PÓS- GRADUAÇÃO

MANIFESTO EADPLUS

Acreditamos que a educação tem papel fundamental na formação
do caráter e valores de uma pessoa. Tem o poder de ampliar
perspectivas e quebrar barreiras. A sua presença é determinante na

ascensão e sucesso de cada um de nós.
Tem o poder de renovar e transformar mentes e vidas. Mudar o
rumo da história. Sua ausência pode ruir impérios e fazer dos mais
poderosos, os mais tolos.
A educação é o fio invisível que une todos os povos, é a massa que
mune a cultura de uma sociedade; o arcabouço de tudo que já foi
produzido pela humanidade.

Quem faz parte do processo educativo é também parte atuante
na construção de um mundo melhor. De pessoa em pessoa.
Transformando cada aluno em um novo líder.
Orgulhamo-nos por poder ajudar nossos alunos nesse processo
de transformação. Tudo que fazemos é guiado e movido por esse
propósito profundo que sentimos. Esse propósito nos guia sempre para
frente, para o crescimento pessoal e profissional. Independente de qual
for a sua história, a nossa sempre será fazer da sua um sucesso.
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SOBRE A EADPLUS
A EADPLUS é uma instituição de ensino
voltada ao desenvolvimento e à realização de
programas educacionais para profissionais da saúde,
empresas e instituições e já qualificou mais de

10.000 alunos. A EADPLUS tem desempenhado um
importante papel na formação de profissionais de
saúde em todos os estados Brasileiros e países da
Europa e América Latina.
A EADPLUS está entre as maiores

instituições de ensino da América
Latina e é altamente especializada para
qualificar profissionais de saúde.
Nossa Visão: "Ser o maior provedor
de conteúdo educacional voltado para a
AMÉRICA
LATINA e
P Ó SSAÚDE
- G R A Dna
UA
ÇÃO
EUROPA."

INTRODUÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO:
ONCOLOGIA E CUIDADOS
PALIATIVOS

O objetivo do curso de Pós-graduação em Oncologia e cuidados

paliativos é capacitar e formar os profissionais da saúde para que
conheçam

os

princípios

básicos

da

oncogênese,

exames

complementares e de diagnóstico, tratamentos, cuidados paliativos e
intervenção multiprofissional em pacientes oncológicos para que
possam compreender e atuar com propriedade em todas as fases do
processo saúde-doença incluindo promoção e prevenção.

Nosso projeto educacional foi desenvolvido com a finalidade de
contribuir para a formação integral do aluno e oferecer não apenas os
aspectos relacionados ao tratamento clinico, mas também os aspectos
psicológicos e sociais que tangem o paciente oncológico a fim de
devolve-lo ao convívio e atividades laborais e pessoais.
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SOBRE O CURSO
A estrutura curricular do curso objetiva proporcionar aos PósGraduandos, uma sólida formação baseada na experiência, no
conhecimento e em uma estrutura de conhecimentos que a sustentam,
que lhe permitam continuamente recorrer a esta base para exercer a
sua profissão. Conta com excelentes profissionais e seu corpo docente
é formado principalmente por mestres e doutores.

O nosso curso segue as determinações do MEC

EADPLUS:

maior

instituição

de

ensino

para

profissionais de saúde da América Latina com alunos
em todos os estados Brasileiros, Espanha, Portugal,
Chile e México.
Mais de 10.000 alunos certificados.

96% de aprovação de seus alunos.
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SOBRE O CURSO

DURAÇÃO
16 meses
CARGA HORÁRIA
370 Horas
PÚBLICO-ALVO
O público-alvo é formado por
profissionais graduados das
diversas áreas do conhecimento
que atuam ou pretendam atuar com
esta área do conhecimento, como
nutricionistas, farmacêuticos,
enfermeiros, biomédicos,
fisioterapeutas, psicólogos,
assistentes sociais, médicos,
dentistas, terapeutas ocupacionais
e tecnólogos em radiologia, entre
outros.
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METODOLOGIA

Os programas educacionais da EADPLUS são fundamentados em
um processo pedagógico, que busca a formação integral do aluno.

