
Pós-Graduação  

ONCOLOGIA CIRÚRGICA

Objetivos Genéricos
Proporcionar educação transversal
específica em Oncologia e no tratamento
cirúrgico destas doenças;
Complementar o treino em Oncologia;
Facultar elementos de reflexão
transversal;
Contextualizar o conhecimento adquirido
em exemplos práticos de situações reais.

Destinatários
Médicos especialistas ou internos de especialidade das áreas cirúrgicas.

Início -  4 de Março de 2021

Fim da Componente Teórica - 30
de Julho de 2021 

Duração

Horário
Quinta - 16H às 20H (4 Horas)

Sábado - 9H às 13H (4 Horas)

Curso e-learning (online)

Componente Prática - a agendar
com cada formando

Valor da Inscrição
1200€ a liquidar após confirmação da
seleção.





MODULO RESUMO CONTEÚDOS DOCENTES 

Cuidados paliativos 

Ensaios clínicos 

Consulta de grupo multidisciplinar 

Oncologia de precisão 

Consulta de Grupo Molecular 

Comunicação em oncologia  

 

Prof. Doutor Ferraz 

Gonçalves  

Dr. Júlio Oliveira  

Prof. Doutora Cármen 

Jerónimo 

Prof. Doutor Rui 

Medeiros 

Prof. Doutor Manuel 

Teixeira  

 
Oncologia 
cirúrgica 

 
60 horas 

Cancro da mama 

Cancro torácico 

Cancro gastrointestinal superior 
(esófago, gástrico, GIST, intestino 
delgado)  

Cancro colorectal 

Cancro hepatobiliopancreático 

Cancro de pele e melanoma 

Cancro urológico 

Tumores endócrinos (tireóide, 
paratireóide, supra renal e neuro-
endócrina pancreático) 

Sarcomas 

Cancro ginecológico 

Cancro da cabeça e pescoço 

Carcinomatose e tumores 
peritoneais 
 
Cirurgia laparoscópica e robótica em 
oncologia. 
 
Case studies 
 
 

Prof. Doutor Lúcio Lara 
Santos 
Prof. Dr. Joaquim Abreu 
Sousa 
Prof. Doutora Maria 
José Bento  
Prof. Doutor Avelino 
Fraga 
Prof. Doutor Eurico 
Monteiro 
Prof. Doutor Tralhão,  
Prof. Doutor Paulo 
Costa  
Prof. Doutor Jorge 
Santos 
Dra. Olga Sousa 
Dr. Gonçalo Paupério 
Prof. Doutora Deolinda 
Pereira 
Prof. Doutora Lygia 
Vieira Lopes 
Dr. Blasques de Oliveira 
 
 
Médicos da Clínicas de 
Patologia e as Equipas 
de oncologia dedicadas 
do IPO Porto  

 
Estágio Prático 
 
40 horas 

Realização dos procedimentos de 

oncologia cirúrgica referentes a: 

Prof. Dr. Joaquim Abreu 
Sousa 
Prof. Doutor Lúcio Lara 
Santos 



MODULO RESUMO CONTEÚDOS DOCENTES 

Cancro da mama 

Cancro da cabeça e pescoço 

Cancro colorectal 

Cancro gastrointestinal superior 
(esófago, gástrico, GIST, intestino 
delgado)  

Cancro torácico 

Cancro hepatobiliopancreático 

Cancro de pele e melanoma 

Cancro urológico 

Tumores endócrinos (tireóide, 
paratireóide, supra renal e neuro-
endócrina pancreático) 

Sarcomas 

Cancro ginecológico 

Carcinomatose e tumores 

peritoneais 

Técnicas de telecirurgia 

 

Prof. Doutor Eurico 
Monteiro 
Dra. Olga Sousa 
Prof. Doutor Deolinda 
Pereira  
Dr Nuno Muralha 
 
Médicos das Clínicas de 
Patologia e Equipas de 
oncologia dedicadas do 
IPO Porto 

 

 

ATIVIDADE PRÁTICA 

Os alunos do curso de pós-graduação devem acompanhar durante 2 meses, cirurgiões 

experientes e credenciados em pequenas, médias e grandes cirurgias, bem como 

cirurgias complexas num serviço de oncologia cirúrgica reconhecido. Todos os 

procedimentos em que participarem devem ser objeto de registo. Ao concluir o treino, 

os alunos devem ser capazes de descrever os aspectos técnicos basilares de uma 

cirurgia complexa de grande porte na sua área de especialização.  

Esta atividade prática deve ocorrer num ambiente multidisciplinar com interação regular 

entre oncologistas cirúrgicos, médicos e radio-oncologistas, patologistas, radiologistas 

e uma série de outras especialidades envolvidas no tratamento oncológico. Idealmente, 

devem realizar a sua formação num centro português de excelência. 



Consultas de grupo multidisciplinar: os alunos devem participar uma vez por semana, 

numa consulta multidisciplinar, de forma ativa. 

Durante o período de treino prático devem participar em todas as atividades do serviço 

de oncologia cirúrgica (visita clínica, consultas, diagnóstico, reuniões temáticas, etc.) em 

que estiverem integrados e devem fazer prova dessa atividade 

Os alunos devem ser incentivados a participar nas atividades de investigação do 

serviço, e desenvolver propostas de projetos liderados pelos próprios. 

Além do formulário de inscrição preenchido e do curriculum vitae, os candidatos que já 

tenham realizado o treino prático devem submeter o relatório do estágio prático 

realizado assinado pelo orientador, chefe de serviço e se indicado, o diretor do internato 

médico onde estão descritas as cirurgias realizadas como cirurgião e ajudante. Esse 

documento será avaliado pela comissão científica no sentido de obtenção de 

equivalência. 

  

AVALIAÇÃO 

1 – O curso organiza -se pelo sistema de créditos curriculares ECTS (European Credit 

Transfer System). 

2 – O número total de créditos necessários à conclusão do curso é de 30 ECTS. 

3 – O curso tem a duração normal de um semestre. 

4 – A aprovação no curso é expressa no intervalo 10 a 20 da escala numérica inteira de 

0 a 20, bem como no seu equivalente na escala europeia de comparabilidade de 

classificações. 

5 – A classificação final do curso é a média calculada até às centésimas e arredondada 

às unidades, das classificações obtidas nas unidades curriculares que o integram, 

ponderadas pelo número respetivo de unidades de crédito. 

6 – Às classificações finais poderão ser associadas as menções qualitativas de 

Excelente (18 a 20 valores), Muito Bom (16 e 17 valores), Bom (14 e 15 valores), 

Suficiente (10 a 13 valores) e Reprovado (inferior a 10 valores). 

 

CONTEÚDOS E CRÉDITOS A ATRIBUIR  

(1ECTS/25H) 

 



MODULO ECTS TOTAL DE 
HORAS 

HORAS DE 
CONTATO 

Competências clínicas 
gerais 5 125 34 

 
Princípios de oncologia 5 125 50 

 
Oncologia cirúrgica 10 250 60 

 
Estágio Prático 10 250 40 

 
TOTAL 30 750 184 

 


