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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2021-2022 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM IMAGEM MÉDICA E RADIOTERAPIA 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Cuidado com do Doente Crónico e Oncológico  
 

Curricular Unit: 

 

Health care for Chronic and Oncology Patients 
 

 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres); 

 

- Adquirir conhecimentos sobre a fenomenologia do doente crónico e oncológico, as estratégias de comunicação 

com o doente oncológico, os sinais, sintomas e limitações relacionados com a doença. 

- Adquirir aptidões e desenvolver estratégias eficazes de comunicação, identificar precocemente sinais e sintomas 

das complicações inerentes à realização de  Exames de Imagem  e aos tratamentos de Radioterapia. 

- Adquirir competências para mobilizar os conhecimentos e aptidões de modo a compreender as necessidades do 

doente, para que de uma forma eficaz consiga realizar os exames de imagem e os tratamentos.  
 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres) 

 

- Acquire knowledge about the phenomenology of the chronic and cancer patient, the communication 

strategies with the cancer patient, as well as the signs and symptoms related to the disease. 

- Acquire skills and develop effective communication strategies so as to identify early signs and symptoms 

of complications inherent to the Image Examinations performed and the Radiotherapy treatments. 

- Acquire competencies to mobilize the knowldege and skills learned in order to understand the needs of 

the patient, so that the image examinations and required treatments are efficiently administered. 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

1 - Conceito de doente crónico e oncológico. 

2 - Sintomas / limitações na doença oncológica 

3 - Estratégicas para controlo da dor 

4  - Conceito de comunicação 

 4.1 -Estratégias de comunicação 

   4.1.1 - Adultos  

   4.1.2 - Criança 

 5 - Reações adversas / colaterais  

   5.1. - Na realização de exames de Imagem 

   5.2 - Especificidades nos doentes oncológicos na administarção de produtos de contraste 

   5.3 - Nos tratamentos de Radioterapia 
 

Syllabus (1000 caracteres) 
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1 - Concept of chronic and cancer patient. 

2 - Symptoms / limitations in oncological disease 

3 - Strategies for pain control 

4 - Communication concept 

 4.1 - Communication strategies 

   4.1.1 - Adults 

   4.1.2 - Child 

 5 - Adverse / side reactions 

   5.1. - In conducting imaging exams 

   5.2 - Specificities in cancer patients in the administration of contrast products 

   5.2 - In Radiotherapy treatments 
 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 
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