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a. Título 

Funcionamento cognitivo no cancro e outcomes relacionados com o trabalho: Eficácia de um programa 

de reabilitação cognitiva online 

 

b. Data de início e duração do projeto 

Data de início: 01/08/2019; Duração do projeto: 50 meses (30/09/2023) 

 

c. Financiamento 

Projeto de investigação financiado pela unidade de I&D Centro de Investigação em Tecnologias e 

Serviços de Saúde (CINTESIS; Referência: UIDB/4255/2020) e suportado pela Fundação para a Ciência 

e a Tecnologia (FCT; Bolsa de Doutoramento: SFRH/BD/138785/2018). 

 

d. Instituições envolvidas e equipa 

O projeto está a ser desenvolvido no Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro 

(DEP-UA), com financiamento do CINTESIS. Este projeto conta com uma equipa de investigação 

multidisciplinar, com experiência comprovada nos domínios da Psicooncologia, Neuropsicologia e 

Neurociências, Intervenções Psicológicas (incluindo Reabilitação Cognitiva) e Multimédia e Tecnologias 

Digitais. Além disso, tanto os investigadores que coordenam o projeto como os investigadores 

colaboradores são de várias Unidades de Investigação nacionais, contando ainda com uma investigadora 

da prestigiada universidade americana, University of California, Los Angeles (UCLA). O projeto de 

investigação decorrerá no âmbito de uma Bolsa de Doutoramento, financiada pela FCT, estando a 

coordenação deste projeto atribuída à Bolseira de Doutoramento e respetiva equipa de Orientação. Além 

destes elementos de investigação, o projeto também poderá contar com a colaboração de alunos de 

Mestrado em Psicologia da Saúde e Reabilitação Neuropsicológica (no âmbito de Dissertações de 

Mestrado) ou de Licenciatura em Psicologia (pelo Programa de Iniciação Científica para estudantes da 

Licenciatura em Psicologia – PIC-PSI). 

De seguida, apresentamos a constituição da equipa de investigação: 

 

MEMBRO DA EQUIPA 
INSTITUIÇÃO E UNIDADE DE 

INVESTIGAÇÃO 
FUNÇÃO 

Ana F. Oliveira1 DEP-UA; CINTESIS Bolseira de Doutoramento FCT 
Isabel M. Santos2 DEP-UA; WJCR Orientação 
Ana Torres3 ESSNorteCVP; CINTESIS Coorientação 
Linda M. Ercoli4 UCLA Coorientação 

Anabela Pereira DEP-UA; CIDTFF Investigador 
Sara Monteiro DEP-UA; CINTESIS Investigador 
Ana Bártolo DEP-UA; CINTESIS Investigador 
Helena Sousa ESSUA; CINTESIS Investigador 
Rita Tavares ESSUA; CINTESIS Investigador 
David Oliveira DeCA-UA; DigiMedia Investigador 
Milaydis Sosa Napolskij CINTESIS Investigador 

 

WJCR – William James Center for Research; ESSNorteCVP – Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa; CIDTFF – Centro de Investigação em Didática e 
Tecnologia na Formação de Formadores; ESSUA – Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro; DeCA-UA – Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de 
Aveiro; DigiMedia – Digital Media and Interaction. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 



REABILITAÇÃO COGNITIVA ONLINE NO CANCRO 

Página 4 de 14 

COORDENAÇÃO: 

Ana Filipa Dias Oliveira, Bolseira de Doutoramento FCT. Psicóloga, Mestre em Psicologia da Saúde e 

Reabilitação Neuropsicológica e aluna do Programa Doutoral em Psicologia (3º ciclo) do DEP-UA, com 

trabalhos de investigação focados na Neuropsicologia e Psicooncologia. 

Isabel Maria Barbas dos Santos, orientadora do projeto de investigação. Psicóloga e Professora 

Auxiliar do DEP-UA, com experiência de investigação comprovada no âmbito da Psicologia Cognitiva, 

Neuropsicologia e Neurociências. Destaca-se na publicação científica relativamente aos âmbitos 

mencionados, com coorientação de trabalhos de investigação na área da Psicooncologia. 

Ana Carla Seabra Torres Pires, coorientadora do projeto de investigação. Psicóloga e Professora 

Adjunta da ESSNorteCVP, com experiência clínica e de investigação comprovada no âmbito da 

Psicologia Aplicada, mais concretamente na área da Psicooncologia. Membro da Comissão Científica da 

Academia Portuguesa de Psicooncologia (APPO) e da Direção da Sociedade Portuguesa de Estudos de 

Psicologia Oncológica (SPEPO). 

