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CURSOS DA ÁREA DE ENFERMAGEM ONCOLÓGICA SÃO OPÇÕES
PARA EXPANDIR CONHECIMENTO E SE DIFERENCIAR NO MERCADO

Para cuidar melhor
A

especialização é cada vez mais valorizada em
diferentes profissões, e na enfermagem não é diferente.
Para trabalhar em unidades de atendimento oncológico, formações específicas são um diferencial e abrem
portas na hora de encontrar uma boa oportunidade
profissional. Os cursos de especialização, atualização e
aperfeiçoamento são poderosas ferramentas para aprofundar conhecimentos e aumentar as chances de se firmar na carreira, proporcionando a expertise necessária.
Algumas instituições que tratam pacientes com
câncer oferecem cursos para profissionais de enfermagem de nível superior e técnico. No INCA, por exemplo,
há as opções de atualização e aperfeiçoamento, para
graduados, e especialização, para técnicos.
Os cursos de atualização constituem modali
dade de pós-graduação lato sensu com carga horária
cumprida em tempo integral e em aulas diárias. Em
Assistência de Enfermagem estão disponíveis os
seguintes temas: Cuidados Paliativos Oncológicos;
Mastologia Oncológica; Quimioterapia; Radioterapia;
e Terapia Subcutânea. As demais opções são:
Atualização em Enfermagem: Fundamentos em
Oncologia – EAD; Enfermagem em Oncologia
Pediátrica; e Interpretação de Exames Laboratoriais
no Cuidado ao Cliente Oncológico [veja informações
sobre processos seletivos e início das aulas no final
desta matéria e no portal do INCA: www.inca.gov.br].
Também na modalidade de pós-graduação
lato sensu, os cursos de aperfeiçoamento do
INCA em Assistência de Enfermagem são cinco: Cirurgia Oncológica de Cabeça e Pescoço;
Cirurgias Abdomi
no
pélvicas; Cuidados Paliativos

Oncológicos; Neurocirurgia e Cirurgia Torácica
Oncológica; e Radioterapia.
De acordo com Ana Paula Kelly, da área de
Enfermagem da Coordenação de Ensino (Coens) do
INCA, existe um grande interesse pelos cursos de
aperfeiçoamento e atualização. “A procura é grande.
Geralmente, colocamos 15 vagas para a atualização
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e de duas a quatro para o aperfeiçoamento, e elas
sempre são preenchidas”, conta. Ela acrescenta que
os interessados nas vagas já estão no mercado de
trabalho. “A maioria vem se aperfeiçoar e buscar a
expertise das pessoas que trabalham aqui.”
“O diferencial dos nossos cursos reside na formação do aluno em um centro de referência nacional
em oncologia. Os estudantes têm a possibilidade de
associar o conteúdo teórico às atividades práticas
e, dessa maneira, realizam uma formação integral,
centrada no cuidado humanizado do paciente, como
pressuposto da instituição”, afirma Rosenice Perkins
Dias da Silva Clemente, supervisora da área de
Ensino Técnico do INCA.
Os egressos dos cursos técnicos são absorvidos rapidamente pelo mercado, atesta Maria Teresa
Xavier, assistente da área. “Muitos conseguem emprego antes mesmo de terminar o curso, e alguns
têm retornado à Instituição por meio de concurso
público”, completa.
O próximo edital de seleção para os cursos de
especialização de nível médio, que acontecerão em
2018, será divulgado entre agosto e setembro, e as
informações serão veiculadas no portal do INCA.
Serão 10 vagas para Enfermagem Oncológica e mais
10 para Instrumentação Cirúrgica Oncológica. Metade
das vagas é destinada a profissionais do Instituto.

