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1. Apresentação 

A velocidade de surgimento de novas terapias oncológicas, sua complexidade e 
evidências dos resultados relacionados à intervenção farmacêutica no sucesso 
terapêutico e na redução dos custos assistenciais, reforça a importância de uma 
assistência farmacêutica de qualidade. Cada vez mais, o farmacêutico oncológico passa a 
ter atuação onde existe a decisão clínica, e para isto atua em parceria com a equipe 
multiprofissional no acompanhamento dos pacientes.  
O curso de especialização em Farmácia Oncologia capacita o farmacêutico que deseja 
atuar na área clínica e de manipulação em oncologia. 
 
2. Objetivos do Curso 

O curso objetiva capacitar os farmacêuticos a compreender, analisar e validar as 
prescrições, vivenciar os processos de gestão e assistência farmacêutica no âmbito 
hospitalar e multiprofissional. 
 
2.1. Objetivos Gerais  

- Desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício profissional, 

respeitando os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão; 

- Adquirir conhecimento científico e prático, no que diz respeito aos processos de 

assistência farmacêutica, farmacologia clínica e farmacoterapia do câncer de forma a 

aplicá-las para a tomada de decisões clínicas e gerenciais no âmbito da oncologia. 

 
2.2. Objetivos Específicos  

- Compreender as bases epidemiológicas, genéticas e moleculares do câncer, bem como 

as bases da oncologia clínica;  

- Conhecer mecanismos de ação farmacológicos e sua relação com fisiopatologia da 

doença oncológica; 

- Construir, reconhecer e validar clinicamente protocolos de antineoplásicos;  

- Vivenciar a experiência da manipulação e dispensação dos medicamentos 

antineoplásicos;  

- Atuar em atividades da equipe multiprofissional de forma integrada e resolutiva;  

- Vivenciar processos relacionados ao ciclo de assistência farmacêutica.  

 
3. Perfil do Egresso  

 

Ao final do curso, o aluno deve ter condições de compreender os processos de assistência 

farmacêutica oncológica e de farmacologia clínica, aprimorar práticas assistenciais 

oncológicas, desenvolver habilidades de integração e colaboração multiprofissional com 

foco no paciente oncológico e manipular medicamentos antineoplásicos.  

Aos egressos será proporcionado participação em atividades de extensão, palestras, 

simpósios e eventos acadêmico-científicos relacionados a sua área de especialização. 
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4. Matriz Curricular 

 

Disciplina CH Professor Titular Titulação 

CIÊNCIA E INOVAÇÃO 32 RENATA KOCHHANN DOUTORA 

PROCESSOS E PESSOAS (EXCELÊNCIA 
OPERACIONAL, GESTÃO DE PESSOAS E 
ANÁLISE FINANCEIRA) 

32 JUAREZ OLIVEIRA LEITES MESTRE 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA GERAL 16 JOANA HEYDRICH MESTRA 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ONCOLÓGICA 24 LAURA ALEGRIA MARTINS MESTRA 

FARMACOLOGIA ONCOLÓGICA I 32 SABRINA TASCA MESTRA 

FARMACOLOGIA ONCOLÓGICA II 32 SABRINA TASCA MESTRA 

FARMACOLOGIA ONCOLÓGICA III 32 SABRINA TASCA MESTRA 

FUNDAMENTOS EM ONCOLOGIA 32 LAURA ALEGRIA MARTINS MESTRA 

DEONTOLOGIA, ÉTICA E LEGISLAÇÃO 16 MAURÍCIO SCHÜLER NIN DOUTOR 

PRÁTICA SUPERVISIONADA 112 BIANCA GUBERT BORGES ESPECIALISTA 

CH Total 360   
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