vida no cotidiano. OBjETIVO: Identificar as produções científicas, na promoção do cuidado humanizado de 
enfermagem/saúde, à pessoa idosa com câncer. MéTODO: revisão narrativa de literatura com base em uma busca bibliográfica 
desenvolvida na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS-BIrEME), pelas bases de dados Literatura Latino-americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILaCS) e no Portal Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), no período de fevereiro a abril de 2017. 
Utilizando-se das palavras chave: “saúde do Idoso”, “enfermagem oncológica”, “câncer” e “idoso”. Critérios de inclusão: artigos 
publicados nos periódicos na integra em suporte eletrônico, sendo excluídos, os artigos incompletos, não disponíveis no meio 
eletrônico. após, desenvolveu-se análise de conteúdo seguindo as etapas: pré-análise, exploração do material e interpretação 
dos resultados o que possibilitou uma visão abrangente do conteúdo dos artigos por meio de leitura flutuante e fichamento. 
Para tanto, utilizou-se ficha de extração de dados compostas das variáveis: objetivo, abordagem metodológica, método, 
cenário, sujeitos e resultados. rESULTaDOS: Foram encontrados oito artigos científicos, na promoção do cuidado humanizado 
de enfermagem/saúde, à pessoa idosa. Evidenciou-se que três artigos estavam centrados, no atendimento do sofrimento 
emocional da pessoa idosa, relacionando a suas crenças e temores perante a enfermidade e ao tratamento. Pontua-se que, 
quatro artigos, relacionaram a promoção de cuidados de enfermagem em oncologia, envolvendo medidas de conforto, questões 
administrativas, paliativas e de infraestrutura na ambiência em oncologia. Encontrou-se um artigo articulado, na promoção 
de cuidados de enfermagem/saúde com aos estímulos cognitivos, da pessoa idosa com câncer, considerando o seu cotidiano 
familiar. CONCLUSÃO: ao identificar as produções científicas, na promoção do cuidado humanizado de enfermagem/saúde, 
à pessoa idosa com câncer, considera-se a sua complexidade no cotidiano e a necessidade da prática baseada em evidencia 
de enfermagem/saúde, pois as boas práticas em oncologia, priorizam o cuidado de enfermagem/saúde científico e humanizado 
ao diminuir o sofrimento frente as doenças neoplásicas.
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