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Introdução: No contexto hospitalar, a educação a distância (EAD) é uma estratégia de ensino que possibilita atualizar o 
conhecimento dos profissionais sobre temas que estejam relacionados aos seus processos de trabalho.  A amplitude do problema 
do câncer e a complexidade dos cuidados exigidos na atenção aos pacientes em tratamento oncológico, motivaram a construção 
de um curso no formato EAD sobre Cuidados em Quimioterapia e Radioterapia. Objetivo: Descrever a experiência de profissionais 
do Serviço de Enfermagem Onco-Hematológica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) na elaboração de um curso na 
modalidade EAD sobre Cuidados em Quimioterapia e Radioterapia. Método: Trata-se de um relato de experiência dos enfermeiros 
que colaboraram na construção do curso sobre Cuidados em Quimioterapia e Radioterapia, disponibilizado em abril de 2017 na 
Plataforma Moodle do HCPA, à equipe de enfermagem que atua na assistência aos pacientes onco-hematológicos em unidades 
de internação e ambulatoriais. Resultados: Em reuniões periódicas com o grupo de organizadores, composto por enfermeiros, 
farmacêuticos e analistas do serviço de qualificação, o curso a distância foi estruturado para ocorrer em formato inteiramente on-
line, permitindo ao público-alvo o acesso a informações sobre Quimioterapia e Radioterapia por meio da leitura do conteúdo 
organizado em 3 blocos teóricos. Com carga horária de duas horas, o programa do curso buscou contemplar os seguintes tópicos: 
conceitos de quimioterapia, vias de administração e cuidados durante a infusão, manejo de situações que envolvem a ocorrência 
de extravasamento e de derramamento de quimioterapia; conceitos de radioterapia (Teleterapia e Braquiterapia), etapas do 
tratamento e efeitos colaterais, principais cuidados com os pacientes em radioterapia, Total Body Irradiation (TBI) e radiocirurgia. 
Ao concluir a leitura do material, o aluno é convidado a responder os exercícios de fixação, caracterizados por palavras cruzadas e 
pelo preenchimento de lacunas. Ainda, o aluno conta com a possibilidade de participar do fórum no ambiente virtual para elucidar 
possíveis dúvidas com os instrutores. Conclusão: Por meio do curso, esperou-se atualizar o conhecimento da equipe de 
enfermagem em relação aos principais cuidados com os pacientes submetidos à quimioterapia e à radioterapia. Assim como, 
possibilitar que os profissionais envolvidos na atenção ao paciente oncológico desenvolvam suas atividades assistenciais com 
maior segurança. Palavras-chaves: educação a distância, educação em enfermagem, enfermagem oncológica  

 
 


