Oncologia e
Cuidados Paliativos
programa do curso
Conceitos e Bases Moleculares Aplicadas à Oncologia
Diferenciar para os alunos os processos que envolvem o ciclo celular humano: crescimento e
adaptação celular, anormalidades da transmissão de sinal intracelular, morte celular necrótica e
apoptótica. Desenvolvimento de células tumorais, oncogênese e carcinogênese. Principais
objetivos dos métodos diagnósticos. Bases da Epigenética.
Epidemiologia e Políticas Públicas em Oncologia
Apresentar aos alunos incidências e prevalências dos mais diversos tipos de tumores conforme
população, considerando fatores de risco e demais influências. Atuação dos profissionais no
contexto da saúde pública com enfoque no cuidado baseado em evidência, no impacto social do
câncer, nos sistemas de saúde e direitos do paciente.
Diagnósticos e Tratamentos em Oncologia
Métodos utilizados na determinação da presença e extensão de tumor, identificando possíveis
disseminações, avaliando a função dos sistemas e órgãos e obtendo tecidos e células para
análise. Principais tratamentos e efeitos celulares e moleculares. Tumores hematológicos
e malignização; Transplantes.
Aspectos do Tratamento Oncológico e Gerenciamento em Oncologia
Conceitos, objetivos e finalidades das cirúrgicas oncológicas, da quimioterapia e da radioterapia,
suas implicações biológicas, efeitos adversos e complicações dos tratamentos. Gerenciamento em
Oncologia.
Prevenção do Câncer e Controle de Infecção
Conceituar as formas de prevenção e impacto do estilo de vida nos diversos tipos de câncer.
Controle de infecções intra e extra hospitalar.
Doenças Oncológicas na Infância e Adolescência
Caracterização dos sinais e sintomas comuns na apresentação dos tumores na faixa etária da
infância e adolescência. Apresentação do quadro clínico, exames de diagnósticos iniciais na
identificação desses tumores. Correlação com patologias não tumorais que podem se confundir
com tumores. Discussão sobre a importância da linha de cuidado e a responsabilidade de cada
nível de atenção à saúde.

Oncogeriatria
Caracterização dos sinais e sintomas comuns na apresentação dos tumores na senescência.
Apresentação do quadro clínico, exames de diagnósticos iniciais na identificação desses tumores.
Correlação com patologias não tumorais que podem se confundir com tumores. Discussão sobre a
importância da linha de cuidado e a responsabilidade de cada nível de atenção à saúde.
Farmacologia aplicada à Oncologia
Fármacos utilizados em pacientes oncológicos, a classificação dos efeitos adversos, as interações
medicamentosas e análise das evidências de eficácia e efetividade de fármacos.
Família e o Paciente com Câncer
Análise dos aspectos psicológicos do paciente com câncer com foco na família e no cuidador,
além dos cuidados a serem desenvolvidos por quem se dedica ao ato de cuidar.
Cuidados Paliativos: abordagem multiprofissional
A assistência em saúde interdisciplinar ao paciente com câncer e seu(s) cuidador(es) nos diversos
contextos do processo de adoecer.
Manejo da dor oncológica: abordagem multiprofissional
Definição de dor, vias diversas da dor, desenvolvimento e ocorrência da dor no paciente com
câncer. Manejo e possibilidades terapêuticas nos cuidados paliativos no paciente com dor.
Humanização em Cuidados Paliativos
Conceituar e discutir o que é tratamento humanizado. Possibilidades de assistência em saúde com
foco na humanização. Definições, conceitos e práticas para o profissional da Saúde.
Cuidados Paliativos e controle de Sintomas em Oncologia
Principais sintomas característicos para cada tipo de câncer. Desenvolvimento dos sintomas e
formas de cuidado no manejo desses. Objetivo dos Cuidados Paliativos e impacto do controle de
sintomas na qualidade de vida dos pacientes oncológicos.
Auriculoterapia e Práticas Integrativas como adjuvantes no Cuidado Paliativo
Apresentação e treinamento em práticas possíveis nos Cuidados Paliativos. Estudos de caso,
treinamento prático em Auriculoterapia. Capacitar os profissionais a potencializar o tratamento das
diferentes patologias de base oncológica com o auxílio e complemento da auriculoterapia, visando
obter melhores resultados.
Intervenção Psicológica em Cuidados Paliativos
A psico-oncologia como uma área científica do conhecimento e suas
aplicações interdisciplinares no campo da saúde com ênfase na integralidade do paciente
oncológico e do cuidado paliativo.
Planejamento da Qualidade de Vida: uma visão interdisciplinar
Fornecer aos alunos conhecimentos acerca do planejamento da qualidade de vida e manejo do
paciente oncológico. Possibilidades terapêuticas e planos assistenciais numa equipe
multiprofissional.

Metabolismo e Estado Nutricional do Paciente Oncológico
Estado metabólico do paciente oncológico. Importância da integração dos demais tratamentos
aliados ao estado nutricional. Avaliação nutricional; antropometria, exames bioquímicos, clínicos e
dietéticos, cuidado nutricional na oncologia; importância da nutrição nas modalidades de
tratamento (cirurgia, quimioterapia, radioterapia), terapia nutricional enteral, e cuidados paliativos.
Oncopediatria e Cuidados Paliativos
Apresentação do quadro clínico, exames de diagnósticos iniciais na identificação desses tumores.
Correlação com patologias não tumorais que podem se confundir com tumores. Discussão sobre a
importância da linha de cuidado e a responsabilidade de cada nível de atenção à saúde de
crianças. Importância do conhecimento do quadro e suporte familiar.
Bioética, Pesquisa e Profissão: Sob a Ótica da Oncologia
Conceituar Ética, Moral e Caráter; Importância da Bioética e o profissional da Saúde; Aspectos
éticos da relação profissional x paciente e familiares; Implicações e dilemas éticos no tratamento
do paciente oncológico e manejo no cuidado paliativo; Estudos clínicos e experimentais em
oncologia. Linhas atuais de pesquisa em Oncologia. Visão profissional e o cuidado paliativo.
TCC - disciplina eletiva

trabalho de conclusão de curso
Optativa - apenas para alunos que necessitarem para fins de comprovação.

estágio
Não obrigatório.

metodologia
Aprenda com teoria + prática
Na Universidade Positivo, a teoria e a prática caminham juntas. Aqui há diversos tipos de aula,
conforme conteúdo à ser trabalhado. Muitas delas são expositivas, repletas de discussões e
estudos de caso. Nas disciplinas de base e de aplicação de conteúdo, há aulas práticas com
professores doutores em suas áreas.
Avaliações práticas
Para que você possa perceber como está seu desempenho durante o curso, as avaliações são
realizadas no momento da aula ou solicitadas na forma de trabalho - sempre exigindo conteúdos
que de fato sejam relevantes para o profissional especializado.
De olho no futuro
Os tratamentos oncológicos evoluíram, entretanto ainda há situações de pacientes que necessitam
de cuidados paliativos. O profissional que atua nessa área deve atualizar-se a fim de ficar a par de
cada avanço na área, tanto em tratamentos conservadores como protocolos inovadores.

