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Pós-Graduação em Oncologia – 02 março  
42 Módulos 

 

152 horas presenciais + 130 horas não presenciais = 282 horas 

Horário: Terça-feira e Quinta-feira – 18h:30min - 22h:30min 

ECTs: 40 ECTs 

Valor: 920 € + 50 € candidatura – 970 € 

 

Objetivos do Curso 

No final do Curso, o Pós-Graduado deverá ser capaz de demonstrar competências na 

abordagem estandardizada, sistemática e organizada do doente oncológico, satisfazendo 

plenamente os seguintes objetivos operacionais: 

 

 Identificar, descrever e correlacionar os principais fundamentos bioéticos; 

 Analisar de forma crítica e construtiva as questões éticas e deontológicas emergentes e 

específicas da área da oncologia; 

 Determinar a importância dos registos oncológicos e interpretar os dados que expressam a 

magnitude do problema oncológico a nível nacional e internacional; 

 Identificar e descrever os mecanismos básicos do processo de carcinogénese; 

 Determinar a importância do conhecimento da biologia da célula tumoral; 

 Perceber a importância da personalização da orientação terapêutica em oncologia; 

 Assimilar e descrever assertivamente as bases da genética oncológica; 

 Compreender a importância do aconselhamento genético e identificar as suas limitações 

operacionais; 

 Determinar a importância dos mecanismos virais e a sua influência na problemática 

oncológica; 

http://www.einstein.br/ensino/pos-graduacao-e-mba/Paginas/pos-graduacao-em-oncologia.aspx#objetivos
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 Identificar os princípios básicos da Radiação, determinando a sua importância ao nível do 

diagnóstico das diferentes patologias do foro oncológico; 

 Perceber a importância da Radiologia de Intervenção, identificando as suas principais 

vantagens e limitações; 

 Assimilar princípios básicos de anatomia patológica, histologia básica e macroscopia; 

 Identificar os principais meios de diagnóstico em oncologia; 

 Classificar os diferentes tipos de tumores tendo por base o manual TMN; 

 Assinalar e identificar os princípios básicos da cirurgia oncológica; 

 Determinar a importância dos tratamentos adjuvantes e neoadjuvantes do cancro; 

 Identificar as principais drogas antineoplásicas e descrever os seus principais mecanismos de 

ação; 

 Determinar e prever índices de toxicidade dos diferentes tipos de antineoplásico e as suas 

potenciais interações medicamentosas; 

 Registar a importância dos tratamentos hormonoterápicos em oncologia; 

 Identificar as indicações e as vantagens da realização de imunoterapia; 

 Determinar a importância da radioterapia enquanto tratamento adjuvante e neoadjuvante 

no tratamento do cancro, identificando os seus benefícios clínicos mais evidentes; 

 Compreender e enquadrar os tratamentos de braquiterapia ao nível do tratamento das 

diferentes patologias oncológicas; 

 Identificar os critérios de diagnóstico e as normativas classificativas dos Cancros Urológicos, 

Pulmonares, ORL, Neurológicos, Estomatológicos, Endocrinológicos, Digestivos, 

Ginecológicos, Hematológicos, Dermatológicos e Senológicos; 

 Compreender de forma abrangente os princípios que norteiam e regulamentam as 

modalidades terapêuticas que são utilizadas ao nível dos cancros Urológicos, Pulmonares, 

ORL, Neurológicos, Estomatológicos, Endocrinológicos, Digestivos, Ginecológicos, 

Hematológicos, Dermatológicos e Senológicos; 

 Reconhecer as especificidades do Cancro Pediátrico; 
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 Compreender a importância do tratamento multidisciplinar em oncologia pediátrica; 

 Determinar a importância da medicina oral no diagnóstico e tratamento de complicações 

oncológicas diretas e indiretas; 

 Compreender a importância da prevenção primária e secundária dos cancros cutâneos; 

 Caracterizar e definir estratégicas de intervenção ajustadas para os diferentes tipos de 

cancro de pele; 

 Reconhecer a importância dos cuidados de enfermagem em oncologia; 

