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•  Redução de horário de trabalho

• Absentismo prolongado

Mudança ou perda da rotina de trabalho

Impactos do tumor cerebral na vida profissional 
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Reabilitação profissional

IMPACTOS DO TUMOR CEREBRAL NA VIDA PROFISSIONAL TUMORES CEREBRAIS

Pessoas em idade ativa, com alterações de funcionalidade 
após tumor cerebral:

• sequelas físicas e motoras

• dificuldades cognitivas 

• alterações psicológicas e emocionais

E que necessitam de apoios especializados para reorganizar 
a retoma de uma vida ativa e profissional.

Quem pode aceder

Reabilitação profissional 
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Serviços públicos especializados de apoio à reintegração na vida familiar, social e 
profissional: 
• Apoio individualizado: em função das necessidades identificadas 
• Apoio em contínuo: desde a estabilização da doença até ao retorno ao trabalho 
• Apoio integral e abrangente: prestados por equipa multidisciplinar  

 

 
 
 
Objetivos 
• Definir um projeto profissional ajustado à nova condição de funcionalidade 
• Melhorar a funcionalidade, para facilitar o desempenho profissional 
• Apoiar o retorno ao trabalho na entidade empregadora ou, quando a pessoa está 

desempregada, procurar novas oportunidades de emprego 
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Fases da reabilitação profissional 

IMPACTOS DO TUMOR CEREBRAL NA VIDA PROFISSIONAL TUMORES CEREBRAIS

•  Reconhecer e avaliar as dificuldades  
e limitações

 - nas atividades de vida diária

 - no desempenho profissional

 - nos domínios cognitivo, psicológico e emocional
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• Recuperação e atualização de competências funcionais, pessoais e sociais 

- ativação para implementar o projeto de vida ativa e profissional 

- uso de estratégias para atenuar ou compensar os impactos do tumor cerebral (ex: 
treino cognitivo; atividade física adaptada; intervenção psicológica; reabilitação 
funcional orientada para a vida ativa) 

- melhoria da participação social e de competências de comunicação e relacionamento 
interpessoal 

- desenvolvimento de competências para potenciar o perfil de empregabilidade (ex: 
TIC; técnicas de procura de emprego) 

  
• Reconversão profissional (quando necessária) 

- formação profissional para uma nova profissão 

- ajustamento ou atualização do perfil de competências profissionais 
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