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O ONCO ENSINO É UMA PLATAFORMA EDUCACIONAL de apoio às unidades de saúde que realizam diagnóstico e 

tratamento oncológico no Brasil, promovida pela ABRALE. 

Por meio do Onco Ensino, unidades e centros de assistência podem complementar sua estratégia de educação 

permanente, disponibilizando cursos de aperfeiçoamento profissional a seus colaboradores. 
São cursos rápidos e à distância, para profissionais da saúde, com temas relacionados as modalidades de 

atendimento (promoção e prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos). 

As aulas são protagonizadas por especialistas de referência em suas áreas e permeadas por casos, entrevistas e 

demonstrações de procedimentos. A alta qualidade dos recursos audiovisuais são parte da estratégia para estimular 

o aluno a cumprir o programa até o final.
Os alunos são acompanhados por tutores especialistas, e convidados a participar ativamente dos cursos, em 

diversas atividades como leituras, questionários, pesquisa, fóruns e aulas ao vivo. Nos cursos autoinstrucionais os 

alunos são estimulados por mensagens automáticas personalizadas de acordo com seu progresso. 

Ao concluir 100% do curso e alcançar 70% da nota máxima ou superior, o aluno recebe o certificado com apoio 
educacional do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. 

O projeto é apoiado pelo Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica do Ministério da Saúde e as vagas 

são prioritariamente destinadas à instituições de atendimento do SUS.

Saiba mais em  WWW.ONCOENSINO.ORG/SOBRE

>>

O QUE É O
ONCO ENSINO



COMO FUNCIONAM OS CURSOS?

Buscando uma experiência de aprendizagem eficiente e 
inovadora, baseamos nossa metodologia nas melhores práticas 

de ensino à distância aliadas à poderosa combinação de 

conteúdos de qualidade e recursos audiovisuais estimulantes. 

Teremos a oportunidade de apresentar a nossos alunos, 

videoaulas permeadas por reportagens, entrevistas, casos, 

demonstração de procedimentos além de recursos tecnológicos 

para promover diversos tipos de interações, como fóruns de 

discussão, inclusive transmissão de aulas ao vivo. 

METODOLOGIA RECURSOS

100% ONLINE

VIDEOAULAS

TUTORES

AO VIVO
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PROGRAME-SE PARA INICIAR E CONCLUIR SEU CURSO

CERTIFICADO 

Conquiste o certificado 
com apoio educacional 

do Instituto de Ensino 
Albert Einstein. 

DISCIPLINA

Reserve em sua agenda  

pelo menos 2 horas  

por semana.

PERÍODO 

O acesso à seu curso fica 
disponível por 60 dias. 

HORÁRIO LIVRE 

Você pode fazer as aulas  

em qualquer horário.  

Exceto as aulas ao vivo. 

INÍCIO

Os cursos deste catálogo 

iniciam dia 18 de setembro  

de 2020.

IMPORTANTE: PARA QUE UM CURSO SEJA INICIADO, É NECESSÁRIO A INSCRIÇÃO DE NO MÍNIMO  

20 ALUNOS CONSIDERANDO TODAS AS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES. 
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INÍCIO DOS CURSOS NO PRIMEIRO DIA DE AULA ENVIAMOS UM E-MAIL DE BOAS-VINDAS COM LOGIN, SENHA E ORIENTAÇÕES PARA 

 INÍCIO DOS CURSOS. O E-MAIL INFORMADO NA INSCRIÇÃO SERÁ UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DO LOGIN NA PLATAFORMA.

UPLOAD

CHECAGEMFORMULÁRIO

PROCESSO DE INSCRIÇÃO

Uma planilha é enviada ao gestor da 

instituição para a coleta das inscrições junto 

aos colaboradores. O gestor deve enviar 

dentro do prazo estabelecido, a planilha com 

os dados preenchidos corretamente.

Ao recebermos a planilha preenchida  

verificamos se os dados estão corretos.
Inscrições com dados incompletos ou inadequadas 

ao público-alvo não serão realizadas.

O interessado deve atentar-se ao  

público-alvo do curso e solicitar inscrição 

apenas nos títulos adequados à sua profissão. 
Cada colaborador pode se inscrever  

em no máximo 2 cursos.

Após a checagem, transferimos para a nossa 

plataforma para serem processados.

