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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

Curso: Ciências Biológicas, Farmácia, Enfermagem, Nutrição, Medicina. 

Disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA III - ONCOLOGIA 

Código: Ano/semestre: Periodização ideal: Pré-requisito: 
BIO06084 2016/2 - - 

 

Carga horária 
total: 

Distribuição da carga horária: Crédito: Anual/semestral: 

Teórica Exercício Laboratório 
04 Semestral 

60 45 10 05 

 

Ementa 

 
Etapas da carcinogênese; carcinogênese física, química e biológica; características 
biológicas e bioquímicas da célula tumoral; cinética tumoral, morfologia e nomenclatura 
das alterações celulares tumorais e não tumorais; angiogênese; neoplasias benignas e 
malignas; patogênese do processo metastático; imunologia tumoral; relação tumor-
hospedeiro; estadiamento; marcadores tumorais; conceito de hiperplasia, metaplasia e 
displasia; conhecimentos referentes à embriologia e genética humana, enfatizando a 
interação entre o genótipo e o meio ambiente na causa do câncer; estruturas e funções 
do gene; expressão, regulação e mutação gênica; técnicas e os conceitos básicos sobre 
Engenharia Genética e Biotecnologia; enfoque na divisão celular, diferenciação celular e 
apoptose; proto-oncogenes e genes supressores; integração do conhecimento da 
Oncologia Molecular à Oncologia Clínica e aplicação dos conhecimentos obtidos na 
elucidação do mecanismo de ação de fármacos, pesquisa e síntese de novos fármacos 
aplicados ao tratamento do câncer; intervenções relacionadas à assistência a pacientes 
portadores de câncer e seus familiares; conhecimentos e capacitação dos profissionais 
quanto à terapia antineoplásica: administração e farmacologia dos quimioterápicos, 
interações medicamentosas e equipes interdisciplinares; novas perspectivas 
profissionais para a promoção da saúde e prevenção do câncer. 
 

 

Objetivos Gerais 

 
Integrar os conhecimentos da Oncologia Molecular à Oncologia Clínica e fornecer as 
ferramentas básicas de trabalho – teóricas, práticas e clínicas – para o exercício da 
Oncologia Translacional no ambiente altamente competitivo da era globalizada. 
 

 

Conteúdo programático 

 
Unidade I 
Bases Moleculares do Câncer; Etapas da carcinogênese; carcinogênese física, química 

e biológica; características biológicas e bioquímicas da célula tumoral; alterações 
genotípicas e fenotípicas comuns a todos os tipos de neoplasias. 
 

Unidade II 
Cinética tumoral; divisão celular, proto-oncogenes, genes supressores e genes de 
mecanismo de reparo; proliferação, diferenciação celular em Oncologia. 
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Unidade III 
Morfologia e nomenclatura das alterações celulares tumorais e não tumorais; conceito 
de hiperplasia, metaplasia e displasia; Estadiamento e Performance Status. 
 

Unidade IV 
Angiogênese: Mecanismos de angiogêneses nos tumores. 
 

Unidade V 
Patogênese do processo metastático. 
 

Unidade VI 
Imunologia tumoral; relação tumor-hospedeiro; Medicamentos Imunobiológicos. 
 

Unidade VII 
Conhecimentos referentes à embriologia e genética, enfatizando a interação entre o 
genótipo e o meio ambiente na causa do câncer; estruturas e funções do gene; 
expressão, regulação e mutação gênica e as técnicas e os conceitos básicos sobre a 
Engenharia Genética e Biotecnologia aplicados à Oncologia. 
 

Unidade VIII 
Marcadores tumorais e sua importância no diagnóstico e tratamento do câncer. 
 

Unidade IX 
Integração do conhecimento da Oncologia Molecular à Oncologia Clínica e aplicação 
dos conhecimentos obtidos na elucidação do mecanismo de ação de fármacos, 
pesquisa e síntese de novos fármacos aplicados ao tratamento do câncer. 
 

Unidade X 
Farmacogenética clínica aplicada, oncogenéticae aconselhamento genético. 
 

Unidade XI 
Alvos celulares e moleculares nas células tumorais; Novas estratégias moleculares para 
o tratamento de tumores; Novas Linhas de pesquisas para o tratamento de tumores. 
 

Unidade XII 
Intervenções relacionadas à assistência a pacientes portadores de câncer e seus 
familiares. 
 

Unidade XIII 
Conhecimentos e capacitação dos profissionais quanto à terapia antineoplásica: 
administração e farmacologia dos quimioterápicos, interações medicamentosas e 
equipes interdisciplinares; 
 

Unidade XIV 
Novas perspectivas profissionais para a promoção da saúde e prevenção do câncer. 
 

Unidade XV 
Seguimento Farmacoterapêutico em Oncologia 
 

Unidade XVI 
Seminários com apresentação de artigos recentes e relevantesrelacionados à área de 
Oncologia. 
 

Unidade XVI 
Visitas-Técnicas em Centros de Referência em Oncologia no estado do Espírito Santo. 
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Recursos disponíveis 

 
Aulas teóricas: quadro, pincel, Data Show e computador. 
 

 

Critérios de avaliação e aprendizagem 
 

 Serão realizadas três provas (valendo 10), com questões dissertativas ou de 
múltipla escolha incluindo todo o conteúdo teórico administrado no período.  

 A quarta nota será referente aos Grupos de Discussão (Somatório valendo 10). 

 A quinta nota será referente ao seminário (valendo 10).  

 A média parcial será composta pela média das notas de 3 provas, do Grupo de 
Discussão e do seminário (5 notas), todos com o mesmo peso. A média final será 
composta pela média entre a prova final e a média parcial. A nota para aprovação 
sem prova final é 7 (sete). A nota para aprovação final é 5 (cinco). 

 

 

Bibliografia básica 
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