
 

 

Programa Institucional de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional 
PICCAP 

 

Processo de seleção para ingresso na Capacitação em atuação profissional e 
ferramentas terapêuticas no atendimento ao paciente restrito ao leito 

 
Público-alvo: Profissionais graduados em Educação Física (Licenciatura plena ou 
Bacharelado), Pedagogia e Terapia Ocupacional 
 
Objetivos:  
- Capacitar o profissional para atuar na área da saúde com ênfase em pacientes restritos 
ao leito nas áreas de Cuidados Paliativos, Geriatria, Hemodiálise e Transplante de Medula 
Óssea (TMO). 
- Proporcionar vivências de atendimento ao paciente restrito ao leito nas áreas descritas 
acima, considerando aspectos lúdicos e biopsicossociais. 
- Proporcionar o conhecimento teórico e prático para o manejo do paciente restrito ao leito 
nas áreas descritas acima. 
 
Local de atuação: Serviço de Educação Física e Terapia Ocupacional (SEFTO) 
 
Número de vagas: 03  
 
Carga horária: 290 horas 
 
Duração prevista: 06 meses  
 
Investimento: R$ 900,00 
 
Pré-requisitos: Graduação completa nos cursos descritos no público-alvo 
  
Critérios de seleção para ingresso: Análise de currículo e entrevistas com horário 
agendado 

 
Inscrições através do envio do currículo para o e-mail: thsantos@hcpa.edu.br 
 
Prazo para inscrição: até 04/10/2019  
 
Entrevistas: 09/10/2019 com horário agendado 
 
Envio dos nomes dos selecionados ao Grupo de Ensino: 10/10/2019 
 
Publicação dos selecionados: 11/10/2019 a partir das 17h 
 
Entrega da documentação no Grupo de Ensino, sala 168, 1º andar: até 18/10/2019 
 

mailto:thsantos@hcpa.edu.br


 

 

Documentos necessários para matrícula: Após seleção os candidatos deverão entregar 
no Grupo de Ensino (sala 168, 1º andar do HCPA) conforme a Relação de Documentos 
constante no verso do Formulário de Inscrição disponível na página 
https://www.hcpa.edu.br/ensino/ensino-aperfeicoamento-profissional-piccap/ensino-
aperfeicoamento-profissional-piccap-orientacoes 
 
Início do curso: 04/11/2019 
 

 
 
 

Programa do Curso 

 
Plano Teórico 

 

Nome da Disciplina e Carga 
Horária  

Nome do 
Profissional 

Responsável 
Conteúdo a ser desenvolvido 

Histórico e estrutura do Serviço 
de Educação Física e Terapia 
Ocupacional - 2h 

Regina Sikilero Histórico do serviço e campos de atuação 
profissional 

Ética e postura profissional - 1h 
 

Carolina Panceri Acesso ao prontuário 

Sistema Único de Saúde - 2h 
 

Tatiana Dalmazo Histórico do SUS 
Princípios do SUS 

Controle de Infecções - 2h Nádia Kuplich 

Normas de segurança e orientações para o 
atendimento do paciente 
Higienização de materiais 
Lavagem das mãos e outros cuidados 

Humanização: desafios e 
possibilidades - 2h Tatiana Dalmazo 

Política Nacional de Humanização 
A humanização no cuidado a pacientes internados 
em hospital geral 

Contextualizando o paciente de 
transplante de célula tronco 
hematopoéticas (TCTH) - 2h 

Enfermagem 5º Sul Noções de cuidados a pacientes neutropênicos e 
TCTH 

Tratamento para doenças 
hematológicas e TCTH - 2h Enfermagem 5º Sul Principais tratamentos para doenças 

hematológicas e transplante alogênico 
Efeitos adversos do transplante 
- 2h Enfermagem 5º Sul Efeitos adversos do transplante alogênico e 

doença do enxerto contra o hospedeiro (DECH) 

Doença renal crônica e tipos de 
tratamento - 2h 

Maria Conceição da 
Costa Proença, 
Karen Patrícia 
Macedo Fengler 

Conceito, tipos de tratamento: conservador, 
hemodiálise e diálise peritoneal. 

Lazer e cultura na doença renal 
crônica - 2h 

Angélica Nickel 
Adamoli 

Importância das atividades de lazer e cultura para 
pessoas em tratamento dialítico. Tipos de 
atividades de lazer e cultura em uma unidade de 
hemodiálise, potencialidades e desafios. 

Mindfulness/Atenção plena 
como ferramenta de cuidado 
integral da pessoa com doença 
renal crônica - 2h 

Angélica Nickel 
Adamoli 

Conceituação, evidências científicas do 
mindfulness/atenção plena no cuidado mente e 
corpo, doença renal e comorbidades associadas e 
sua relação com a dor crônica.. 

https://www.hcpa.edu.br/ensino/ensino-aperfeicoamento-profissional-piccap/ensino-aperfeicoamento-profissional-piccap-orientacoes
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Geriatria - 1h 
Regina Sikilero 
 

Conceitos, legislação/estatuto do idoso, saúde do 
idoso (patologias mais comuns), limitações e 
possibilidades. 

Ação Lúdico Terapêutica para 
idosos internados/ acamados na 
UC-UAA/HCPA - 2h 

Regina Sikilero 
 

Conceitos, Recreação Terapêutica como 
ferramenta de promoção de saúde e bem estar no 
ambiente hospitalar, importância e desafios para a 
implantação de um programa de atividades lúdico 
terapêuticas para idosos hospitalizados/ acamados 
na UC-UAA/HCPA. 

Rotinas do atendimento ao 
paciente idoso 
acamado/hospitalizado na 
Unidade Clínica UAA /HCPA - 
1h 

Regina Sikilero 
 

Rotina da UC-UAA,/HCPA, trabalho 
multiprofissional, dinâmica do trabalho realizado na 
Unidade Clínica UAA/HCPA. 

Cuidados Paliativos - 2h 
Marjorie Morais 
 

Conceitos e definições sobre Cuidados Paliativos, 
discussão de caso,participação em round 
multiprofissional. Importância da escuta, 
acolhimento e auxílio.  

Ferramentas e 
possibilidades  em Cuidados 
Paliativos - 2h 

Marjorie Morais 
 

A importância da qualidade de vida no âmbito 
físico, emocional, espiritual e familiar. Desejos, 
possibilidades e autonomia na internação e final de 
vida. Cuidado com o cuidador, escuta e 
acolhimento. Adaptações para  melhora do 
conforto, autonomia e independência na rotina 
diária. 

 
Plano Prático 

 

Atividades a serem desenvolvidas – sob supervisão Nome do Profissional Responsável 

Realizar intervenção lúdico terapêutica com os pacientes 
sob a supervisão do profissional responsável 

Angélica Adamoli, Isabel Rossato, Thais 
Chiapinotto, Regina Sikilero, Marjorie de 
Morais 

Realizar vivências em práticas corporais na saúde para os 
pacientes sob a supervisão do profissional responsável 
 

Angélica Adamoli, Isabel Rossato, Thais 
Chiapinotto, Regina Sikilero, Marjorie de 
Morais 

 