Linda M. Ercoli, coorientadora do projeto de investigação. Psicóloga e Professora Clínica de Ciências 

da Saúde no Semel Institute da UCLA, com experiência clínica e de investigação em Neuropsicologia, 

mais concretamente na cognição no cancro, e no desenvolvimento de programas de intervenção 

cognitiva. 

 

INVESTIGADORES: 

Anabela Maria de Sousa Pereira. Psicóloga e Professora Associada com Agregação do DEP-UA. 

Ampla experiência de investigação no âmbito da Psicooncologia. 

Sara Otília Marques Monteiro. Psicóloga e Professora Auxiliar Convidada do DEP-UA. Ampla 

experiência de investigação no âmbito da Psicooncologia. 

Ana Cláudia Pereira Bártolo. Psicóloga, Mestre em Psicologia Clínica e da Saúde e aluna do Programa 

Doutoral em Psicologia (3º ciclo) do DEP-UA com Bolsa de Doutoramento financiada pela FCT. Com 

trabalhos de investigação focados na Psicooncologia, mais especificamente na saúde reprodutiva. 

Helena Isabel Mendonça Sousa. Psicóloga, Mestre em Psicologia Clínica e da Saúde e Bolseira de 

Investigação da ESSUA. Com experiência clínica e de investigação no âmbito da Psicooncologia e 

Neurociências, mais especificamente intervenção em grupo. 

Rita Flávia Veiga Tavares. Licenciada em Ensino Básico, formadora acreditada em Tecnologias 

Educativas – Meios Audiovisuais, atualmente a frequentar o Programa Doutoral em Multimédia em 

Educação (3º ciclo) da UA e Bolseira de Investigação da ESSUA. Experiência de investigação no âmbito 

de conteúdos educativos digitais, ambientes de aprendizagem digitais e design centrado no utilizador. 

David Manuel Duarte Oliveira. Licenciado em Informática Ensino, Mestre em Comunicação Multimédia 

– Ramo Multimédia Interativo e aluno do Programa Doutoral em Multimédia em Educação da UA. 

Atualmente é Assistente Convidado do Departamento de Comunicação e Arte na UA. Tem experiência 

profissional em desenvolvimento web e mobile, gestão de projetos web e formação e consultoria em 

contexto empresarial. 

Milaydis Sosa Napolskij. Tradutora e Intérprete, Licenciada em Língua Inglesa pela Universidad de La 

Habana, Cuba. Obteve o grau de especialização em Terminologia e Tradução pela Faculdade de Letras 
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da Universidade do Porto. Atualmente, é doutoranda do 3º Ciclo de Estudos da Linguagem, ramo 

Tecnologia da Linguagem Humana da mesma Faculdade e é Office Manager & Translator no CINTESIS. 

Tem experiência profissional como intérprete e assistente em eventos científicos e académicos. 

 

O comprometimento cognitivo associado ao cancro (cancer-related cognitive impairment, CRCI) assume-

se como um dos efeitos secundários mais frequente e preocupante que os sobreviventes de cancros não 

localizados no sistema nervoso central (SNC) experienciam [1, 2]. Ainda que este comprometimento 

possa ser subtil, apresenta uma intensidade suficiente para interferir negativamente no funcionamento 

diário e qualidade de vida (QdV), nomeadamente ao nível de outcomes relacionados com o trabalho 

(e.g., capacidade para o trabalho, limitações no trabalho) [3, 4]. Efetivamente, cerca de metade das 

pessoas diagnosticadas com cancro cada ano na Europa estão em idade laboral [5]. A literatura tem 

demonstrado que os sobreviventes consideram o trabalho o terceiro aspeto mais importante da sua QdV 

e ser capaz de trabalhar um sinal de recuperação, contribuindo para a sua autoestima [6, 7]. 