Nossa plataforma de ensino a distância é moderna e intuitiva.
O método EADPLUS desenvolve nos profissionais as competências
necessárias para uma atuação responsável, efetiva e transformadora,
valorizando a prática e a autonomia do estudante no processo ensinoaprendizagem.

Além disso, ele possibilita a otimização de recursos financeiros dos
alunos com economia em transporte, alimentação, hospedagem e de
flexibilidade de horários para dedicação aos estudos.
Esta modalidade faz com que ocorra melhor aproveitamento do
tempo dos estudantes, possibilitando maior aprofundamento nos
conteúdos propostos, o que resulta em alta empregabilidade dos alunos

egressos.
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METODOLOGIA
O curso é auto-instrucional e desenvolvido 100% online e
disponível para qualquer local do mundo com acesso à internet.
Você poderá assistir as aulas quantas vezes quiser durante o curso,
o que permite melhor retenção do conhecimento e aproveitamento do
curso.
O curso é composto de vídeo aulas e textos para leitura, sendo
alguns

obrigatórios

disponibilizados

na

e

outros

plataforma

complementares,
de

Ensino

a

os

quais

Distância

são

(EAD)

quinzenalmente, além dos exercícios auto-avaliativos.
Estas aulas podem ser assistidas na hora que for mais conveniente

para você e o curso poderá ser realizado por meio de diferentes mídias, ou
seja, tanto por computador, como de dispositivos móveis.
A plataforma EAD utilizada é muito intuitiva e de fácil acesso,
facilitando a participação nas atividades propostas.
Caso necessite, poderá contar com o suporte técnico e também

enviar suas dúvidas para os professores e coordenadores do curso.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O processo avaliativo ocorre por meio da elaboração de:
•

trabalhos de pesquisa, relatórios, provas e exercícios, os quais
são aplicados ao final de cada módulo, e

Para aprovação no curso, o aluno deverá apresentar nota igual ou
superior a 7,0 (sete) em todas as atividades avaliativas dos módulos do
curso.
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COORDENAÇÃO
•

Avaliador do BASis/INEP (Banco
de

Avaliadores

Nacional

do

de

Sistema

Avaliação

da

Educação Superior);

•

Coordenadora do Curso de
Graduação em Fisioterapia na

MS. CASSIA XAVIER SANTOS

Faculdade Santa Marcelina;
•

Coordenadora do Curso de Pósgraduação

em

Fisioterapia

Cardiorrespiratória
Neonatal

e

Adulto

•

em Ciências da

e

Fisioterapia

Hospitalar

FASM/Hospital

Saúde,
•

Santa Marcelina;
•

Docente

do

Curso

de

Práticas

de
de

Reabilitação nos Ciclos de Vida
da Faculdade Santa Marcelina;
•

Docente

no

Centro

Universitário SENAC nos cursos
de Graduação em Tecnologia em
Radiologia e Pós- graduação em
Imagenologia, Radioterapia e
P Ó S - G R Farmácia
ADUAÇÃO
Clinica e Hospitalar

Especialista em
Saúde da Mulher em
Saúde Pública

Graduação em Medicina na
Disciplina

Fisioterapeuta Mestre

•

Especialista em
Neurofuncional

COORDENAÇÃO

•

Docente

do

Curso

de

Pós-Graduação

em

MS. CASSIA XAVIER SANTOS

Radioterapia no InRad (HC);
•

Tem experiência na área de Fisioterapia, Radiologia
e Saúde Pública, atuando principalmente nos
seguintes temas: neurologia funcional, diagnóstico
por imagem, saúde pública e ambiental, saúde da
família, saúde da mulher e qualidade de vida,
anatomia funcional, topográfica e radiológica,
patologia, microbiologia e imunologia, atuação
multiprofissional, tratamento fisioterapêutico e
Metodologia da pesquisa;

•

Membro do Conselho Municipal de Saúde como
representante das Universidades Privadas do
Município (2014/2016).

