
DESTINATÁRIOS
- Profissionais de Saúde

PRÉ REQUISITOS
- Licenciatura

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
No final da ação de formação os formandos deverão ser capazes de:
1. Compreender os princípios gerais da predisposição genética e os conceitos de genes supressores tumorais e de oncogenes;
2. Perceber as regras de elaboração de arvores genealógicas e os métodos para avaliação do risco de cancro (cálculo de risco

simples e riscos complexos com cálculo Bayesiano);
3. Identificar as técnicas de genética molecular relevantes para o estudo da predisposição hereditária para cancro;
4. Identificar critérios para teste genético e genes a testes em vários tipos de cancro: mama, colorretal sem polipose e com polipose,

ginecológico, próstata, gástrico, neoplasias cutâneas, endócrinas, renais, sarcomas, tumores cerebrais e doenças hematopoiéticas;
5. Identificar medidas de profilaxia para portadores de variantes genéticas predisponentes nos vários modelos tumorais

anteriormente enunciados;
6. Compreender o conceito de aconselhamento genético e a legislação relevante associada ao tema;
7. Compreender os conceitos de diagnóstico pré-natal e pré-implantação;
8. Compreender a importância da oncologia de precisão no tratamento do cancro hereditário.

MÓDULOS/ CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. Princípios gerais de predisposição hereditária para Cancro;
2. Métodos quantitativos para avaliação do risco de Cancro;
3. Técnicas de genética molecular para o estudo de predisposição hereditária de cancro;
4. Critérios para teste genético e genes a testar para as várias neoplasias e medidas de profilaxia para portadores de variantes

genéticas predisponentes;
5. Aconselhamento genético, ética e legislação relevante;
6. Oncologia de precisão no tratamento do Cancro hereditário.

CRITÉRIOS E METODOLOGIA 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.
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