
 

 

Programa Institucional de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional 
PICCAP 

Processo de seleção para ingresso no Curso de aperfeiçoamento em atuação lúdico 

terapêutica na área da saúde: ênfase em transplante de medula óssea 

 

Público-alvo: Professores, Educadores Físicos e Terapeutas Ocupacionais. 

Objetivos: Capacitar o profissional para atuar na área da saúde com ênfase na internação de 

crianças, adolescentes e adultos em transplante de medula óssea (TMO). 

Proporcionar a vivência na internação do paciente em pré-transplante ou transplantado, do ponto 

de vista social, emocional e lúdico. Proporcionar o conhecimento teórico e prático para o manejo do 

paciente em unidade de transplante de medula óssea. 

Local de atuação: Serviço de Educação Física e Terapia Ocupacional – Unidade de Transplante 

de Medula Óssea  

Número de vagas: 02  

Carga horária: 330 horas  

Duração prevista: 03/12/2018 a 02/06/2019 

Investimento: R$ 900,00  

Pré-requisitos: Graduação em Terapia Ocupacional, Pedagogia e Educação Física (Licenciatura 

ou Bacharelado). 

Critérios de seleção para ingresso: Entrevista 

Inscrições através do e-mail: thsantos@hcpa.edu.br 

Documentos necessários para matrícula: Relação de Documentos descrita no verso do 

Formulário de Inscrição disponível na página https://goo.gl/oSTAZo 

Prazo para inscrição: até 25/10/2018 

Entrevistas: 29/10 a 01/11/2018 (horário agendado) 

Envio do nome dos selecionados ao Grupo de Ensino: 06/11/2018 

Publicação dos selecionados: 07/11/2018 

Entrega da documentação: até 14/11/2018, no Grupo de Ensino, sala 168 (1º andar) do HCPA. 

Início do curso: 03/12/2018 

 

https://goo.gl/oSTAZo


 

 

PROGRAMA DO CURSO: 

 

Plano Teórico: 

 Serviço de Educação Física e Terapia Ocupacional: Histórico do Serviço; 

 Ética e postura profissional: Acesso aos prontuários, reuniões de equipe, 

interdisciplinaridade (profissionais convidados); 

 Tipos de câncer Infanto-Juvenil: Tipos mais comuns de câncer e tumores malignos em 

crianças e adolescentes no TMO; 

 Transplante de Medula Óssea: Diferenças e cuidados entre transplante autólogo e 

halogênico, tipos de cateteres e assepsia; 

 SUS: Princípios do SUS, Humanização e Redes de Saúde Mental; 

 A constituição do sujeito: Vínculo entre mãe e o bebê, Brincar; 

 Dinâmica e funcionamento familiar: Estruturação da família, Organização familiar em 

situação de doença; 

 Tipos de câncer em adultos: Tipos mais comuns de câncer e tumores malignos em adultos 

no TMO; 

 Controle de Infecção: Cuidados necessários para o atendimento do paciente transplantado, 

Higienização de materiais, Lavagem das mãos e outros cuidados; 

 Qualidade de vida: Lazer, Cultura, Atividade física e saúde; 

 PATCH – Programa assistencial de transplante de células tronco hematopoiéticas: 

Apresentação do programa; 

 Estudo de casos: Os conteúdos corresponderão aos casos estudados. 

 

Plano Prático 

Atividades a serem desenvolvidas – sob supervisão: 

 Realizar intervenção lúdica terapêutica com o paciente transplantado; 

 Organizar atividades festivas junto aos pacientes; 

 Realizar oficinas de trabalhos manuais para os pacientes; 

 Organizar atividades literárias para os pacientes; 

 Realizar vivências em Práticas Corporais na Saúde para os pacientes. 

 


