
 

 

Programa Institucional de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional 
PICCAP 

 

Processo de Seleção Para Ingresso na Capacitação Fisioterapêutica em Onco-
Hematologia 
 

Público-alvo: Fisioterapeutas com registro no CREFITO 

Objetivos:  

Oportunizar ao aluno a compreensão do processo de avaliação, planejamento e 
intervenção fisioterapêutica nas principais doenças onco-hematológicas do adulto e da 
criança. 

 
Local de atuação: Serviço de Fisioterapia  

Número de vagas: 02 

Carga horária: 480 
 
Duração prevista: 6 meses (turno manhã e/ou tarde) 

Investimento: R$ 1.800,00 (até 6 parcelas de R$300,00) 

Pré-requisitos: Graduação em Fisioterapia, registro no CREFITO 

Critérios de seleção para ingresso: Análise de currículo, carta de intenção, entrevista 
(com horário agendado). 

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

Documentos necessários para matrícula: Após seleção os candidatos deverão entregar  
no Grupo de Ensino sala 168 – 1º andar do HCPA a documentação conforme a Relação de 
Documentos no verso do Formulário de Inscrição disponível na página https://goo.gl/CW2tpi 

Prazo para inscrição: até 10/05/2019 

Entrevistas: 13/05/2019 (horário agendado) 

 

Envio do nome dos selecionados pela área ao Grupo de ensino: 16/05/2019 

Divulgação dos selecionados: 17/05/2019 



 

 

Entrega Documentação no Grupo de Ensino sala 168 – 1º andar até: 22/05/2019 

Início do Curso: 05/06/2019 
 

PROGRAMA DO CURSO: 

Plano Teórico: 

- Discussão de casos clínicos: Apresentação e discussão de casos de pacientes onco-

hematológicos acompanhados pelo serviço de fisioterapia; 

- Avaliação do paciente onco-hematológico; 

- Exames Laboratoriais: Repercussões dos exames laboratoriais no tratamento 

fisioterapêutico; 

- Introdução ao câncer: Introdução ao câncer e as bases do tratamento oncológico; 

-Exames de imagem: As alterações dos exames de imagem e a repercussão no tratamento 

fisioterapêutico; 

- Principais tipos de câncer: Principais tipos de câncer adulto e pediátrico e suas 

complicações; 

- Tratamento quimioterápico: Principais efeitos adversos dos medicamentos; 

- Tratamento radioterápico: Tratamento radioterápico e abordagem fisioterapêutica; 

- Introdução a hematologia: Noções básicas de hematologia; 

- Principais doenças hematológicas: Tipos de leucemias, linfomas e mieloma múltiplo; 

- Transplante de células tronco hematopoéticas: Tipos de TCTH, complicações e 

tratamento fisioterapêutico; 

- Cuidados paliativos: Abordagem fisioterapêutica nos pacientes em cuidados paliativos; 

- Tratamento fisioterapêutico nas abordagens cirúrgicas para as ressecções de neoplasias; 



 

 

- Neurocirurgia no paciente oncológico: Estudo de caso; 

- Ventilação não invasiva: Noções básicas da ventilação não invasiva em pacientes onco-

hematológicos; 

- Cuidados e indicações de traqueostomia e oxigenioterapia; 

- Efeitos da anestesia no sistema respiratório; manejo de CPD; classificação de drogas 

anestésicas; 

- Fraturas Patológicas: Principais fraturas patológicas e manejo fisioterapêutico; 

- Fonoaudiologia no paciente oncológico: Utilização de válvula de fala; 

- Paciente imunossuprimido: Fisioterapia no paciente imunossuprimido.  

 

Plano Prático: 

- Prática assistencial por meio de acompanhamento, auxílio e realização de atendimentos 

fisioterapêuticos de pacientes onco-hematológicos adultos, pediátricos e de transplante de 

Células Tronco Hematopoiéticas com supervisão dos profissionais responsáveis pelo 

curso. 