Desta forma, tendo em conta o potencial impacto negativo que o comprometimento cognitivo tem na QdV 

(e, em particular, nos outcomes relacionados com o trabalho) no contexto dos cuidados oncológicos a 

longo-prazo, tem existido uma necessidade crescente de identificar, desenvolver e testar intervenções 

que sejam eficazes em aliviar ou impedir o desenvolvimento do comprometimento cognitivo [8]. A 

reabilitação cognitiva é considerada a intervenção de primeira linha para o CRCI, demonstrando-se eficaz 

em melhorar o funcionamento cognitivo [9, 10]. De entre os programas desenvolvidos e com eficácia 

comprovada para melhorar o CRCI, o programa UCLA Cognitive Rehabilitation Intervention Program 

for Breast Cancer Survivors, da autoria da Prof. Dr.ª Linda M. Ercoli [11, 12], foi especificamente 

desenvolvido para sobreviventes de cancro que relatam queixas cognitivas. Contudo, ainda não existem 

dados da eficácia destes programas ao nível dos outcomes relacionados com o trabalho. Nos últimos 

tempos, as intervenções baseadas na Internet têm emergido como importantes meios de intervenção no 

campo da reabilitação cognitiva. Estas intervenções demonstram um grande potencial, considerando a 

sua acessibilidade, flexibilidade e conveniência, elevada adaptabilidade e custo-efetividade [13]. 

Um estudo recente conduzido pela nossa equipa demonstrou a existência de queixas cognitivas nos 

sobreviventes oncológicos Portugueses [14], o que revela a pertinência e necessidade de disponibilizar 

intervenções para intervir nesta população, que apresenta especificidades em relação a outras patologias 

(e.g., AVC, doenças neurodegenerativas) [15]. Contudo, em Portugal não existem programas de 

reabilitação cognitiva específicos para intervir com sobreviventes de cancro. Desta forma, tendo em conta 

as lacunas encontradas na literatura, o objetivo deste projeto é avaliar a eficácia da adaptação 

Portuguesa do programa online UCLA Cognitive Rehabilitation Intervention Program for Breast Cancer 

Survivors. 

 

Tendo em conta a revisão de literatura efetuada, a experiência da equipa de investigação no 

desenvolvimento e implementação de programas de intervenção com a população oncológica e os 

resultados preliminares do estudo previamente conduzido, o presente projeto de investigação propõe-se 

a adaptar culturalmente o programa da UCLA, desenvolvido e implementado nos EUA, em formato de 

plataforma online para Portugal, num trabalho colaborativo entre investigadores, clínicos e sobreviventes 

de cancro. Mais especificamente, o projeto visa: 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

3. OBJETIVOS 
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1) A tradução e adaptação cultural do programa para o contexto Português;  

2) O desenvolvimento da plataforma online e avaliação da usabilidade da interface; e 

3) O estudo da avaliação da eficácia, através de um randomized controlled trial (RCT), da 

plataforma online com sobreviventes de cancros não localizados no SNC que se encontrem a 

trabalhar e reportem queixas cognitivas, para melhorar queixas e défices cognitivos, capacidade 

para o trabalho e QdV, e diminuir as limitações no trabalho e sintomas psicopatológicos.  

 

a. Breve descrição da intervenção 

O programa online consistirá na adaptação cultural do programa UCLA Cognitive Rehabilitation 

Intervention Program for Breast Cancer Survivors, um programa de reabilitação cognitiva em grupo para 

sobreviventes de cancro da mama, com queixas cognitivas. Este programa foi o produto de anos de 

experiência clínica e de investigação, estando atualmente a ser adaptado para disseminação enquanto 

intervenção acreditada para os hospitais nos EUA. O programa original é realizado presencialmente em 

grupo e consiste em 5 sessões, com uma duração de 2h por cada sessão semanal. A intervenção tem 

como base teórica a reabilitação cognitiva baseada na evidência, consistindo em psicoeducação sobre 

o funcionamento cognitivo e treino cognitivo com foco nas queixas mais comuns que os sobreviventes 

oncológicos relatam: atenção, funções executivas e memória. Os exercícios cognitivos são realizados 

em sessão e em casa, semanalmente. Além disso, são ensinadas estratégias de relaxamento e 

estabelecidos objetivos a curto e longo prazo. Cada participante recebe um manual de treino com 

exercícios para casa, CDs com exercícios auditivos, soluções dos exercícios e um cronómetro (quando 

necessário). A figura seguinte sumaria os conteúdos de cada sessão: 

 

O programa é viável e bem tolerado, tendo em conta os comentários dos participantes, a sua presença 

regular e baixa taxa de atrito [11], levando a melhorias imediatas e mantidas no tempo relativamente às 

queixas cognitivas e ao funcionamento da memória (avaliado por testes neurocognitivos); estes dados 

são suportados pelos resultados de Eletrencefalografia Quantitativa (qEEG) que verificaram alterações 

neurofisiológicas subjacentes às melhorias nas funções associadas com a intervenção [12].  

