
Programa de Capacitação em Fisioterapia no 
Paciente Adulto Onco-Hematológico

Curso teórico-prático: 

Duração:  6 meses 

Carga horária: 300 horas 

Público-alvo: Fisioterapeutas com registro no CREFITO

Número de vagas: 01

Investimento: R$ 1.080,00  (podendo ser parcelado em até 6X)

Inscrições: até 30/05/2022 
Seleção por meio de entrevista e do envio do currículo para coppermann@hcpa.edu.br 
Entrevistas: horário agendado -  01/06/2022  
Envio do nome dos selecionados à Diretoria de ensino: 03/06/2022
Divulgação do resultado: 06/06/2022 após as 17h.
Envio do link da plataforma Solis GE aos candidatos selecionados para efetivação da matrícula 
06/06/2022.
Matrícula e envio dos documentos:  até 10/06/2022

Início do curso: 01/07/2022

Informações: http://www.hcpa.edu.br, menu Ensino, link “Aperfeiçoamento 
profissional – Piccap- “ Cursos com inscrições abertas”; ou pelo endereço de 
e-mail acima.

mailto:coppermann@hcpa.edu.br
http://www.hcpa.edu.br/


Programa Institucional de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional - PICCAP

Processo de seleção para ingresso no Programa de Capacitação em Fisioterapia no
Paciente Adulto Onco-Hematológico

Público-alvo: Fisioterapeutas com registro no CREFITO

Objetivos: O Programa tem por objetivo de oportunizar aos participantes a compreensão do
processo de avaliação, planejamento e intervenção fisioterapêutica nas principais doenças
onco-hematológicas do adulto.

Local de atuação: Serviço de Fisioterapia (Unidade de Internação Adulto) do Hospital de Clínicas
de Porto Alegre (HCPA)

Número de vagas: 01

Carga horária: 300 horas

Duração prevista: 6 meses

Investimento: R$ 1.080,00 (6 x R$ 180,00)

Pré-requisitos: Graduação em Fisioterapia, registro no CREFITO

Critérios de seleção para ingresso: Análise de currículo, Entrevistas (com horário agendado)

Período de inscrição: 09/05/2022 a 30/05/2022

Entrevistas: 01/06/2022 (horário agendado)

Inscrições através do envio do currículo para o e-mail: coppermann@hcpa.edu.br

Envio do nome dos selecionados ao DENS: 03/06/2022

Divulgação dos candidatos selecionados: 06/06/2022 após as 17h.

Documentos necessários para matrícula: A Relação de Documentos para Alunos Selecionados
encontra-se na página https://www.hcpa.edu.br/ensino/aperfeicoamento-profissional-piccap.
Após a seleção, será disponibilizado aos candidatos selecionados o link da plataforma Solis GE
onde deverão enviar os documentos até 10/06/2022.

Início do curso: 01/07/2022

https://goo.gl/quuRbF
https://www.hcpa.edu.br/ensino/aperfeicoamento-profissional-piccap


PROGRAMA DO CURSO:

PLANO TEÓRICO:

I.Discussão de casos clínicos

Apresentação e discussão de casos de pacientes onco-hematológicos acompanhados pelo Serviço de Fisioterapia

II. Anamnese fisioterapêutica

Avaliação do paciente onco-hematológico

III.Introdução ao câncer e as bases do tratamento oncológico

Conhecimento dos tipos de tumores, das bases do tratamento e suas complicações

IV. Principais tipos de câncer em adultos

Principais tipos de câncer que acometem o adulto e a atuação fisioterapêutica

V. Tratamento quimioterápico e radioterápico

Complicações dos tratamentos quimioterápico e radioterápico

VI. Introdução à hematologia

Noções básicas de hematologia e as principais doenças hematológicas

VII. Transplante de células tronco hematopoiéticas

Tipos de transplante de células tronco-hematopoiéticas, complicações e tratamento fisioterapêutico

VIII. Cuidados paliativos

Abordagem fisioterapêutica em cuidados paliativos

PLANO PRÁTICO:

Atividades a serem desenvolvidas sob supervisão:

Desenvolver a prática assistencial por meio de acompanhamento, auxílio e realização de atendimentos
fisioterapêuticos de pacientes onco-hematológicos adultos e de pacientes em transplante de células tronco
hematopoiéticas.


