EDITORES CIENTÍFICOS

RESULTADOS
• 12.000 participantes inscritos.

Direção

• Alunos em 50 países.

Xavier Bosch, M.D., PhD.

• 32 tutores internacionais credenciados.

Coordenação

• 70% dos alunos certificados.

Xavier Castellsagué, M.D., PhD.
Silvia de Sanjosé, M.D., PhD.

• 85% dos alunos avaliaram o curso como bom/excelente.
• Disponível em 5 idiomas: Inglês, Espanhol, Francês, Russo e Português.
• Subvenções disponíveis.

CURSO DE PREVENÇÃO DO
CÂNCER DE COLO DO ÚTERO

Autoria
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Laia Bruni, M.D.

INSCRIÇÃO

Revisores Externos

1. Acesse nosso site:
http://prevencao-cancer-colo-utero.e-oncologia.org
2. Clique em “Inscrição on-line”
3. Preencha o formulário de inscrição
4. Este curso requer um código promocional: CURSOHPV
5. Você receberá um e-mail com as informações para
acessar a sala de aula

Lluis Cabero, M.D., PhD.
Jack Cuzick, PhD.
Nathalie Broutet, M.D., PhD.
Rengaswamy Sankaranarayanan, M.D., PhD.
Jorma Paavonen, M.D., PhD.
Chakib Nejjari, M.D., PhD.
Victoria Key, M.A., MSC.
Susan Morgan, MPH.

ENDOSSOS CIENTÍFICOS

Programa internacional on-line de prevenção de
câncer de colo do útero

Versão em língua portuguesa apoiada por
Instituto Nacional de Ciência
e Tecnologia das Doenças
do Papilomavírus (INCT-HPV)

International
Federation of
Gynecology
and Obstetrics

WHO/ICO Information
Centre on HPV and
Cervical Cancer

Union for International
Cancer Control

International
Atomic Energy
Agency

Elsevier

International Agency for Research on Cancer

Com a participação da Organização Mundial da Saúde

Instituto de Câncer do Estado
de São Paulo (ICESP, HC-FMUSP)
Tradução com participação de Lenice Galan,
Maria Luiza Baggio e Vera Fonseca
Supervisão Geral de Luisa Lina Villa

Para mais informações
www.e-oncologia.org
e-oncologia@iconcologia.net

APRESENTAÇÃO

OBJETIVOS

ESTRUTURA DO CURSO

O câncer de colo do útero continua a ser o segundo tipo de câncer
mais importante em mulheres em todo o mundo sendo prioridade
em câncer na maioria dos países em desenvolvimento.

Ao final do curso os participantes serão capazes de:
•
Compreender a história natural do HPV e câncer cervical,
bem como o papel da infecção pelo HPV na carcinogênese
do câncer de colo do útero.
•
Definir o papel de outros cofatores na persistência da infecção pelo HPV, e a progressão de lesões pré-cancerosas para
câncer invasivo de colo do útero.
•
Identificar o impacto global do câncer de colo uterino e comparar sua incidência e mortalidade em diferentes regiões do
mundo.
•
Identificar o impacto da infecção por HPV em outros tipos de
câncer e doenças benignas.
•
Reconhecer as vacinas contra o HPV atualmente disponíveis
e compreender as informações sobre eficácia e segurança.
•
Identificar os fatores a serem considerados na introdução da
vacinação contra o HPV.
•
Conhecer e compreender a efetividade de outros métodos
de prevenção primária.
•
Identificar as vantagens e desvantagens de diferentes métodos de rastreio do câncer de colo do útero.

O curso está estruturado em 6 módulos:

O câncer cervical é em grande parte evitável e curável se diagnosticado e tratado numa fase precoce. Na ausência de ação preventiva
eficiente, o câncer de colo do útero é geralmente diagnosticado em
estágios avançados e resulta em uma das principais causas de morte entre mulheres jovens.

Todos os anos, o câncer de colo do útero afeta
aproximadamente 500.000 mulheres e tira a vida
de mais de um quarto de milhão em todo o mundo, com 85% das mortes por câncer de colo do
útero ocorrendo em países pobres.
O advento das vacinas contra o HPV e o impacto da tecnologia de
HPV para o rastreio do câncer de colo do útero representam um
marco de prevenção.
A introdução de uma nova vacina para mulheres de todo o mundo
requer que literalmente dezenas de milhares de profissionais de
saúde e tomadores de decisão compreendam o seu valor e modo
de uso. Por sua vez, eles devem ser capazes de explicá-la adequadamente para milhões de famílias que vivem em comunidades diversas quanto à cultura, crenças e línguas.
Informações sobre uma nova vacina e novas opções de rastreamento
devem ser cientificamente precisas e tecnicamente imparciais. A comunicação tem que ser precisa, isenta e didática.
Este curso virtual foi projetado para fornecer tais informações aos
profissionais de saúde em todo o mundo, sem custos para o participante, superando as limitações de viagem, disponibilidade de
tempo ou a barreira das línguas.

A educação profissional é a chave mestra para
melhorar a prevenção do câncer de colo do
útero.

Módulo 1. Introdução
Módulo 2. História natural da infecção pelo papilomavírus
huma no (HPV) e o câncer de colo do útero
Módulo 3. Carga da infecção por HPV e as doenças relacionadas
ao HPV
Módulo 4. HPV e outras doenças
Módulo 5. Controle e prevenção do câncer de colo do útero:
5.1 Vacinas de HPV
5.2 Uso de preservativo masculino e circuncisão
5.3 Opções atuais de rastreio do câncer de colo do útero
5.4 Estratégias de prevenção do câncer de colo do útero
5.5 Educação em Saúde e aconselhamento
Module 6. HPV em populações especiais
Os participantes são acompanhados por um tutor qualificado,
que irá guiá-los e animar discussões nos fóruns. Os materiais do
curso incluem:

•
•

OS CONTEÚDOS FORAM PREPARADOS PARA
•
•
•

Profissionais da saúde envolvidos na prevenção do câncer de
colo do útero e Profissionais da saúde pública,
Planejadores de saúde, gestores de programas de saúde, pesquisadores e educadores.
Adequado para enfermeiros e profissionais de saúde.e.g.,

Os participantes serão capazes de seguir o curso em inglês, espanhol, russo, francês e PORTUGUÊS.

DURAÇÃO E AVALIAÇÃO
O curso requer 15 horas de trabalho e deve ser concluído em quatro semanas.
Ao final do curso será oferecida uma avaliação, incluindo 30 questões de múltipla escolha. Para obter o diploma e a acreditação os
participantes devem responder corretamente pelo menos a 70%
destas perguntas.

•

Biblioteca de preguntas frequentes (FAQs).
Acesso à série de Monografias do ICO sobre HPV
(publicações na revista Vaccine 2006, 2007 e 2008 a, b, c,
2012, 2013).
Outros recursos educacionais e documentos relevantes.

A nova versão de 2014 incorpora as mais recentes evidências
científicas e baseia-se no conteúdo da série de Monografia ICO
sobre a Prevenção do Câncer de colo do útero, publicadas na
revista Vaccine 2012 e 2013.

ACREDITAÇÃO
Acreditação tem sido concedida pelo “Conselho de Acreditação
de Oncologia na Europa (ACOE)” com 15 créditos.
“The American Medical Association (AMA) e o “ Accreditation Council for Continuous Medical Education “(ACCME) designam esse
tipo de atividade educacional para um máximo de 1 AMA PRA categoria 1 crédito por hora de atividade.” Participantes aprovados
receberão acreditação e diploma FIGO. Almeja-se também alcançar acreditação por instituições brasileiras.

