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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
  

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

 

CÓDIGO:
FAMED39514

COMPONENTE CURRICULAR:
Oncologia

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:
Faculdade de Medicina

SIGLA:
FAMED

CH TOTAL TEÓRICA:
30 horas

CH TOTAL PRÁTICA:
30 horas

CH TOTAL:
60 horas

 

1. OBJETIVOS

 Conhecer os principais tumores malignos, com ênfase na prevenção primária, diagnós�co precoce e as
noções básicas sobre as condutas terapêu�cas.

2. EMENTA

Conceitos essenciais em Oncologia. Aspectos epidemiológicos, preven�vos, clínicos e diagnós�cos dos
diversos tumores malignos. Principais abordagens terapêu�cas em oncologia: cirurgia, radioterapia,
quimioterapia an�neoplásica e cuidados palia�vos.

3. PROGRAMA

PROGRAMA TEÓRICO: aula teórica, de segunda a sexta-feira das 07:10hs às 08:00hs em cada semestre
le�vo  (15 semanas).

1. Epidemiologia do câncer – noção básica sobre os principais os tumores mais incidentes e
prevalentes no Brasil e no mundo

2. E�ologia, rastreamento e prevenção do câncer – noção básica sobre os principais fatores de risco e
de prevenção do câncer. Noções sobre os tumores rastreavam.

3. Diagnós�co citológico, anatomo patológico do câncer e laboratorial do câncer – noção sobre o
diagnós�co do câncer pela histologia, patologia e laboratorial.

4. Aspectos radiológicos das neoplasias – noção sobre os principais exames radiológicos conforme o
�po de neoplasia.

5. Estadiamento das neoplasias – conforme a orientação da AJCC Cancer Staging

6. Conceitos básicos de medicina nuclear – saber da importância dos radionuclídeos e instrumental
em medicina nuclear. Aplicações de medicina nuclear em Cancerologia.

7. Princípios básicos do tratamento cirúrgico nos principais tumores – noção sobre cirurgia RO, R1 e
R2 nos diversos grupos tumorais.

8. Conceitos básicos sobre radioterapia – noção sobre radiações ionizantes e planejamento
terapêu�co em radioterapia nos principais tumores

9. Princípios básicos do tratamento quimioterápico nos principais tumores – noção sobre
quimioterapia, terapia alvo e imunomoduladores nos principais tumores.
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10. Efeitos colaterais e complicações do tratamento oncológico – noção sobre as sequelas agudas e
crônicas e as possíveis reabilitações.

11. Síndromes paraneoplásicas – noção sobre as diversas modalidades de diagnós�co de neoplasia
pelas apresentações paraneoplásicas

12. Princípios para o uso de sangue e hemoderivados e de Transplante de Medula Óssea – noções
sobre a indicação de suporte hemoterápico e as indicações e resultados do TMO.

13. Aconselhamento gené�co – noções sobre as principais síndromes gené�cas que necessitam de
acompanhamento médico e as possíveis medidas para maximizar a sobrevida.

14. Marcadores tumorais – noção sobre os marcadores tumorais efe�vos na prá�ca clínica

15. Cuidados supor�vos, palia�vos e do paciente terminal – noção sobre a escala de analgesia,
aprender a dar má no�cia e quando indicar os cuidados palia�vos.

PROGRAMA PRÁTICO: par�cipação no atendimento aos pacientes com câncer no ambulatório e na
enfermaria, por 15 semanas, em rodízio de 4 a 8 alunos.
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6. APROVAÇÃO

 

Prof.ª Dr.ª Rosângela Mar�ns de Araújo
Coordenadora do Curso de Graduação em Medicina

Prof. Dr. Carlos Henrique Mar�ns da Silva
Diretor da Faculdade de Medicina

 

Documento assinado eletronicamente por Rosângela Mar�ns de Araújo, Coordenador(a), em
28/11/2019, às 09:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1721318 e
o código CRC A28B87EE.

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/resenha_luta_contra_cancer.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 23117.096613/2019-41 SEI nº 1721318


