
 

 

Programa Institucional de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional 
PICCAP 

Processo de seleção para ingresso na Capacitação em intervenção fisioterapêutica 
em pacientes submetidos a Transplante de Células Tronco Hematopoéticas (TCTH) – 
Adulto e Pediátrico 

Público-alvo: Fisioterapeutas 

Objetivos: Oportunizar ao aluno a compreensão do processo de avaliação, planejamento 

e 

intervenção fisioterapêutica em pacientes no pré, trans e pós-transplante de células tronco 

hematopoéticas adulto e pediátrico. 

 

Local de atuação: Serviço de Fisioterapia 

Número de vagas: 01 

Carga horária: 180 horas  

Duração prevista: 03 meses 

Investimento: R$ 600,00  

Pré-requisitos: Registro no Crefito 

Critérios de seleção para ingresso: Análise de Currículo e Entrevista (horário agendado) 

Período de Seleção: até 12/03/2020 

Inscrições através do e-mail: coppermann@hcpa.edu.br 

Entrevistas: 16/03/2020 - Horário agendado.  

Envio do nome dos selecionados ao Gens: 17/03/2020 

Divulgação dos candidatos selecionados: 18/03/2020 

Documentos necessários para matrícula: Relação de Documentos descrita no verso do 

Formulário de Inscrição disponível na página https://goo.gl/oSTAZo 

Entrega da documentação: até 20/03/2020 no Grupo de Ensino, sala 168 (1º andar) do 

HCPA. 

Início do curso: 06/04/2020 

 

 



 

 

PROGRAMA DO CURSO: 

 

PLANO TEÓRICO:  

Discussão de casos clínicos: 

- Discussão e apresentação de casos clínicos acompanhados durante o curso. 

Avaliação do Paciente Onco-hematológico adulto e pediátrico: 

- Características da avaliação do paciente onco-hematológico adulto e pediátrico. 

Hematopoiese: 

- Apresentar a formação das células sanguíneas e suas principais alterações. 

Principais doenças onco-hematológicas do adulto: 

- Apresentar as principais doenças onco-hematológicas com indicação de TCTH no adulto. 

Principais doenças onco-hematológicas pediátricas: 

- Apresentar as principais doenças onco-hematológicas com indicação de TCTH em pediatria. 

Transplante de células tronco hematopoéticas: 

- Apresentar as diversas modalidades de TCTH, suas principais complicações e intervenção 
fisioterapêutica. 

Artigos Científicos: 

- Apresentação e discussão de artigos científicos relacionados ao TCTH. 

 

PLANO PRÁTICO:  

Atividades a serem desenvolvidas sob supervisão: 

- Acompanhar, auxiliar e realizar atendimentos fisioterapêuticos de pacientes adultos e pediátricos 
no Transplante de Células Tronco Hematopoiéticas (TCTH). 