Sessão1

• Psicoeducação sobre as alterações cognitivas no cancro

• Atenção: vigilância e concentração

Sessão 2
• Atenção: seletiva e alternada

Sessão 3

• Funções executivas: multitasking, memória de trabalho, execução e desenvolvimento de planos,
organização, gestão de objetivos, flexibilidade mental, resolução de problemas

Sessão 4

• Memória: estratégias mnemónicas envolvendo associação, imagética, criação de histórias e
organização semântica

Sessão 5
• Revisão e finalização

4. METODOLOGIA 
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Após a adaptação cultural para o Português Europeu e cultura Portuguesa, em colaboração com a autora 

original do programa, a intervenção será adaptada para uso online e em formato individual, bem como 

adequada à implementação com sobreviventes com outros tipos de cancro não localizados no SNC 

(trabalho já iniciado pelos autores do programa). A versão adaptada do programa será avaliada por 

sobreviventes de cancro e profissionais em várias etapas ao longo do seu desenvolvimento. Serão 

organizadas tanto sessões individuais como focus groups para obter feedback, com o objetivo de avaliar 

e melhorar, tanto o conteúdo como a facilidade de uso da versão adaptada da intervenção (estudo de 

usabilidade). O programa consiste no mesmo número de módulos que o programa original.  

 

b. Participantes e procedimento 

A recolha de dados será realizada online e incluirá homens e mulheres em idade laboral (18-65 anos), 

com diagnóstico de cancro não localizado no SNC (estadio I-III). Os critérios de inclusão da amostra 

serão: 1) ter completado os tratamentos ativos para o cancro (cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou 

uma combinação de tratamentos) pelo menos 6 meses antes do início do estudo, podendo estar a realizar 

hormonoterapia; 2) relato de queixas cognitivas relacionadas com o cancro e/ou tratamentos que 

interferem com as atividades diárias; 3) estar atualmente a trabalhar de forma remunerada e ter 

regressado ao trabalho há pelo menos 6 meses; 4) nacionalidade Portuguesa; 5) ler e entender a Língua 

Portuguesa; e 6) ter acesso e capacidade para utilizar a Internet e computador regularmente. 

Sobreviventes com 1) perturbações psiquiátricas, de comunicação e/ou condição médica grave; 2) 

recidiva ou cancro metastático e segundo diagnóstico de cancro; 3) diagnóstico de demência, epilepsia, 

PHDA, lesão cerebral (AVC, TCE) e/ou de consumo de substâncias (droga ou álcool); 4) medicação 

psicoativa recorrente, tal como sedativos, hipnóticos, opiáceos; e 5) participação atual em estudos ou 

programas comparáveis com foco nos problemas cognitivos e/ou de apoio ao trabalho, serão excluídos.  

O recrutamento dos sobreviventes de cancro tem início estimado para junho de 2020. Os participantes 

serão seguidos ao longo de cerca de 3 meses e serão convidados a completar avaliações em três 

momentos distintos: antes (T0) e após a intervenção (imediatamente após [T1], i.e., até 1 semana após 

completar a intervenção, e follow-up de 2 meses após o término da intervenção [T2]). As avaliações 

serão realizadas online, em website seguro, através do preenchimento de medidas de autorrelato e testes 

cognitivos computorizados. No decorrer do estudo os investigadores entrarão em contacto por email e/ou 

contacto telefónico para auxiliar na utilização do programa, motivar/lembrar da sua utilização e esclarecer 

dúvidas. 

O procedimento para a participação no estudo ocorrerá nas seguintes fases: 
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O presente projeto foi aprovado pelo Conselho de Ética e Deontologia da UA (Parecer 30/2019). A 

participação no projeto será voluntária e informada, e os participantes têm direito a não querer participar. 