 Compreender a intervenção do enfermeiro ao nível dos serviços de cuidados paliativos; 

 Determinar as bases fundamentais da comunicação e do relacionamento doente – 

profissional de saúde; 

 Estabelecer critérios e estratégias de intervenção com doentes oncológicos em ambulatório; 

 Compreender a importância da intervenção fisiátrica ao nível da reabilitação do doente 

oncológico; 

 Identificar as bases farmacológicas aplicadas à oncologia; 

 Analisar a legislação da farmacêutica em oncologia e determinar as normativas que 

regulamentam a manipulação de antineoplásicos; 

 Identificar e caracterizar os quadros psicopatológicos mais frequentes nos doentes 

oncológicos; 

 Descrever os estádios de adaptação psicológica à doença oncológica; 

 Compreender as bases da intervenção psicológica que é desenvolvida com doentes 

oncológicos e com os seus familiares; 

 Determinar a importância da Terapia Sexual ao nível da gestão do bem-estar do doente 

oncológico; 

 Identificar e caracterizar a nutrição entérica, parentérica e neutropénica; 

 Assimilar os critérios básicos da avaliação nutricional dos doentes oncológicos; 

 Enumerar as vantagens da efetuação de um Rastreio Nutricional alargado e integrado; 
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 Determinar a relevância da cirurgia plástica e reconstrutiva ao nível da correção das lesões 

resultantes de intervenções ablativas mais ou menos extensas; 

 Reconhecer a importância do controlo de sintomas em medicina paliativa; 

 Determinar a relevância da comunicação com o doente terminal e com a sua família; 

 Compreender o interesse e a dinâmica inerente ao acompanhamento das situações de luto; 

 Identificar a importância do tratamento da dor crónica em oncologia; 

 Compreender os princípios básicos da terapêutica farmacológica e não farmacológica da dor 

em oncologia; 

 Registar a importância da promoção e estímulo de projetos de investigação em oncologia; 

 Identificar e classificar os tratamentos experimentais que têm evidenciado resultados mais 

promissores; 

 Determinar a importância da integração de terapias alternativas e/ou complementares ao 

nível do acompanhamento do doente oncológico, identificando as suas principais 

potencialidades e limitações; 

 Definir e classificar os níveis de prevenção existentes, determinando a sua importância ao 

nível da intervenção oncológica; 

 Compreender os fundamentos que estão na génese das campanhas de prevenção primária e 

dos projetos de educação para a saúde que estão direcionados para o combate da 

problemática de cancro; 

 Reconhecer a importância das redes de apoio social e o papel da comunidade civil ao nível 

do desenvolvimento das condições assistenciais existentes ao nível da oncologia nacional; 

 Descrever os princípios jurídicos que determinam e norteiam a intervenção com doentes 

oncológicos; 

 Enumerar os direitos e os deveres dos doentes oncológicos e dos profissionais de saúde. 
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Conteúdos Programáticos 

 Ética e Deontologia em Oncologia (2 h); 

 Epidemiologia e Cancro (2 h) 

 Oncobiologia (4 h); 

 Genética Oncológica (4 h); 

 Virologia (4 h); 

 Radiologia e Radiologia de Intervenção (2 h); 

 Anatomia Patológica (4 h); 

 Diagnóstico e Estadiamento das Doenças Oncológicas (4 h); 

 Cirurgia Oncológica (4 h); 

 Tratamentos Quimioterápicos em Oncologia (4 h); 

 Hormonoterapia em Oncologia (2 h); 

 Imunoterapia em Oncologia (2 h); 

 Radioterapia e Braquiterapia (4 h); 

 Diagnóstico e Tratamento de Cancros Urológicos (2 h); 

 Diagnóstico e Tratamento dos Cancros Pulmonares (2 h); 

 Oncologia Pediátrica (4 h); 

 Intervenção Otorrinolaringológica em Oncologia (ORL) (2 h); 

 Diagnóstico e Tratamento Neurológico e Neurocirúrgico em Oncologia (2 h); 

 Diagnóstico e Tratamento Estomatológico em Oncologia (2 h); 

