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Oncologia é a ciência que estuda o câncercomo se forma, instala-se e progride com as 

modalidades possíveis do tratamento. Nesse contexto, o biomédico pode atuar em equipe com 

outros profissionais de saúde na prevenção e reabilitação do câncer. Para que haja um 

diagnóstico énecessária uma análise confiável, dentre estasdestaca-se a citologia oncótica. 

Esta técnica consiste em uma análise microscópica para detecção de células cancerosas, a 

exemplo do câncer de colo uterino ou cervical, de mama, de colo retal, de pele, dentre outros. 

Diante disso, o objetivo desse estudo foi analisar a importância das competências emocionais 

do biomédico na oncologia. Foi realizado um levantamento em bancos de dadoscomo Google 

acadêmico, Scieloe Periódicos daCAPES utilizando os seguintes termos: atuação profissional 

do biomédico na oncologia, citologia oncótica e câncer.O papel do biomédico quanto as suas 

competências emocionais frente ao êxito profissional envolve um conhecimento amplo não 

limitando apenas ao diagnóstico, mais principalmente no desenvolvimento e gerenciamento 

de política de saúde.Com isso,o biomédico tem papel fundamental na vida do paciente, 

principalmente quanto ao seu estado emocional, uma vez que o diagnóstico errôneopode 

colocar em risco vidas, seja por meio de erros na interpretação de resultados como também 

pela falta de experiência profissional.Durante o tratamento multidisciplinar do câncer, um 

biomédico está apto a discutir com outros membros da equipe sobre os possíveis resultados 

que possam ser controversos e que logo tendem a se completar e melhorar o resultado com 

um diagnóstico preciso. Algumas características são fundamentais quanto às competências 

emocionais do profissional biomédico, dentre elas o reconhecimento dos seus sentimentos e 

emoções, respeitando seus limites; saber quando e como expressar ou frear as próprias 

emoções, agindo com controle emocional; manter a calma em situações de pressão; saber 

ouvir feedbacks e usar críticas de forma construtivapara melhorar o seu desempenho 

profissional. Diante do que foi apresentado, o papel do biomédico na oncologia é fundamental 

para a obtenção de diagnóstico preciso e o reconhecimento de suas emoções e como elas 

influenciam em seu desempenho profissional é fundamental para ter consciência do que é 

ideal em termos de comportamento.   
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