SEMPRE APRENDENDO
A necessidade de se aperfeiçoar na carreira faz
com que muitos profissionais busquem os cursos oferecidos pelo INCA. Joaquim Lemos, 26 anos, conta que
se esforçou bastante para conquistar seu lugar na sala
de aula e que valeu a pena pela qualidade de ensino.
Servidor do INCA desde 2012, Joaquim é graduado em Enfermagem, com pós-graduação em
Centro Cirúrgico e Central de Material e Esterilização
(CME) e atua como técnico de enfermagem no HC IV,
unidade exclusiva para cuidados paliativos. Ele diz
que já participou de algumas cirurgias e percebeu que
precisava de mais conhecimento nessa área. Por isso,
resolveu concorrer a uma vaga na Especialização em
Instrumentação Cirúrgica Oncológica.
“A necessidade decorrente da demanda cirúrgica
do HC IV e a busca por aperfeiçoamento profissional
me levaram a fazer o curso. Minha preparação se deu
através de bastante estudo, algo que eu já imaginava, devido ao alto nível de exigência do INCA”, relata
Joaquim, que espera poder levar o conhecimento adquirido para o campo cirúrgico e, assim, prestar um serviço de mais qualidade para os pacientes do Instituto.
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PROCESSOS
SELETIVOS DO INCA
Nível superior
Assistência de Enfermagem em
Cuidados Paliativos Oncológicos
Pré-requisitos: pós-graduação em Oncologia
ou experiência comprovada de no mínimo
seis meses nas unidades habilitadas na rede
de média e alta complexidades em oncologia,
ou ainda ser professor ou pesquisador na
área de Oncologia e Cuidados Paliativos.
Carga horária: total de 40h, distribuídas
no período de uma semana.
Vagas disponíveis: 15.

Assistência de Enfermagem em
Mastologia Oncológica
Data: outubro (o processo seletivo está
previsto para ocorrer em setembro).
Carga horária: total de 34h, distribuídas
em cinco dias de aulas.

Assistência de Enfermagem em Quimioterapia
Objetivo: desenvolver conhecimentos sobre as
intervenções de enfermagem no manejo dos
pacientes oncológicos submetidos às terapêuticas
com agentes quimioterápicos antineoplásicos
e modificadores da resposta biológica.
Data: previsto para o primeiro
semestre de 2018.
Carga horária: total de 40h,
distribuídas em cinco dias.

Assistência de Enfermagem em Radioterapia
Data: foi realizado em março deste ano e
a previsão é de que sua próxima edição
ocorra no mesmo período de 2018.
Carga horária: total de 21h, distribuídas
em três dias.

Assistência de Enfermagem
em Terapia Subcutânea
Objetivo: atualizar conhecimentos relacionados
à administração de medicamentos
e fluidos por via subcutânea.
Data: agosto (o processo seletivo está
previsto para ocorrer em julho).
Carga horária: total de 8h, realizado
em apenas um dia.

Enfermagem em Oncologia Pediátrica
Objetivo: compreender as principais neoplasias
infantojuvenis e seus cuidados de enfermagem.
Data: outubro (o processo seletivo está
previsto para ocorrer em setembro).
Carga horária: total de 40h. O curso tem duração
de uma semana, com aulas diárias, de 8h às 17h.
Vagas disponíveis: 20.

Interpretação de Exames Laboratoriais
no Cuidado ao Cliente Oncológico
Data: não será oferecido este ano. Os
interessados devem acompanhar no portal do
INCA quando haverá novo processo seletivo.

Assistência de Enfermagem em Cirurgia
Oncológica de Cabeça e Pescoço
Data: previsto para o segundo semestre.
Carga horária: o curso dura cinco semanas,
com carga horária de 184h.

Ensino a distância
Atualização em Enfermagem:
Fundamentos em Oncologia
Pré-requisitos: o candidato precisa ter acesso à
Internet e disponibilidade semanal para estudo e
realização das atividades. Além disso, é necessário
ser registrado como enfermeiro no Coren.
Data: o processo seletivo para o curso deve
acontecer em abril, com início de aulas em maio.
Vagas disponíveis: 55.

Assistência de Enfermagem em
Cirurgias Abdominopélvicas
Data: previsto para o segundo semestre.
Carga horária: O curso dura cinco semanas,
com carga horária de 184h.

CURSOS EM
OUTRAS INSTITUIÇÕES

Assistência de Enfermagem em
Cuidados Paliativos Oncológicos
.