 O papel da Medicina Dentária na Reabilitação do Doente Oncológico (2 h); 

 Endocrinologia e Cancro (2 h); 

 Diagnóstico e Tratamento de Cancros Digestivos (2 h); 

 Diagnóstico e Tratamento de Cancros Ginecológicos (2 h); 

 Onco-Hematologia Clínica (2 h); 

 Dermatologia Oncológica (2 h); 

 Diagnóstico e orientação terapêutica em Senologia (2 h); 

http://ipoporto.pt/servico/endocrinologia/
http://ipoporto.pt/servico/onco-hematologia/
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 Enfermagem Oncológica (12 h); 

 A Reabilitação do doente oncológico (4 h); 

 Farmacologia Oncológica (4 h); 

 Psico-Oncologia (4 h); 

 OncoSexologia (4 h); 

 Nutrição em Oncologia (4 h); 

 Cirurgia Plástica e Reconstrutiva em Oncologia (4 h); 

 Cuidados Paliativos em Oncologia (18 h); 

 Tratamento da Dor Crónica em Oncologia (2 h); 

 Investigação em Oncologia e Tratamentos Experimentais (4 h); 

 Medicinas Alternativas / Complementares (6 h); 

 Níveis de Prevenção / A importância da Prevenção Quaternária (2 h); 

 Prevenção Primária e Educação para a Saúde em Oncologia (2 h); 

 Redes de Apoio Sociais e Intervenção da Comunidade Civil (2 h); 

 Princípios Jurídicos (2 h); 

 Seminário de Orientação Integrada (6 h); 

 Elaboração da Monografia (130h em regime não presencial). 

 

Coordenador do Curso 

 Mestre Renato Martins 

 

Coordenador Científico 

 Dr. Pedro Ramos 

 

Comissão Científica 

 Prof.ª Dr.ª Leonor Lencastre 

 Prof.ª Dr.ª Graça Pereira 

http://ipoporto.pt/servico/psico-oncologia/
http://ipoporto.pt/servico/cirurgia-plastica-e-reconstrutiva/
http://ipoporto.pt/servico/cuidados-paliativos/
http://ipoporto.pt/servico/unidade-de-estudo-e-tratamento-da-dor/
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 Prof. Dr. Carlos Lopes 

 Prof. Dr.ª Miguel Ricou 

 Prof. Dr. Rui Medeiros 

 Prof. Dr. José Pinto da Costa 

 Prof. Dr. Mário Dinis Ribeiro 

 Dr.ª Helena Gervásio  

 Dr.ª Otília Romano 

 Dr.ª Helena Pereira  

 Prof. Dr. Jorge Maciel  

 Prof. Dr.ª Raquel Seruca 

 Mestre Cristiana Fonseca 

 Prof. Dr. Jorge Marinho 

 Prof. Dr. João Leite Moreira 

 Prof. Dr. António Araújo 

 Prof. Dr. Ferraz Gonçalves 

 

 

Organização 

 Entidade formadora da LPCC-NRN 

 Entidade promotora da LPCC-NRM 

 

 

Habilitações de Acesso 

 Licenciados em Medicina; 

 Licenciados em Enfermagem; 

 Licenciados em Biologia; 

 Licenciados em Genética; 
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 Licenciados em Psicologia; 

 Técnicos Superiores de Saúde; 

 Professores da área da Saúde / Biologia; 

 Detentores de outras licenciaturas que demonstrem possuir condições para frequentar a 

presente pós-graduação. 

 

Horário 

Pós-laboral 

Terças e Quintas das 18h:30min às 22h:30min 

 

Carga Horária 

Total – 282 horas 

 

152 horas presenciais + 130 horas não presenciais destinadas à realização de uma breve 

Monografia acerca de um dos temas lecionados. 