•

Membro do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
Faculdade Santa Marcelina
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ESTRUTURA CURRICULAR

MODULO : Conceitos, bases e princípios da oncogênese
Carga-horária: 30h
Programa:
•

Estrutura bioquímica dos Ácidos Nucleicos (DNA e RNA)

•

Síntese de proteínas: Transcrição

•

Síntese de proteínas: Tradução

•

Mutações genômicas, cromossômicas e gênicas

•

Nomenclatura internacional das mutações

•

Epigenética

•

Proto-oncogenes, Oncogenes e Genes Supressores de Tumor
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ESTRUTURA CURRICULAR

MODULO : Fisiopatologia do câncer e epidemiologia : em oncologia
Carga-horária: 30h
Programa:
•

Etapas da Carcinogênese (iniciação, Promoção e progressão)

•

Efeitos locais das neoplasias

•

Efeitos sistêmicos das neoplasias

•

Síndromes para neoplásicas

•

Graduação de malignidade

•

Aspectos imunitários e neoplasias

•

Imunoterapia e tratamento de neoplasias

•

Incidência e prevalência dos cânceres no Brasil e no Mundo

•

Impacto da incidência dos cânceres na Saúde de Pública do Brasil
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ESTRUTURA CURRICULAR

MODULO : Exames laboratoriais e de imagem
Carga-horária: 30h
Programa:
•

Exames sorológicos de marcadores tumorais de câncer (Antígeno
carcinoembrionário , Alfa-fetoproteína , Gonadotrofina coriônica,
Tirocalcitonina , Beta- 2- Microglobulina , CA125, CA15-3, CA 199, CA 72-4, HTG,PAP,PSA,SCC,TPA).

•

Avaliação Hematológica em pacientes oncológicos

•

Avaliação bioquímica de função hepática,

•

Avaliação bioquímica de função renal

•

Avaliação bioquímica de função cardíaca

•

Ionograma

•

Gasometria nos distúrbios ácido básicos em pacientes oncológicos

•

Metabolismo celular e Ressonância magnética com espectroscopia
de prótons

•

Metabolismo celular e PET-CT
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ESTRUTURA CURRICULAR

MODULO : Fisiopatologia e tratamento dos tumores pediátricos,
hematológicos e sólidos
Carga-horária: 60h
Programa:
•

Processos fisiopatológicos dos tumores hematológicos;

•

Processos Fisiopatológicos dos tumores sólidos;

•

Fatores de risco associados a carcinogênese;

•

Noções gerais dos tratamentos em oncologia (cirurgia,
quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, imunoterapia,

iodoterapia e transplante de medula óssea)
•

Impacto dos fatores ambientais e ocupacionais na carcinogênese
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ESTRUTURA CURRICULAR
MODULO : Abordagem multiprofissional ao paciente oncológico
Carga-horária: 90h
Programa:
•

A importância da atuação multi e interprofissional em oncologia
em todos os níveis de complexidade;

•

Cuidado integral ao paciente oncológico

•

Nutrigenética, alimentos funcionais em oncologia;

•

Assistência Nutricional ao paciente com câncer

•

Alterações metabólicas e nutricionais no paciente oncológico

•

Tratamento farmacológico e suas implicações

•

Efeitos adversos dos quimioterápicos e radioterapia

•

Fonoaudiologia em oncologia

•

Reabilitação fonoaudiologia da deglutição e fala

•

Fisioterapia em oncologia

•

Reabilitação nos distúrbios cinéticos funcionais

•

Reabilitação fisioterapeutica no pré e pós-operatório em
oncologia

•

Fisioterapia em cuidados paliativos e controle da dor

•

Reabilitação Oral em pacientes oncológicos (efeitos diretos e
indiretos)

•

Uso do Laser de baixa potência para mucosite pós-radioterapia e
quimioterapia

•

Assistência de enfermagem ao paciente oncológico
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ESTRUTURA CURRICULAR

MODULO VI: Fisiologia e controle da dor
Carga-horária: 40h
Programa:

•

Processos fisiopatológicos dos tumores hematológicos;

•

Fisiologia da dor;

•

Características da dor oncológica (cirúrgica, fantasma, óssea, em
decorrência de procedimentos diagnósticos e terapêuticos,
compressão nervosa)

•

Escala de dor

•

Controle Farmacológico da dor (opióides, não – opióides, anti-

inflamatórios, antidepressivos, ansiolíticos, estimulantes e
anfetaminas, anticonvulsivantes e esteroides)
•