Data: de abril a maio deste ano

Carga horária: o curso dura cinco semanas,
com carga horária de 200h.

Assistência de Enfermagem em Neurocirurgia
e Cirurgia Torácica Oncológica
Data: o processo seletivo ainda não está aberto.
O candidato deve acompanhar as
informações pelo portal do INCA.

Assistência de Enfermagem em Radioterapia
Data: foi realizado este ano entre março e abril. O
próximo processo seletivo está previsto para 2018.
Carga horária: o curso dura cinco semanas,
com carga horária de 192h.

Assistência de Enfermagem em Cuidados
Paliativos (fellow) / Assistência de Enfermagem
em Oncologia Pediátrica (fellow)
Data: previstos para iniciar em maio,
com término em abril de 2018.
Carga horária: 1.920h, cumpridas em
tempo integral (40h semanais).

Nível médio
Especialização em Enfermagem Oncológica
Pré-requisitos: o interessado deve possuir o certificado
do curso de técnico de enfermagem com o registro
do Conselho Regional de Enfermagem (Coren).
Carga horária: o curso tem duração de 12 meses,
com carga total de 508h, distribuídas
em 16h por semana.

Instrumentação em Cirurgia Oncológica
Pré-requisitos: certificado de técnico em
enfermagem ou de instrumentação cirúrgica, ou
então experiência mínima de dois anos como
instrumentador cirúrgico, além do registro do
Conselho Regional de Enfermagem (Coren).
Carga horária: o curso tem duração de 12 meses,
com carga total de 754h, distribuídas
em 16h por semana.

Assistência de Enfermagem em Oncologia
O curso de aperfeiçoamento, oferecido pelo Serviço Na
cional de Aprendizagem Comercial (Senac) em vários estados, é dirigido tanto para enfermeiros graduados (nível
superior) quanto para técnicos em enfermagem (habilitação técnica) e auxiliares de enfermagem.
No Rio de Janeiro, são 30 vagas. As aulas deste semestre já tiveram início, mas há previsão de nova turma no
segundo. O curso tem duração de cinco semanas, com
carga horária de 20h presenciais. O investimento é de R$
644,11, podendo ser parcelado em até cinco vezes. Os
interessados podem acompanhar a abertura de vagas no
site www.rj.senac.br.
Em Santa Catarina, as aulas estão previstas para começar
em maio. São oferecidas 32 vagas. A carga horária é de
60h, e a duração do curso, de cinco meses. Investimento
de R$ 693, em até sete parcelas. Inscrições na Rua
Conselheiro Mafra, 784 – Centro, Florianópolis. Mais informações em www.sc.senac.br.
O Senac Paraná oferece o curso nas unidades de Maringá
e Londrina, cada turma com 20 vagas. A duração é de um
mês, e a carga horária, de 39h.
Em Maringá, as aulas irão de 26 de junho a 12 de julho. O
investimento é de R$ 450, que podem ser parcelados em
até nove vezes. Informações pelo telefone (44) 3218-5100
ou pelo e-mail maringa@pr.senac.br.
Na unidade Londrina Norte, o curso acontece de 2 a 18
de maio e custa R$ 405, que podem ser pagos em até
8 vezes. Outras informações pelo telefone (43) 3572-7950
ou pelo e-mail londrinanorte@pr.senac.br.

Especialização em Enfermagem em Oncologia
Para os graduados, a Faculdade Santa Marcelina, em São
Paulo, oferece 20 vagas. As inscrições abrem em maio, mas
os interessados devem fazer, primeiro, pré-inscrição na secretaria da faculdade ou no site www.fasm.edu.br. Depois,
será aplicada prova de redação. O curso tem duração de
15 meses e carga horária de 360h. O início das aulas está
marcado para 12 de agosto, e o valor do investimento é
de 15 parcelas de R$ 520,20.
Também em São Paulo, o curso de Especialização de
Nível Médio em Oncologia do Hospital Israelita Albert
Einstein abre inscrições em setembro, para 30 vagas. O
curso tem duração de 12 meses (janeiro a dezembro de
2018) e carga horária de 340h. O investimento é de 12
parcelas de R$ 420.