03
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CUIDADOS PALIATIVOS  
EM ONCOLOGIA 
PEDIÁTRICA

PROFESSORA COORDENADORA: SILVIA MARIA DE MACEDO BARBOSA

_
CONTEÚDO

Aula 1: Introdução aos Cuidados Paliativos Pediátricos

Aula 2: Comunicação de Más Notícias

Aula 3: Abordagem da Criança e Família 

Aula 4: Tratamento da Dor 

Aula 5: Tratamento da Dispneia, Náusea e Vômito

Aula 6: Transição do paciente com doença crônica para  

a fase adulta 

Aula 7: Cuidados de Fim de Vida

Aula 8: Aspectos psicossociais de crianças e adolescentes  

em Cuidados Paliativos

_
DESCRIÇÃO DO CURSO

O aluno terá conhecimento sobre o conceito de Cuidados 

Paliativos Pediátricos (CPP), seu objetivo, identificação e 
tratamento de sintomas, comunicação de más notícias, 

abordagem da criança e família, aspectos psicossociais da 

criança e do adolescente em CPP, Transição do paciente com 

doença crônica para a fase adulta e cuidados de fim de vida.
_
PÚBLICO-ALVO
Profissionais da Saúde que procuram aprimoramento na área  
de Cuidados Paliativos em Oncologia Pediátrica. Em especial, 

recém-formados ou estudantes cursando o final da Graduação.

CARGA HORÁRIA

8 horas

DURAÇÃO

60 dias

CURSO COM TUTORIA

Apoio de Especialista

NOVO
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ENFERMAGEM  

EM ONCOLOGIA 
PEDIÁTRICA

_
CONTEÚDO

Aula 1: Sinais e Sintomas do Câncer Infantojuvenil. 

Aula 2: Cuidados de Enfermagem durante a fase  

de diagnóstico do câncer Infantojuvenil. 

Aula 3: Cuidados de Enfermagem à Crianças e Adolescentes 

submetidos a Quimioterapia.

Aula 4: Acessos Venosos em Oncologia Pediátrica – Desafio para 
a Equipe de Enfermagem.

Aula 5: Cuidados de Enfermagem à Crianças e Adolescentes 

com Câncer submetidos à cirurgia.

Aula 6. Radioterapia em Oncologia Pediátrica.

Aula 7: A Dor no Paciente Oncológico Pediátrico: Como  

eu Cuido. 

Aula 8: Cuidados Paliativos em Oncologia Pediátrica.

Aula 9: Efeitos Tardios do Tratamento Oncológico realizado em 

Crianças e Adolescentes.

_
DESCRIÇÃO DO CURSO

O curso aborda a epidemiologia do câncer infanto-juvenil 

no Brasil e no Mundo, bem como os recursos diagnóstico e 

terapêuticos, dor e cuidados paliativos, integrando conceitos 

teóricos e identificando o papel da equipe de enfermagem 
diante das necessidades da criança e/ou adolescente e família. 

Ao término do curso o aluno deverá estar apto para reconhecer 

os sinais e sintomas dos principais tumores que acometem 

crianças e adolescentes, bem como assistir esses pacientes e 

familiares desde o diagnóstico até o final do tratamento. 
_
PÚBLICO-ALVO

Enfermeiros, Estudantes de Enfermagem, Técnicos e Auxiliares  

de Enfermagem.

PROFESSORA COORDENADORA: JULIANA PEPE MARINHO

CARGA HORÁRIA

9 horas

DURAÇÃO

60 dias

CURSO COM TUTORIA

Apoio de Especialista

NOVO
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FISIOTERAPIA  
EM ONCOLOGIA  
PEDIÁTRICA

PROFESSORA COORDENADORA: TALITA RODRIGUES

_
CONTEÚDO

Aula 1: Introdução à fisioterapia em oncopediatria

Aula 2: Tumores cerebrais

Aula 3: Tumores ósseos

Aula 4: Neuropatia periférica

Aula 5: Leucemia e Linfoma

Aula 6: Papel do fisioterapeuta no TMO em oncopediatria

Aula 7: Urgência e emergências em oncopediatria

Aula 8: Fisioterapia respiratória em oncopediatria

Aula 9: Fisioterapia motora em oncopediatria

Aula 10: Cuidados Paliativos

_
DESCRIÇÃO DO CURSO

Explore a atuação da fisioterapia em oncologia pediátrica, de  tal 
forma que possa reconhecer as principais doenças oncológicas 

pediátricas e seu tratamento, as principais particularidades 

do paciente com câncer e as condutas fisioterapêuticas 
mais adequadas e estratégicas. Reconheça a importância da 

fisioterapia no transplante de medula óssea e como suas ações 
podem amenizar e melhorar a intervenção médica.

_
PÚBLICO-ALVO

Fisioterapeutas, residentes, alunos de graduação em fisioterapia  
e profissionais em aprimoramento.