Técnicas coadjuvantes no alívio da dor (eletroterapia, cirurgias)

•

Aspectos emocionais no controle e melhora da dor.
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ESTRUTURA CURRICULAR
MODULO : Cuidados paliativos e suporte emocional ao paciente e família.
Carga-horária: 60h
Programa:
•

Cuidados paliativos: conceitos, fundamentação e princípios nas várias
culturas. O trabalho interdisciplinar em cuidados paliativos. Como

praticá-lo? O papel das várias equipes. O cuidado como essência
humana.
•

A morte e o morrer: a boa morte e os estágios do morrer. Quem seria
terminal? O paciente ou a doença? O sentido da Vida.

•

Ansiedade, depressão e suicídio em cuidados paliativos.

•

A comunicação em CP. As más notícias, como transmiti-las.

•

Aspectos éticos e bioéticos, psicossociais, culturais e espirituais em

cuidados paliativos.
•

Cuidados paliativos nos vários ciclos da vida.

•

Mecanismos de defesa do paciente, família e equipe diante da
terminalidade.

•

Perdas, Lutos e medos em CP.

•

Aspectos psicossociais da Dor e sofrimento em CP.

•

Formas de enfrentamento da doença e qualidade de vida em CP.

•

Psicologia e espiritualidade em cuidados paliativos.

•

Intervenções psicológicas: terapia de apoio, Terapia cognitivo
comportamental, terapia de abordagem corporal (relaxamento,
meditação), hipnose, terapia familiar.
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ESTRUTURA CURRICULAR

MODULO : Aspectos legais e suporte social ao paciente oncológico e
à família
Carga-horária: 30h
Programa:
•

Aspectos socioeconômico e culturais do cuidado e sobrevivência
no câncer;

•

Aspectos legais que beneficiam o paciente oncológico e/ou
familiar;

•

Direitos tributáveis do paciente e/ou familiar oncológico;

•

Acesso a medicação, transporte e estudos para o paciente
oncológico;

•

Sistema Único de Saúde e Saúde Suplementar no tratamento do
câncer;
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INVESTIMENTO
Matrícula : R$ 180,00

O pagamento da matrícula poderá ser feito através de cartão de
crédito ou boleto bancário.
Envie um e-mail para posgraduacao@eadplus.com.br,
informando a opção de pagamento e os dados listados abaixo:
● Nome do curso
● Nome completo
● CPF e RG com órgão emissor
● Endereço completo com CEP
Parcelas (escolha a melhor opção)
A vista R$ 7.200,00 (10% de desconto)
● 15 parcelas de R$ 480,00
● 16 parcelas de R$ 450,00
● 17 parcelas de R$ 423,53
● 18 parcelas de R$ 400,00
● 19 parcelas de R$ 378,95
● 20 parcelas de R$ 360,00
Documentos para matrícula (digitalizados)
● Cópia do Diploma frente e verso
● Cópia de Comprovante de residência
● Cópia do CPF
● Cópia da Carteira de Identidade frente e verso
● Cópia da Certidão de nascimento ou casamento
● 1 foto 3x4 colorida
Após entrega dos documentos, será providenciado o Contrato do
aluno para ser assinado com a instituição de ensino
***Em caso de desistência o valor da matrícula não será devolvido para cobrir os custos administrativos.
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CERTIFICADO
Os cursos de Pós Graduação Lato Sensu da EADPLUS atendem as
determinações do MEC, ou seja, seguem as orientações do Ministério da
Educação.
A formação e titulação acadêmica dos professores é composta de
vasta experiência prática relacionados aos conteúdos que ministram,
exigência da EADPLUS para que os seus egressos sejam de fato
capacitados para atuação qualificada no mercado de trabalho.
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VANTAGENS DA EADPLUS
O Mercado avança e você precisa estar atualizado. Os cursos a
distância têm crescido exponencialmente no mundo todo e nas principais
instituições de ensino, ganhando destaque na área da educação online no
Brasil.
Melhor aprendizado: Diferente e mais avançado que o ensino presencial, o
formato EAD mantém todas as aulas e conteúdos disponíveis em tempo
integral, permitindo a revisão de aulas quantas vezes você precisar
aumentando, assim, a retenção do conhecimento. O seu estudo será
personalizado já que cada indivíduo aprende em uma forma diferente.
Maior flexibilidade dos horários: como superar a falta de tempo para dar conta
de tudo em um mundo moderno repleto de atribuições? Com o ensino online,
tornou-se possível conciliar trabalho, estudos e vida pessoal para estudar
dentro da sua organização pessoal e onde preferir.

