
 
 

FORMAÇÃO AVANÇADA EM EXERCÍCIO E CANCRO 

 25 HORAS 

(Sextas-feiras 16:00-20:20; sábados- 9:00-19:00) 

6ªf 7.5.2021; Sáb 8.5.2021; 6ªf 14.05.2020; Sáb 15.5.2020 

 

Destinatários: fisiologistas do exercício, fisioterapeutas, 

enfermeiros de reabilitação, técnicos de exercício físico, médicos 

especialistas ou internos 

Nº máximo de formandos: 20 

Certificação: LPCC (DGERT)  

Requisito mínimo: licenciatura 

Os fisiologistas formadores são certificados pelo CanRehab e/ou 

pela Formação Avançada em Exercício e Cancro (1ªedição) 

Organização: LPCC e AICSO/ONCOMOVE 

 

OBJETIVOS 

Fornecer as bases teóricas e práticas para o trabalho em equipa 

multidisciplinar, que vise integrar o exercício físico no manancial das 

terapêuticas de suporte na jornada do doente oncológico. 

No final do curso e após a avaliação, considera-se que os 

formandos estão aptos a integrar equipas multidisciplinares – 

constituídas por médicos e outros profissionais de saúde da área 

oncológica e de reabilitação bem como profissionais de ciências do 

desporto –capacitadas para a prescrição, supervisão e orientação 

das complicações de programas de exercício. 

 

 

 



 
 

AVALIAÇÃO: 2 semanas depois 

Exame teórico + Exame prático (preparação de caso clínico) 

Critérios para aprovação: 

- avaliação no exame teórico superior a 14 valores 

- avaliação no exame prático superior a 12 valores 

 

Existe a possibilidade de uma 2ª época para avaliação, se: 

- avaliação no teste teórico <14 e/ou avaliação no exame prático 

<12 mas com nota superior a 10 

-apenas uma das avaliações com nota inferior a 10  

 

 

  



 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I 

Doença Oncológica I 

Conceitos em Oncologia 

(2h30) 

Diagnóstico, estadiamento e 
decisão terapêutica 07.05.2021 

16h – 18h30 
Ana Joaquim 

Modalidades de tratamento e 
efeitos adversos 

II 
Nutrição 

(1h30) 

Nutrição do doente oncológico 07.05.2021 
18h45-20h15 

Elsa Madureira 
Nutrição e exercício 

III 

Doença Oncológica II 

Especificidades de 

algumas patologias 

(4h) 

Cancro da Mama 
08.05.2021 

9h-10h 
Inês Leão  

Cancro da Próstata 
08.05.2021 

10h-11h 
Inês Leão  

Cancro do Cólon e Gástrico 
08.05.2021 

11h20-12h20 
Joana Marinho  

Cancro do Pulmão 
08.05.2021 

12h20-12h50 
Joana Marinho 

Hemato-oncologia 
08.05.2021 

12h50-13h20 
Margarida Badior 

IV Cuidados paliativos (1h) O que é e para que serve? 
08.05.2021 

14h30-15h30 
Teresa Sarmento 

V 
Doença Oncológica III 

Consolidação (1h) 
Discussão de casos práticos 

08.05.2021 
15h30-16h30 

Andreia Capela 

  



 
 

VI 

Exercício Físico no 

Doente Oncológico I 

(4h) 

Evidência científica, 

recomendações e modelos de 

implementação 
08.05.2021 

16h50-18h50 
Alberto Alves 

Avaliação e prescrição 

Valorização de antecedentes 
pessoais 

14.05.2021 
16h-18h 

Sofia Viamonte 
Patologia músculo-esquelética 

e exercício físico 

VII 

Aspetos Motivacionais 

/ soft skills, aspectos 

psicológicos 

(2h) 

Comunicação 
Ajustar objetivos 

Motivação 

14.05.2021 
18h20-20h20 

Eloísa 
Fernandes 

VIII 

Exercício Físico no 

Doente Oncológico II 

(3h) 

Aspetos específicos por área 
tumoral 15.05.2021 

9h-11h 
Anna Campbell 

Efeitos laterais/complicações 
Red flags 

Sarcopenia no doente 
oncológico 

15.05.2021 
11h20-12h20 

Catarina Ribeiro 

IX 

Componente prática 

(5h) 

13h30 – 19h10 

• Estudo de caso teórico, discussão e plano de treino 

• Estudo de caso prático (apresentação com doente a todos, 
discussão e plano de treino em grupo) – 4 casos 

• Cada caso clínico: fisiologista mentor (Fisiologistas mentores: 
Alberto Alves, Sandra Martins, Pedro Antunes, Lia Bahut) 

• Alunos divididos por grupos de trabalho com desenho do plano de 
treino 

Painel para apoio e discussão de casos: Ana Joaquim, Andreia Capela, 
Anabela Amarelo, Sofia Viamonte, Helena Fernandes 

  

 

 


