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Programa de educação continuada atualiza profissionais
farmacêuticos em Oncologia
[1]

Publish Date: 20 Agosto 2018 13:46 -03
A 2ª edição do Oncologia Farmacêutica em Foco aborda diferentes atividades do
farmacêutico, contribuindo para a segurança do paciente
Com a premissa de levar conhecimento e atualização, a Sandoz, divisão de genéricos e
biossimilares da Novartis, apoia a realização da 2º edição do Oncologia Farmacêutica
emFoco (www.oncofarmaemfoco.com.br [2]), programa de educação continuada para
profissionais farmacêuticos da área de Oncologia.
A iniciativa contempla aulas online e transmitidas em tempo real, videoaulas e podcasts
apresentados por especialistas sobre atividades em farmácia ambulatorial e hospitalar. O
conteúdo ficará disponível para consulta na plataforma do programa. Os participantes
também receberão materiais de apoio com o conteúdo abordado nas aulas.
O primeiro módulo ao vivo irá tratar da importância das ferramentas na implementação de
melhorias em processos de farmácia. Na rodada seguinte, os palestrantes discutirão o que já
é feito e o que se pode fazer para aprimorar procedimentos. O site do programa transmitirá
as apresentações com a moderação de Annemeri Livinalli, diretora de comunicação da
Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia (SOBRAFO). “Programas como esse
dão oportunidade ao farmacêutico de se atualizar ou aprofundar sobre um determinado tema
a qualquer hora, emqualquer lugar, aumentando o alcance da informação. É um ganho
profissional inquestionável”, comenta Livinalli.
Para Fabio Antoneli, diretor de Especialidades da Sandoz, programas como o
OncologiaFarmacêutica em Foco reforçam o interesse da empresa em contribuir para que
profissionais da área de saúde tenham acesso à informação de qualidade. "Promover acesso
à capacitação beneficia a população com um atendimento mais moderno e um
acompanhamento mais eficaz", afirma.

Oncologia Farmacêutica em Foco
Apresentações ao vivo
Às 20h, com transmissão pelo site www.oncofarmaemfoco.com.br [3].
23 de agosto – Workshop: Como eu aplico a análise de causa e raiz?
18 de outubro – Talk show: Antineoplásicos de uso oral e o cuidado farmacêutico.

Videoaulas
Setembro – Atividade farmacêutica no paciente com câncer em UTI
Outubro – Plano terapêutico
Novembro – Protocolos farmacêuticos na terapia oral
Podcasts
Agosto – IX Congresso Brasileiro de Farmacêuticos em Oncologia
Setembro – ASCO 2018 Annual Meeting
Outubro – 9th Latin American Forum on Biosimilars – FLAB
Novembro – ESMO 2018 Congress
Consulte o site: www.oncofarmaemfoco.com.br [2]
Sobre a Sandoz
A Sandoz é líder global em medicamentos genéricos e biossimilares. Como divisão do Grupo
Novartis, nosso propósito é descobrir novas maneiras de melhorar e prolongar a vida das
pessoas. Contribuímos com a sociedade, apoiando crescentes necessidades de cuidados de
saúde, por meio abordagens inovadoras para ajudar as pessoas em todo o mundo a terem
acesso a medicamentos de alta qualidade. Nosso portfólio possui aproximadamente 1.000
moléculas, abrangendo todas as principais áreas terapêuticas. Em 2017, as vendas da
companhia representaram US$ 10 bilhões. No ano passado, nossos produtos atingiram mais
de 500 milhões de pacientes e aspiramos atingir um bilhão. A Sandoz está sediada em
Holzkirchen, na região de Munique, na Alemanha.
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