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IDENTIFICAÇÃO 

 

Área: 723 – Enfermagem   

Curso: Formação Básica de Enfermagem Oncológica  

Modalidade da Formação: Formação Continua  

Duração: 30 horas  

 

Enquadramento geral:  
Nos últimos anos tem-se assistido a um aumento gradual da taxa de incidência de cancro e, 
simultaneamente a um aumento da taxa de sobrevivência da doença, havendo a necessidade de equipas 
multidisciplinares capazes e capacitadas para o tratamento e seguimento de um maior número, quer de 
doentes com doença ativa, quer de sobreviventes de cancro.  
Neste sentido, assiste-se a uma necessidade constante de atualização e especialização na área da 
oncologia dos profissionais de saúde, nomeadamente dos profissionais de enfermagem, o que torna a 
formação em enfermagem oncológica uma mais-valia para estes profissionais.  
Esta formação tem um carácter formativo multidisciplinar, sendo abordados vários temas no âmbito da 
oncologia, desde a biologia tumoral até questões de ordem ética e psicológica.  
Esta formação é desenvolvida em parceria com a Sociedade Portuguesa de Enfermagem oncológica.  

 

 

Destinatários 
- Enfermeiros que pretendam consolidar os seus conhecimentos na área da oncologia. 
- Licenciados em Enfermagem com especial interesse na área da Oncologia 
 

 

  

Modalidade de Formação e Forma de Organização: 
Formação contínua ministrada presencialmente em sala. 
 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GERAIS: 
 

Com esta formação pretende-se que os formandos adquiram competências de um ponto de vista 
básico e geral em diversas vertentes relacionadas com as intervenções necessárias ao enfermeiro 
que trabalha ou poderá trabalhar em oncologia.  
 

 

 
Pré Requisitos: 
- Licenciatura em Enfermagem  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
No final da ação de formação os formandos deverão ser capazes de: 
 
✓ Definir a biologia do cancro de forma básica; 
✓ Analisar a epidemiologia: taxas de incidência e de mortalidade; 
✓ Identificar os sinais e sintomas e as e as diferentes metodologias de diagnóstico; 
✓ Descrever as metodologias de prevenção e rastreio; 
✓ Aplicar a investigação à área da enfermagem oncológica; 
✓ Caracterizar os diferentes tipos de cirurgia oncológica; 
✓ Indicar os procedimentos básicos dos diagnósticos e terapêuticas realizadas na radiologia; 
✓ Definir o conceito de radioterapia e braquiterapia; 
✓ Abordar o tratamento sistémico das doenças oncológicas; 
✓ Identificar os conceitos gerais sobre imunoterapia, ensaios clínicos e emergências oncológicas; 
✓ Reconhecer a enfermagem numa disciplina do conhecimento; 
✓ Atuar no encaminhamento dos seus doentes para o acesso aos seus direitos sociais; 
✓ Justificar a pertinência da intervenção psicológica com o doente e família. 

 

 

 
 

MÓDULOS/ CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Unidades 
Curriculares/ 

Módulos 

Conteúdos 
Carga 

Horária 

0 
Regras de Funcionamento, apresentação do curso, dinâmica de 
apresentação 

2H 

1 

Aspetos Gerais e Contextualizadores 
- Biologia do Cancro 
- Epidemiologia 
- Prevenção e Rastreio 
- Investigação em Enfermagem Oncológica 
 

4H 

2 
 

Aspetos Clínicos e Estratégias Terapêuticas  
 - Radiologia de intervenção 
- Imunoterapia, Ensaios clínicos 
- Urgências/Emergências associadas aos tratamentos oncológicos 
- Transplantes 
- Cirurgia 
- Quimioterapia, Hormonoterapia, Terapia dirigida 
- Radioterapia, Braquiterapia 
 

12H 

3 
 

Processo de transição saúde/doença da pessoa que vive com cancro- 
desafios da enfermagem  
- Papel do enfermeiro enquanto facilitador do processo de transição da 
pessoa que vive com cancro: 

Conhecimento 
Consciencialização 
Capacidade 
Autoeficiência 

4H 
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Significados 
Recursos 

4 

Aspetos psicossociais  
- Viver com cancro: aspetos psicológicos do doente oncológico e do familiar 
- Como comunicar com o doente e a sua família 
 

4H 

5 

Bioética em Oncologia  
- Os dilemas e a tomada de decisão em Oncologia 
- Ética em investigação em Oncologia 
- Políticas de saúde e princípios jurídicos: Direitos e deveres da pessoa que 
vive com cancro 
- Cuidados de enfermagem nos últimos dias e horas de vida 
 

4H 

 
 

 

Metodologias da Formação  
Métodos: expositivo, interrogativo, demonstrativo e ativo  
Técnicas: apresentação multimédia, fichas de avaliação, debates e reflexões  

 

 
Recursos Pedagógicos 
Diapositivos de apresentação em PDF (sempre que disponibilizados pelo formador), textos de apoio e 
referências bibliográficas 

 
Espaços e equipamentos  
Sala de formação com computador e acesso à internet 
Tela de projeção, projetor multimédia, quadro cerâmico e marcadores. 

 

 
Critérios e Metodologia de Avaliação  
A avaliação da aprendizagem é um processo continuo que obedece aos seguintes critérios: 
 
- Avaliação continua: fichas de avaliação (V/F), atividades desenvolvidas ao longo do módulo  
- Avaliação final: realização de uma ficha de avaliação  

 
- Avaliação Formativa/Contínua – (Ponderação) 50%  
- Avaliação Sumativa/Final- (Ponderação) 40% 
- Assiduidade – (Ponderação) 10%  

 

 
 

Certificação da formação 

Os formandos têm direito à certificação se possuírem: 
- Aproveitamento na avaliação final; 
- Níveis de assiduidade iguais ou superiores a 90% no total das horas de formação; 
 

Será emitido um Certificado de Formação Profissional através da plataforma SIGO, tal como previsto na 
Portaria nº 474/2010, de 8 de Julho, sempre que o formando conclua a formação com aproveitamento. 

 
 
 
 
 
 


