ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA
NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em Enfermagem em Oncologia.
COORDENAÇÃO GERAL: Profa. Ma. Sandra Regina Lins do Prado Tardelli da Silva.

ÁREA DO CONHECIMENTO: Saúde e Bem Estar Social.
DESCRIÇÃO: Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área de Saúde e
Bem Estar Social na modalidade on-line.

OBJETIVOS: Oferecer elementos teóricos e ferramentas necessárias à especialização
profissional do enfermeiro na área de Enfermagem em Oncologia.
Objetivos específicos:
•

Instrumentalizar o enfermeiro para os cuidados do paciente oncológico;

•

Fornecer subsídios técnicos e científicos para a assistência de

enfermagem sistematizada em serviços de oncologia;
•

Discutir a assistência de enfermagem ao paciente oncológico, bem como

a prevenção e detecção precoce de possíveis complicações;
•

Analisar a inserção do enfermeiro na equipe interdisciplinar e sua atuação

nos atendimentos de enfermagem ao paciente oncológico;
•

Capacitar o enfermeiro para elaboração e participação em protocolos de

atendimento ao paciente oncológico, buscando satisfação do cliente.

PÚBLICO-ALVO: O curso de Pós-Graduação Lato Sensu - Especialização será oferecido
para portadores de diploma de nível superior do curso de Enfermagem, que cumpram
as exigências da seleção apresentada no edital.

DISCIPLINAS OPTATIVAS: As disciplinas optativas são parte da formação do acadêmico,
a liberdade que este tem em relação à organização do seu tempo e personalização da

sua matriz é parte imprescindível para o desenvolvimento de seus estudos e traz
contribuições relevantes ao desenvolvimento de seu aprendizado.
CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 400h.
DURAÇÃO: 12 meses.

MATRIZ DE DISCIPLINAS:

Disciplina do Curso
1. Saúde Preventiva e promoção da Saúde

Carga Horária
(horas)
40 horas

2. Enfermagem em Oncologia

40 horas

3. Gestão de Enfermagem em Organizações Hospitalares

40 horas

4. Atendimento Multidisciplinar em Oncologia

40 horas

5. Enfermagem em Quimioterapia e na Radioterapia

40 horas

6. Cuidados Paliativos

40 horas

7. Aspectos psicossociais na Assistência ao paciente Oncológico

40 horas

8. Optativa I

40 horas

9. Optativa II

40 horas

Optativa III

40 horas

