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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR,
CLASSE “A”, NA ÁREA DE FARMACOEPIDEMIOLOGIA

PROGRAMA DO CONCURSO
•
•
•
•
•
•
•

Estudos experimentais (ensaios clínicos) e observacionais aplicados a
medicamentos.
Estudos de Utilização de Medicamentos: abordagens e métodos de estudo
(quantitativos e qualitativos); principais fontes de informação e de indicadores.
Gestão de risco: (1) farmacovigilância aplicada a pacientes idosos e pediátricos; (2)
metodologias aplicadas à segurança do paciente;
Estudos farmacoeconômicos aplicados a medicamentos de alta complexidade
(biológicos e alvo-moleculares);
Indicadores farmacoepidemiológicos aplicados ao processo de seleção de
medicamentos;
Reações adversas a medicamentos e interações medicamentosas;
Sistemas de informação em saúde utilizados nos Estudos de Utilização de
Medicamentos (EUM) e Farmacovigilância.

RELAÇÃO DE TEMAS PARA PROVA DIDÁTICA
1. Estudos experimentais (ensaios clínicos) e observacionais aplicados a
medicamentos.
2. Estudos de Utilização de Medicamentos: abordagens e métodos de estudo
(quantitativos e qualitativos); principais fontes de informação e de indicadores.
3. Gestão de risco: (1) farmacovigilância aplicada a pacientes idosos e pediátricos; (2)
metodologias aplicadas à segurança do paciente;
4. Estudos farmacoeconômicos aplicados a medicamentos de alta complexidade
(biológicos e alvo-moleculares);
5. Indicadores farmacoepidemiológicos aplicados ao processo de seleção de
medicamentos;
6. Reações adversas a medicamentos e interações medicamentosas;

7. Sistemas de informação em saúde utilizados nos Estudos de Utilização de
Medicamentos (EUM) e Farmacovigilância.
EXPECTATIVA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL
Que o professor de Farmacoepidemiologia seja apto para desenvolvimento de estudos de
utilização de medicamentos, farmacovigilância e farmacoeconomia. Deverá apresentar um perfil
profissional que atenda as disciplinas de graduação e pós-graduação da área, desenvolvendo
atividades práticas contextualizadas buscando integração na equipe multiprofissional em saúde.
Além da inserção na pós-graduação com ênfase em estudos de utilização de medicamentos,
desenvolvendo projetos de pesquisa junto aos programas de Pós-graduação (Stricto sensu e Lato
sensu) da área de Farmácia da UFRN, com foco em ensaios pragmáticos, segurança do paciente
e pesquisa clínica.

