Curso sobre Oncologia para técnico em enfermagem - 26 a 30/abr
Módulo

Módulo 1: Conceitos em
Oncologia e aplicabilidade no
cenário de atuação do técnico
em enfermagem

Data

26/abr

Módulo 2: Epidemiologia,
prevenção e diagnóstico precoce
do câncer

Horário

18:00-20:00h

18:00-19:00h

Carga
Horária

02:00

Módulo 6: Transplante de células
tronco hematopoiéticas:
conceitos e cuidados de
enfermagem nas fases pré, trans
e pós-transplante
Módulo 7: Cuidados paliativos
em oncologia e as atribuições do
técnico de enfermagem

Módulo8: Câncer infantojuvenil:
características e assitência com
foco no paciente e família

18:00-19:00h

19:00-20:00h

30/abr

Fatores

Daiane Arruda
Saraiva

Epidemiologia das doenças oncológicas
Processo saúdedoença e sua relação com a promoção da saúde e a prevenção do câncer
A magnitude do câncer no Brasil
Causalidade em câncer
Conceitos de medidas em epidemiologia e detecção precoce do câncer por meio de rastreamento
Indicadores de saúde: taxa de mortalidade, taxa de morbidade (incidência e revalência), fatores de exposição

01:00

Modalidades de quimioterapia antineoplásica
Quimioterapia
antineoplásica e modificadores da resposta biológica
Administração de quimioterápicos: aspectos legais, vias de administração e cuidados de enfermagem
Imunoterapia para tratar câncer: tipos, efeitos adversos e cuidados de enfermagem
Terapia hormonal para tratar câncer: tipos, efeitos adversos e cuidados de enfermagem
Terapia alvo: tipos, efeitos adversos e cuidados de enfermagem

01:00

síncrona

Modalidades de radioterapia
radiação: ionizante e não ionizante.
Teleterapia e braquiterapia
Efeitos e complicações mais frequentes da radiação
Assistência de enfermagem em teleterapia e braquiterapia

síncrona

Transplante células tronco hematopoiética (TCTH)
tipos e indicações
Processo de TCTH: fase pré, trans e pós-TCTH
tardias
Terapias de apoio
enfermagem nas diversas fases

28/abr

29/abr

Docente

Jose Luiz Gasparini
Junior

aula ao vivo

1900-20:00h

Módulo 4: Radioterapia:
conceitos, tipos e cuidados de
enfermagem

Tema

Princípios em Oncologia
predisponentes e de risco relacionados à doença oncológica
Promoção da alteração do ciclo celular
Diferenciação celular
aula ao vivo
Padrões de crescimento
Progressão da alteração do ciclo celular
Classificação e nomenclatura tumoral
Estadiamento de tumores malignos

01:00

29/abr
Módulo 3: Quimioterapia
antineoplásica: conceitos , tipos
e atuação do técnico em
enfermagem

Estratégia
da aula

18:00-20:00h

18:00-20:00

01:00

02:00

02:00

Luciane Helena
Tomassini Leite

Tipos de
Katia Cristina Trigo

Conceito, objetivos,
Complicações agudas e
Assistência de

Elaine Cordeiro
Bernardon

síncrona

Fundamentar os cuidados paliativos
Atribuições do
técnico de enfermagem
Paciente em fase terminal e
cuidados ao fim de vida.
Cirurgias, radioterapia e quimioterapia paliativa
Dor: fisiopatologia, classificação, escada analgésica, tratamento farmacológico não farmacológico

Ana Lúcia Teodoro

síncrona

Principais tumores infanto juvenil
câncer infanto junventil no mundo e no Brasil
Fatores de risco, diagnóstico precoce e diferencial dos cânceres de maior incidência
Modalidade de tratamento no cancer infanto juvenil
Peculiaridades no controle algico
Atribuições do técnico de enfermagem para paciente infantojuvenil portador de tumores

Estela Ferreira da
Silva

Epidemiologia do

COORDENADORES
Eliza Costa Cijevschi
Possui graduação em Enfermagem pela Universidade Nove de Julho(2008), pós-graduação em Assistência Multiprofissional em Oncologia pelo Centro Universitário São Camilo (2020), pósgraduação em Desenho Intrucional pela UniFCV centro universitário Cidade verde (2019), pós-graduação em docência em Enfermagem pela Unyleya (2018), pós-graduação em Gestão e Qualidade
em Saúde pela Pró Saúde Assoc. Benef. de Assistência Social e Hospital (2015), pós-graduação em enfermagem em Hemodinâmica e Cardiologia pela Universidade Nove de Julho (2011). Possui
experiência na posição de enfermeira em Pediatria, Pronto Socorro e Clínica Médica Cirúrgica. Atualmente é Responsável Técnica e docente da Escola Técnica do A.C.Camargo Cancer Center.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/021208067317603

Juliane Apararecida Lima dos
Santos
Posui graduação em Enfermagem pela Universidade Nove de Julho (2011) e Pedagogia pela Universidade Braz Cubas (2019), especialização em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica pela
Unyleya Editora e Cursos (2019), pós-graduação em Docência para o nível técnico e superior pela Universidade Nove de Julho (2012), pós-graduanda em Pedagogia Hospitalar pela FAVENIFaculdade Venda Nova do Imigrante, mestranda em Educação pela Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP. Atuou como enfermeira no Ambulatório de Quimioterapia, Educação Continuada e
Responsável Técnica pela Escola Técnica A.C.Camargo Cancer Center. Atualmente é pedagoga da superintendência de ensino do A.C.Camargo Cancer Center, responsável pelas Classes Hospitalares Escola Especializada Schwester Heine e área pedagógica da Escola Técnica A.C.Camargo Cancer Center. Participa do grupo de estudos de Cuidados Paliativos Pediátricos do A.C.Camargo Cancer
Center.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/9816666901458812