Se a pessoa concordar em participar, poderá desistir em qualquer momento do estudo, sem qualquer 

penalização. A recolha de dados não implicará procedimentos fisicamente invasivos que representem 

risco para a saúde física. É garantido que a informação fornecida ou quaisquer dados recolhidos ao longo 

do estudo, serão mantidos em confidencialidade. Quaisquer dados que permitam identificar os 

participantes serão mantidos apenas durante o tempo estritamente necessário à realização do estudo, 

sendo destruídos logo que os mesmos não sejam necessários. Durante o tratamento de dados, a 

informação recolhida não será associada a qualquer informação pessoal, sendo tratados de forma 

inteiramente anónima. Além disso, os dados estarão guardados em local seguro com acesso 

condicionado aos investigadores do projeto, e serão tratados, analisados e divulgados apenas 

coletivamente, nunca individualmente.  

AVALIAÇÃO FINAL (T1 e T2)

Após o término do programa, i.e., à quinta semana após o início da intervenção, será realizado um segundo momento 
de avaliação (T1) e novamente 2 meses após o término da mesma (T2).

PROGRAMA

5 semanas de intervenção (cf. Breve descrição da intervenção).

CONSTITUIÇÃO DOS GRUPOS

Os sobreviventes que completarem a avaliação inicial serão incluídos aleatoriamente em um de dois grupos: Grupo 1 –
Intervenção (acesso ao programa) e Grupo 2 – Controlo/Waitlist (não terá acesso ao programa de imediato, mas terá a 

oportunidade após o término da sua participação no programa). 

AVALIAÇÃO BASELINE (T0)

Quando os participantes acedem a primeira vez à plataforma, são convidados a preencher um consentimento 
informado eletrónico e a completar um conjunto de instrumentos de autorrelato e de avaliação cognitiva.

CONTACTO INICIAL

A equipa do projeto entrará em contacto, por email e/ou contacto telefónico, a informar se o sobrevivente está elegível 
para participar no estudo. Nesse caso, serão explicados todos os procedimentos do estudo e enviado um link para a 

plataforma online e os dados de acesso. 

DIVULGAÇÃO e INSCRIÇÃO

Será divulgado um flyer com as informações do projeto e o link para um formulário inicial caso pretendam participar no 
programa. 

5. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS E DE PROTEÇÃO DOS DADOS 
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No entanto, as medidas de autorrelato que incluem questões emocionalmente relevantes, de utilização 

comum nos estudos nesta área, poderão causar desconforto ou ativação emocional. Assim, além da 

participação informada, a condição psicológica dos participantes será monitorizada, estando prevista a 

saída do estudo em caso de instabilidade e o seu acompanhamento até à sua estabilização. Embora o 

consentimento informado e a monitorização estejam mais limitados em investigações conduzidas em 

formato online, os participantes serão informados dos objetivos, riscos, benefícios, caráter voluntário e 

confidencialidade da investigação. Previamente ao início da recolha, os investigadores estarão 

disponíveis para providenciar esclarecimentos acerca do estudo via e-mail e/ou contacto telefónico, 

assegurando que os participantes estarão conscientes das implicações da participação. Após a 

participação, os investigadores manter-se-ão disponíveis para prestar esclarecimentos ou ajudar a 

encontrar respostas de apoio, se tal for solicitado pelos participantes.  

Na eventualidade da intervenção proposta desenvolver efeitos adversos inesperados, a mesma será 

descontinuada, ainda que se realce que o programa de intervenção a utilizar será uma adaptação de um 

programa testado internacionalmente que apresentou benefícios para os participantes, e que contará 

com a orientação da autora original. Uma vez que a intervenção será realizada online, os participantes 

acederão às sessões num momento da sua conveniência, não necessitando de realizar deslocamentos 

nem de faltar a atividades ou compromissos. De referir que neste estudo será dada atenção ética 

adicional tendo em conta a igualdade de oportunidades: os participantes serão divididos em dois grupos 

– um de intervenção e outro de controlo –, sendo que os participantes do grupo de controlo (não sujeitos 

ao programa de intervenção) ficarão em lista de espera, tendo a possibilidade de realização da 

intervenção posteriormente à obtenção dos resultados. 

Devido ao envolvimento de dados pessoais e clínicos, o protocolo do projeto proposto prevê o acesso 

restrito aos dados recolhidos e a atribuição de um código a dados partilhados, de forma a eliminar a 

possibilidade de identificação dos participantes. Cinco anos após a publicação de cada estudo (prazo 

exigido para publicações de natureza científica), os dados serão destruídos. Todos os dados do estudo 

serão recolhidos através da plataforma online do estudo e armazenados numa plataforma segura da UA, 

utilizando técnicas de encriptação para proteção dos participantes. Para participar no estudo, os 

participantes deverão fornecer contacto de email e/ou telefónico. Assim, os dados serão posteriormente 

anonimizados, de forma a não cruzar com as suas informações sociodemográficas. O uso dos contactos 

fornecidos pelos participantes estará espelhado no consentimento informado eletrónico, sendo 

necessária a sua autorização para utilizar. 