 

Taxa de candidatura 

50 € ( reembolsável se a ação não for realizada e/ou se ocorrerem situações de adiamento 

superiores a 3 meses). - Ficha de Candidatura  

 

Propinas: 

 920 € 

 Condições especiais: desconto de 10 % para: 

a. Voluntários; 

b. Funcionários da LPCC; 

c. Sócios da LPCC; 

d. Docentes e discentes da Escola Superior de Enfermagem S. José de Cluny; 
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e. Formandos que efetuem o pagamento da totalidade do curso antes da data de início 

do mesmo. 

 

 O pagamento poderá ser efetuado na totalidade no ato da inscrição (concedendo 

direito a um desconto imediato de 10 %) ou em 10 prestações, sendo: 

a. primeira prestação no ato da inscrição; 

b. segunda prestação até 31 março de 2017; 

c. terceira prestação até 30 abril de 2017; 

d. quarta prestação até 31 maio de 2017; 

e. quinta prestação até 30 junho de 2017; 

f. sexta prestação até 31 julho de 2017; 

g. sétima prestação até 30 setembro de 2017; 

h. oitava prestação até 31 outubro de 2017; 

i. nona prestação até 30 novembro de 2017; 

j. décima prestação até 31 dezembro de 2017. 

 

Limitações quantitativas 

 Número de Vagas: 40 (1.ª Fase: 30 vagas e 2.ª Fase: 10 vagas) 

 O número mínimo de inscrições necessário para o funcionamento do curso: 10. 

 

Calendarização: (prazo de candidaturas prolongado) 

 Candidaturas 1.ª fase (30 vagas) 

 Apresentação de Candidaturas: 2 de setembro a 29 de dezembro de 2016 

 Seleção de candidatos: 3 a 13 de janeiro de 2017 

 Prazo de reclamação: 16 a 20 de janeiro de 2017 

 Matrículas: 23 a 27 de janeiro de 2017 
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 Candidaturas 2.ª fase (10 vagas)  

 Apresentação de Candidaturas: 3 a 13 de janeiro de 2017 

 Seleção de candidatos e afixação de resultados: 16 a 20 de janeiro de 2017 

 Prazo de reclamação: 23 a 25 de janeiro 2017 

 Matrículas: 30 de janeiro a 3 de fevereiro 2017 

 

Início de Aulas 

2 de março de 2017 

 

Candidaturas 

Regulamento de candidatura ao concurso de acesso à Pós-Graduação 

Critérios de Seriação 

Ficha de Candidatura 

 

Pagamentos (consultar “Propinas” e “Informações Adicionais”) 

 

Documentos necessários para proceder à candidatura: 

 N.º e código do cartão de cidadão; 

 Data de validade; 

 Data de nascimento; 

 N.º de contribuinte; 

 Foto a cores; 

 Fotocópia do Certificado de Habilitações; 

 Curriculum Vitae modelo Europass; 

 Carta de motivação dirigida ao Coordenador do Curso; 

 Comprovativo de pagamento da taxa de candidatura. 
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Nota: A citada documentação deverá ser enviada via “e-mail”, via CTT ou entregue 

presencialmente para o gabinete de Pós-Graduação conjuntamente com a ficha de 

candidatura e o comprovativo de pagamento da taxa de candidatura. 

 

Informações Adicionais 

1. Para proceder ao pagamento da taxa de candidatura deverá efetuar uma transferência 

bancária para o IBAN PT50 0007 0000 0011 0582 9112 3 e enviar o comprovativo de 

pagamento por “e-mail” para o Gabinete de Pós-Graduação. Em alternativa poderá 

efetuar a sua liquidação de forma direta no Gabinete de Pós-Graduação. 

2. Os estudantes que tenham concluído a sua licenciatura, mas que ainda não possuam o 

respetivo certificado terão de fazer prova válida dessa condição e respetiva nota final. 

3. Os estudantes cujo grau tenha sido obtido no estrangeiro deverão enviar a 

documentação em conformidade com o artigo 3 do Regulamento do concurso de acesso 

ao ciclo de estudos. 