CARGA HORÁRIA

10 horas

DURAÇÃO

60 dias

CURSO COM TUTORIA

Apoio de Especialista
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NUTRIÇÃO  
EM ONCOLOGIA 
PEDIÁTRICA

PROFESSORA COORDENADORA: BIANCA MANZOLI

_
CONTEÚDO

Aula 1: Triagem na Oncologia Pediátrica

Aula 2: Avaliação Nutricional

Aula 3: Terapia Nutricional: oral, enteral e parenteral

Aula 4: TCTH Crítico Cirúrgico

Aula 5: Dieta para Neutropenia

Aula 6: Nutrição no Paciente Fora de Terapia

Aula 7: Alimentos Funcionais

Aula 8: Nutrição em Cuidados Paliativos

_
DESCRIÇÃO DO CURSO

Como trabalhar a nutrição junto à criança hospitalizada com 

câncer? Neste treinamento você vai ter contato com os principais 

métodos de avaliação nutricional,  como planejar e desenvolver 

a assistência nutricional do paciente oncológico pediátrico em 

todas as fases do tratamento, utilizar ferramentas nutricionais 

adequadas ao atendimento na oncopediatria e conhecer  

os principais conceitos para a prática da terapia nutricional.

_
PÚBLICO-ALVO

Profissionais de nutrição, recém-formados ou estudantes em fase 
de conclusão de curso.

CARGA HORÁRIA

8 horas

DURAÇÃO

60 dias

CURSO COM TUTORIA

Apoio de Especialista
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PSICO-ONCOLOGIA
PEDIÁTRICA

_
CONTEÚDO

Aula 1: O impacto psicológico do surgimento do câncer na 

infância e adolescência

Aula 2: Repercussões psicossociais no contexto familiar e social

Aula 3: Modalidades de intervenções psicoterapêuticas

Aula 4: Efeitos tardios do câncer na infância: Abordagem 

multiprofissional

Aula 5: A vida após o câncer na infância

Aula 6: Recidiva e diretivas antecipadas de vontade

Aula 7: Quando não há cura para a doença: Cuidados paliativos 

e luto

Aula 8: Os profissionais diante da morte

_
DESCRIÇÃO DO CURSO

Lidar com processo de luto e as repercussões psicológicas 

implícitas no adoecimento é uma tarefa árdua. Identificar quais 
as intervenções psicossociais que facilitam o enfrentamento 

das diferentes etapas do tratamento e promovem qualidade 

de vida e dignidade no viver e no morrer fazem com que esses 

momentos sejam vividos de forma menos turbulenta. Propomos 

ao aluno um mergulho interdisciplinar, num curso cheio de 

casos e emoção, que demonstra retratos sociais que impactam o 

paciente e o profissional.
_
PÚBLICO-ALVO

Psicólogos e profissionais da área da saúde que atuam em 
oncologia pediátrica.

*Para fins de exercício profissional, o certificado desse curso 
deve ser acompanhado pelo registro no Conselho Profissional 
de seu portador.

PROFESSORA COORDENADORA: JULIANA PEPE MARINHO

CARGA HORÁRIA

8 horas

DURAÇÃO

60 dias

CURSO COM TUTORIA

Apoio de Especialista
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DIAGNÓSTICO  
DAS PATOLOGIAS 
ONCOLÓGICAS  
EM PEDIATRIA

_
CONTEÚDO

Aula 1: Diagnóstico precoce e cura do câncer

Aula 2: Papel do pediatra para o diagnóstico precoce do câncer

Aula 3: Sinais e sintomas comuns ao câncer pediátrico I

Aula 4: Sinais e sintomas comuns ao câncer pediátrico II

Aula 5: Neoplasias hematológicas I

Aula 6: Neoplasias hematológicas II

Aula 7: Tumores sólidos I - Sistema Nervoso Central

Aula 8: Tumores sólidos II - Osso e Partes moles

Aula 9: Tumores sólidos III - neuroblastoma, renal e 

retinoblastoma

Aula 10: Câncer no recém-nascido

Aula 11: Organização do sistema de referência  

e contrarreferência

Aula 12: Humanização do atendimento em oncologia pediátrica

_
DESCRIÇÃO DO CURSO

Entender as etapas que envolvem a primeira consulta, o 

retorno, os exames e o acompanhamento do caso deve ser um 

compromisso do corpo médico. Com este curso, o aluno terá 

contato com conteúdo básico sobre como realizar o diagnóstico 

das patologias oncológicas na infância, tendo acesso aos 

conceitos de definição, compreendendo o estadiamento, fatores 
prognósticos e a importância da relação com o sistema de saúde 

e os pacientes.

_
PÚBLICO-ALVO

Médico Generalista (pediatra geral, pronto-socorro, ESF) em busca 
de aprimoramento ou Especialista (todas as áreas) e residentes.

PROFESSOR COORDENADOR: VICENTE ODONE FILHO

CARGA HORÁRIA

12 horas

DURAÇÃO

60 dias

CURSO COM TUTORIA

Apoio de Especialista
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