Mais economia: o ensino online reduz drasticamente os seus gastos com
deslocamento, hospedagem e alimentação. Além de evitar perda de tempo
com engarrafamentos e grandes deslocamentos geográficos.
Maior concentração: você tem a possibilidade de estudar de casa ou em outro
ambiente tranquilo, permitindo maior concentração e, consequentemente,
melhor qualidade do ensino e do aprendizado.
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NORMAS E REGULAMENTOS
O aluno se responsabiliza pela veracidade das informações no
processo de matrícula e durante o curso. Caso as informações fornecidas
não sejam verdadeiras, o aluno deve ter conhecimento da consequente
anulação da matrícula.
A EADPLUS reserva-se o direito de não realizar o curso ou
prorrogar o período de matrícula e início das aulas, caso o número
mínimo de vagas para fechamento da turma não seja preenchido.
A matrícula só será efetivada após a assinatura do contrato de
prestação de serviços educacionais, do envio da documentação
obrigatória e da confirmação do recebimento da taxa de matrícula pelo
EADPLUS.
Em caso de desistência por parte do aluno o valor da matrícula não
será reembolsada.
Em caso de cancelamento da pós-graduação por parte da

EADPLUS por qualquer motivo o valor da matrícula será restituído
integralmente.
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NOSSO TIME - BOARD

VINICIUS PEDROSO
CEO
Farmacêutico. Empreendedor ligado a saúde e
educação. Amante da Tecnologia e do Ensino a
Distância. Além do EADPLUS, é sócio e
Presidente do IDVF - Instituto de
Desenvolvimento do Varejo Farmacêutico,
presidente e fundador do CONBRAFARMA, e
Presidente da Agencia Nobre.

ANA PAULA COSTA
Vice-Presidente
Farmacêutica com mais de 17 anos de
experiência no mercado de saúde exercendo
sempre cargos de liderança. É sócia do IDVF
Instituto de Desenvolvimento do Varejo
Farmacêutico, e vice-presidente do
CONBRAFARMA.
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NOSSO TIME - BOARD

DR. ANTONIO S. MARCELINO
Diretor Médico
Conselho de Administração

Graduação,
Residência
Medica
e
Doutoramento na FMUSP-SP. Clinical Fellow
na Thomas Jefferson University, Philadelphia,
PA. Médico do Centro de Diagnósticos do
Hospital Sírio Libanês. Especialista em
Ultrassonografia. Responsável Técnico do Centro de Diagnósticos e
do Programa de Residência Médica do Hospital Leforte-Liberdade.

ANA BEATRIZ C. B. DESTRUTI
Coordenadora Acadêmica
Mestre em Educação, Arte e História de
Cultura. Licenciatura em Ciências Biológicas.
Graduação em Farmácia. Atuou por 12 anos na
Divisão de Farmácia do HCFMUSP. Atuou no
Senac na coordenação de cursos
profissionalizantes e no Centro Universitário Senac, Unidade
Tiradentes, na coordenação de cursos de graduação, pós-graduação e
extensão na área de saúde. Foi membro do Comitê de Ética e Pesquisa
e do Comitê de Pós-graduação e Extensão, tendo atuado em cursos
presenciais e a distância. Possui livros publicados na área de Farmácia.
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DÚVIDAS E INFORMAÇÕES

Envie o seu número por e-mail, chat ou
whatsApp que entraremos em contato
com você.
●

Telefone
011 2306-2203

●

WhatsApp:
011 9.9141-9092
011 99799-0919

●

e-mail:
posgraduacao@eadplus.com.br

FALE COM O COORDENADOR:
Envie o seu número por e-mail, chat ou
whatsApp para agendar uma conversa
com os coordenadores do curso.
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