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1. Apresentação  

O enfrentamento à doença oncológica segue recebendo uma maior atenção de 

governantes e de profissionais da saúde, pois é uma das doenças com as mais altas taxas 

de incidência, prevalência e mortalidade.  A área da Oncologia evolui, constantemente, 

com rápidos avanços científicos e tecnológicos no seu processo de prevenção, 

diagnóstico precoce e tratamento das neoplasias, sendo fundamental que a equipe 

interdisciplinar passe por um contínuo aprimoramento dos conhecimentos técnico-

científicos, com base nas melhores evidências, para promover ações de saúde e 

educação, que possibilitem minimizar os eventos indesejados da doença, agregando os 

melhores desfechos para paciente, família e comunidade. A expertise do profissional 

Enfermeiro requer qualificação para além dos limites do bacharelado.  

O curso de Especialização em Enfermagem Oncologia traz em seu cronograma a 

ênfase no papel do enfermeiro clínico oncologista, no contexto ambulatorial e hospitalar, 

declarando uma posição de protagonista desse profissional na gestão do cuidado, 

raciocínio clínico e tomada de decisão, levando a especialidade à uma prática de alta 

performance, mais humanizada e com os melhores desfechos, desde a prevenção até a 

reabilitação ou processo de morte. Tem na RDC 220/04 (que aprova o Regulamento 

Técnico de funcionamento dos Serviços de Terapia Antineoplásica) e na resolução COFEN 

210/1998, (que regulamenta a atuação dos profissionais de Enfermagem em 

quimioterapia) as bases para a construção da sua matriz curricular.  

As aulas do curso são voltadas para prática profissional exemplar, com a 

apresentação de casos clínicos e relatos de experiências, ministradas por Professores 

Especialistas na área. É uma oportunidade de criar uma rede de contatos e trocar 

experiências, em um ambiente de ensino onde a autonomia profissional, o controle sobre 

a prática clínica e o desenvolvimento do aluno são estimulados. A Oncologia traz a 

especificidade de uma área que requer, além do conhecimento, grandes desafios e, um 

deles é qualificar a assistência, elevando o protagonismo da enfermagem na área. 

2. Objetivos do Curso 

O curso de Especialização em Enfermagem Oncologia da Faculdade Moinhos habilita o 

enfermeiro, por meio de conhecimentos práticos e teóricos, para atuar na assistência ao 

paciente oncológico e hemato-oncológico nos diferentes níveis de complexidade.  

 

2.1. Objetivos Gerais 

Habilitar o profissional para promover a qualidade da assistência por meio de fluxos 

assistenciais e indicadores de gestão, utilizando as melhores evidências para definir e 

gerenciar o plano de cuidados do paciente oncológico de forma sistematizada. 

 

2.2. Objetivos Específicos 
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O curso de Especialização em Enfermagem Oncologia habilita a enfermeiro para: 

- Atuar com excelência na assistência ao paciente oncológico e hemato-oncológico, nos 

diferentes níveis de complexidade, através de fundamentos teóricos e práticos; 

- Promover a qualidade da assistência por meio de fluxos assistenciais e indicadores de 

gestão, utilizando as melhores evidências; 

- Definir e gerenciar o plano de cuidados do paciente oncológico de forma sistematizada; 

- Atuar com uma visão sistêmica, respaldada em conhecimento científico, direcionado 

para a atuação prática na assistência ao paciente. 

 

3. Perfil do Egresso  

- Enfermeiros com desejo de atuar em setores voltados para a assistência 

oncológica e hematológica, seja na esfera ambulatorial ou hospitalar, nos seus 

diferentes níveis de complexidade e fases do tratamento.  

- Enfermeiros com perfil para exercer atividades gerenciais e assistenciais 

utilizando pensamento crítico, que possibilite o julgamento clínico e a tomada de 

decisão, face às rápidas mudanças tecnológicas e científicas. 

 

Aos egressos será proporcionado a participação em atividades de extensão, palestras, 

simpósios e eventos acadêmicos e científicos relacionados à sua área de especialização, 

que forem realizadas pela Faculdade Moinhos. Os egressos possuem um canal direto de 

comunicação virtual com a Instituição, para que possam sanar dúvidas, solicitar 

informações, fazer sugestões ou críticas.  

No decorrer do curso até a sua conclusão, o aluno estará apto a: 

- Planejar, organizar, supervisionar, executar e avaliar todas as atividades de 

enfermagem, em pacientes submetidos ao tratamento quimioterápico 

antineoplásico, categorizando-o como um serviço de alta complexidade, 

alicerçados na metodologia assistencial de enfermagem; 

- Elaborar protocolos terapêuticos de enfermagem na prevenção, tratamento e 

minimização dos efeitos colaterais em pacientes submetidos ao tratamento; 

- Realizar consulta baseada no processo de enfermagem direcionado a pacientes 

em tratamento quimioterápico antineoplásico; 

- Assistir, de maneira integral, aos pacientes e suas famílias, tendo como base o 

Código de Ética dos profissionais de enfermagem e a legislação vigente; 

- Ministrar quimioterápico antineoplásico, conforme farmacocinética da droga e 

protocolo terapêutico; 

- Promover e difundir medidas de prevenção de riscos e agravos por meio da 

educação dos clientes e familiares, objetivando melhorar a qualidade de vida do 

paciente; 
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- Participar de programas de garantia da qualidade em serviço de quimioterapia, 

radioterapia, transplante de medula, cuidados paliativos de forma setorizada e 

global.  

4. Matriz Curricular 

 

Disciplina CH Professor Titular Titulação 

CIÊNCIA E INOVAÇÃO 32 RENATA KOCHHANN DOUTORA 

LINHA DE CUIDADO EM ONCOLOGIA 24 TAIANA KESSLER GOMES SARAIVA ESPECIALISTA 

FISIOPATOLOGIA EM ONCOLOGIA 32 IVAINE TAIS SAUTHIER SARTOR DOUTORA 

FARMACOLOGIA E GERENCIAMENTO 
DA DOR ONCOLÓGICA 

32 ALINE PATRICIA BRIETZKE DOUTORA 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM 
QUIMIOTERAPIA I 

24 RAQUEL REGINA SCHINWELSKI MESTRE 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM 
QUIMIOTERAPIA II 

24 TIANI GODINHO DA SILVA MESTRE 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM 
RADIOTERAPIA 

24 ANDRÉ FONTES LASKE ESPECIALISTA 

GESTÃO DA PRÁTICA ASSISTENCIAL 32 
VANDERLEIA DA ROCHA SCHARB 

CERESER 
MESTRE 

ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA 
PEDIÁTRICA 

24 LIANE ESTEVES DAUDT DOUTOR 

ENFERMAGEM EM CUIDADOS 
PALIATIVOS E HUMANIZAÇÃO 

24 RODRIGO MOURA VALLE ESPECIALISTA 

ENFERMAGEM EM HEMATO 
ONCOLOGIA 

32 CLAUDIA CACERES ASTIGARRAGA DOUTORA 

OBSERVERSHIP 56 SIDICLEI MACHADO CARVALHO MESTRE 

CH Total 360   
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