
 
 
 
 
 

Destinatários e Competências a Desenvolver: 
- Licenciados em Enfermagem que tenham frequentado a Formação Básica de 
Enfermagem Oncológica  
- Licenciados em Enfermagem que possuam experiência profissional, igual ou 
superior a 5 anos, onde 3 destes anos devem ser em oncologia  
 

 
Pré Requisitos: 
- Licenciados em Enfermagem; 
 
 
Objetivos Especificos : 
No final da ação os formandos serão capazes de 

✓ Compreender de que forma os tratamentos oncológicos tem impacto no doente 
e na sua qualidade de vida. 

✓ Identificar a diferença entre terapias alvo e imunoterapia; 
✓ Identificar quais os principais sinais e sintomas induzidos por tratamentos; 
✓ Conhecer em que consiste o tratamento de braquiterapia; 
✓ Compreender conceitos relacionados com a Nutrição em Oncologia; 
✓ Identificar conceitos relacionados com as hipersensibilidades farmacológicas 

em Oncologia; 
✓ Contribuir para a sensibilização dos profissionais de enfermagem sobre a 

problemática do doente oncológico e especificamente no contexto cirúrgico; 
✓ Identificar as manifestações e a complexidade da vivência do doente 

oncológico em ambientes pós cirúrgicos; 
✓ Compreender o processo de alta como dinâmico e integrado no processo de 

cuidados de Enfermagem diários; 
✓ Compreender as feridas cirúrgicas e malignas na sua globalidade; 
✓ Compreender a anatomia e fisiologia da pele para uma melhor abordagem 

dos diferentes tratamentos de feridas; 



✓ Conhecer os conceitos da enfermagem de reabilitação e identificar as suas 
especificidades aplicadas ao doente oncológico; 

✓ Compreender a importância do trabalho emocional em enfermagem; 
✓ conhecer e utilizar estratégias eficazes de comunicação ao paciente com 

doença oncológica, familiares/cuidadores e colegas de profissão/equipa 
multidisciplinar; 

✓ Compreender os diferentes tipos de emoções do ser humano. 
✓ Caracterizar a importância da comunicação e do trabalho multidisciplinar 
✓ Reconhecer aimportância dos cuidados de suporte em Oncologia  
✓ Identificar e caracterizar os diferentes tipos de apoio prestando que ao doente, 

quer à familia/cuidador 
✓ Caracterizar os diferentes tipos de ostomias, as suas vantagens e desvantagens 

e qual o papel do enfermeiro em todo o processo. 
 
 
 
Módulo/Conteúdos Programáticos  
 
Componente Geral (60h) 

▪ Oncologia Médica  
▪ Oncologia Cirúrgica   
▪ Comunicação em Oncologia  

 
Opcionais (40h): 

▪ Cuidados de Suporte em Oncologia  
▪ Estomas e fístulas 
▪ Onco-Hematologia 
▪ Oncologia Pediátrica 
▪ Medicinas integrativas    

 

 

Critérios e metodologias 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 contínua e final; 
- Níveis de assiduidade iguais ou superiores a 95% no total das horas de 
formação; 
- Registos de comportamento adequado ao longo de todos os módulos. 

 
Será emitido um Certificado de Formação Profissional através da SIGO, tal como 
previsto na Portaria nº 474/2010, de 8 de Julho. 