 

Contactos  
 

Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro  

E-mail: formacao.nrm@ligacontracancro.pt 

Telf: 291 106 274 /   938 931 188 

 

  Local de Realização   

Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny 

Rampa de Quinta de Sant' Ana nº 22 

9050-535 Funchal 

Telf: 291 743 444/5 

mailto:formacao.nrm@ligacontracancro.pt
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Horário de Atendimento 

- 09h:00min às 13h:00 e das 14h:00 às 17h:30min. 

 
 

Programa e Metodologia 
 

Com duração prevista de 10 meses, o curso é dividido em aulas teórico-práticas presenciais 
(152 horas) e aulas não presenciais (130 horas) destinadas à realização de uma monografia 
sobre uma das temáticas lecionadas que confere direito à obtenção de um certificado de 
pré-especialização. 

 
Durante todo o programa, os alunos são acompanhados por especialistas das áreas 
lecionadas e por um orientador metodológico. 

 
Realização da Monografia / Certificado de Pré-Especialização 

 
Tendo que integrar obrigatoriamente uma das temáticas lecionadas, o presente trabalho 
escrito poderá ser realizado durante a componente letiva do curso e/ou no período de 
tempo compreendido entre a última aula presencial e o último dia útil do ano 2017 (31 de 
dezembro). 

 
A emissão do Diploma de Pós-Graduação e a entrega do respetivo Certificado de Pré- 
Especialização por área de conhecimento será efetuada até 30 dias após a receção do 
trabalho Monográfico. 
 
Metodologias de Avaliação 

 
Todos os Módulos que integram o plano de estudos do presente curso de Pós-Graduação são 
objeto de avaliação contínua que conferirá direito ou não à realização da monografia (nota 

mínima exigida: 10 valores). 
 
A monografia apresentada será alvo de uma avaliação sistematizada por parte dos 
elementos que compõem a Comissão Científica da Pós-Graduação, sendo avaliada utilizando 
uma escala de 0 a 20 valores. 
 

𝑁𝑜𝑡𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 =

Somatório das avaliações de cada módulo
N. º total de módulos da Pós − Graduação

+  Avaliação da Monografia

2
 

 

Para ser aprovado no presente curso de Pós-Graduação, o formando deverá possuir uma 

média classificativa final igual ou superior a 10 valores (numa escala numérica de 0 a 20 
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valores), sendo efetuada uma conversão da média apurada para uma escala qualitativa de 

acordo com o que está determinado pelo Decreto Lei n.º 42/2005 de 22 fevereiro: 

 
- Excelente – 18 a 20 valores 

 
- Muito Bom – 16 a 17 valores 

 
- Bom – 14 a 15 Valores 

 
- Suficiente – 10 a 13 valores 

 
- Insuficiente – inferir a 10 valores (não confere direito ao diploma de Pós-Graduação 

nem ao Certificado de pré especialização por área) 
 

 
Estrutura da Monografia 

 
1. A Monografia é apresentada em formado A4 
2. O Tema escolhido deverá incidir sobre o conteúdo de um dos módulos lecionados 
3. A Capa segue o modelo apresentado no Site 
4. A Folha de Rosto deve conter: a) Título; b) Área de Especialização; c) Instituição; d) 

Nome do Autor e dos Orientadores (quando aplicável) 
5. A estrutura do trabalho deverá ser a seguinte: A) Folha de Rosto; B) Índice Geral; C) 

Índice de Figuras (quando aplicável); D) Índice de Gráficos (quando aplicável); E) Lista 
de Abreviaturas (quando aplicável); F) Resumo Bilingue (Português e Inglês) G) 
Introdução; H) Revisão Bibliográfica; I) Proposta / Projeto de Investigação; J) Conclusão; 
K) Referências Bibliográficas 

6. As Referências são escritas segundo o  Modelo da APA (ver anexo) 
7. O Texto é escrito em letra Arial, Times New Roman ou Lucinda Sans de tamanho 12 e 

com espaçamento de 1,5 linhas 
8. As margens superior e inferior terão 2,5cm; a margem esquerda terá 3 cm e a direita 2,5 

cm 
9. A Monografia deverá ter no máximo 100 páginas, excluindo a página de rosto e o 

resumo 
10. A Monografia deverá ser entregue em papel e em formato digital. 