 

Legislação associada ao projeto de investigação: 

i. Códigos de Ética: 

American Psychological Association (2002). Ethical principles of psychologists and code of conduct. 

American Psychologist, 57(12), 1060–1073. doi:10.1037/0003-066X.57.12.1060 

Código Deontológico da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Diário da República: 2.ª série, No 78 

(2011). Acedido a 24 março 2019. Disponível em www.dre.pt. 

ii. Lei de Proteção de Dados Pessoais: 

Lei no 67/98 de 26 de outubro da Assembleia da República. Diário da República: I série, No 247 (1998). 

Acedido a 24 março 2019. Disponível em www.dre.pt. 
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iii. Declaração de Helsínquia: 

World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical principles 

for medical research involving human subjects. JAMA, 310(20), 2191–2194. 

doi:10.1001/jama.2013.281053 

iv. Lei da Investigação Clínica: 

Lei no 21/2014 de 16 de abril da Assembleia da República. Diário da República: I Série, No 75 (2014). 

Acedido a 24 março 2019. Disponível em www.dre.pt. 

Lei no 73/2015 de 27 de julho da Assembleia da República. Diário da República: I Série, No 144 (2015). 

Acedido a 24 março 2019. Disponível em www.dre.pt. 

 

O desenvolvimento de intervenções de reabilitação cognitiva acessíveis, aceitáveis e eficazes para 

sobreviventes de cancros não localizados no SNC são fundamentais, uma vez que as dificuldades 

cognitivas podem ter um impacto profundo na sua QdV. Além disso, os sobreviventes podem experienciar 

dificuldades em envolver-se na tomada de decisão dos tratamentos, retomar ao trabalho e gerir 

atividades básicas da vida diária. A grande maioria dos sobreviventes vive independentemente e precisa 

de trabalhar para se sustentar, pelo que se não forem capazes de regressar ao trabalhar poderão 

experienciar dificuldades financeiras, bem como isolamento social se não forem capazes de retomar a 

papéis sociais prévios. 

Considerando os benefícios promissores dos programas de reabilitação cognitiva online, assim como a 

sua aceitabilidade, potencial escalabilidade e custos mais reduzidos, se se provar eficaz, este programa 

poderá ser uma ferramenta útil para os profissionais de saúde no âmbito dos cuidados ao sobrevivente 

de cancro. O projeto reveste-se de um contributo inovador tanto no panorama nacional como 

internacional, visto ser o primeiro programa especificamente desenvolvido para a doença oncológica e 

consistir na adaptação para uma plataforma online, respetivamente. Tendo em conta a prevalência da 

doença oncológica no contexto Português e do relato de queixas cognitivas com impacto no quotidiano, 

incluindo comprometimento no trabalho, uma ferramenta como a que se propõe constitui uma prioridade 

para que se consiga diminuir o impacto deste efeito secundário do cancro na sua QdV.  

Este estudo de intervenção deverá fornecer insights importantes para os profissionais de saúde, 

investigadores e decisores políticos tendo em conta a fiabilidade e eficácia de programas de reabilitação 

cognitiva online para sobreviventes de cancro, melhorando os cuidados de saúde prestados a esta 

população através da disponibilização de um programa de intervenção ajustado a estas necessidades. 

Com a disponibilização de uma plataforma de intervenção que poderá ser utilizada a nível nacional, 

esperamos que se produza uma base de dados relevante (com a  aplicação dos procedimentos éticos 

necessários), tais como dados continuamente atualizados no perfil de sobreviventes que recorrem à 

plataforma (e.g., dados sociodemográficos), assim como a adesão da plataforma ao longo do tempo 

(e.g., número médio de logins, número médio de módulos concluídos, tempo médio despendido na 

plataforma). Espera-se que esta base de dados possa incentivar novos trabalhos de investigação no 

futuro e contribuir para o estado de arte nesta área. 

De referir, por fim, que a equipa de investigação envolvida apresenta diferentes backgrounds, com 

expertise nas várias áreas que o programa abrange, pelo que se vê assegurada a fidelidade do projeto. 

6. RELEVÂNCIA 
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