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RESUMO 

 
O câncer trata-se de uma patologia com o maior índice de mortalidade mundial, 
mesmo com os avanços da medicina com relação aos tratamentos, ainda perduram 
várias metáforas com relação ao diagnóstico, onde por vezes o paciente parece 
estar recebendo uma sentença de morte, desencadeando uma cascata de reação e 
ações do paciente, família e pessoas que vivem ao seu redor. Este processo de 
assistência farmacêutica ao paciente com câncer, passa a interagir diretamente na 
assistência prestada, com o propósito de melhorar a qualidade de vida através do 
uso racional dos medicamentos quimioterápicos e também dos medicamentos que 
auxiliam uma melhora dos sintomas pós quimioterapia. Pois é dever do profissional 
farmacêutico obter os resultados positivos do tratamento, assegurar uma terapêutica 
adequada, com maior eficácia e a mais segura terapêutica que será aplicada 
seguindo a prescrição médica. O objetivo geral é apresentar as contribuições 
Atenção Farmacêutica para os pacientes oncológicos ressaltando a importância e 
necessidade da atuação do farmacêutico no acompanhamento e monitoramento da 
terapia farmacológica. Portanto, a pesquisa segue como metodologia escolhida um 
estudo descritivo, retrospectivo, do tipo revisão de literatura dos últimos 10 anos 
(2008-2018) sobre contribuições da Atenção Farmacêutica para os pacientes 
oncológicos ressaltando a importância e necessidade da atuação do farmacêutico no 
acompanhamento e monitoramento da terapia farmacológica escolhida e na 
minimização dos eventos adversos. A atuação do profissional farmacêutico junto 
com pacientes oncológicos passou a ser uma realidade que vem se destacando 
dentro dos serviços que disponibilizam o tratamento quimioterápico, onde este 
realiza atividades de manipular e gerenciar as medicações garantia a qualidade do 
procedimento. Dentro da equipe multidisciplinar desempenha a função de acolher 
esse paciente de forma única demonstrando todas as ações e propriedades 
farmacológicas, com os mecanismos e efeitos adversos no período conturbado do 
tratamento 

 

 

Palavras-Chaves: Assistência Farmacêutica, Neoplasia, Tratamento Oncológico, 
Paciente Oncológico 
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ANDRADE, Ederson Jonathan. PHARMACEUTICAL CARE IN ONCOLOGICAL 
TREATMENT A REVIEW OF LITERATURE. 2018. 28 sheets. Course Completion 
Work (Graduation in Pharmacy) -UNOPAR, Arapongas, 2018. 
 

 
ABSTRACT  

 

Cancer is a pathology with the highest mortality rate in the world, even with advances 
in medicine in relation to treatments. There are still several metaphors regarding the 
diagnosis, where sometimes the patient appears to be receiving a death sentence, 
triggering a cascade of reactions and actions of the patient, family and people living 
around them. This process of pharmaceutical assistance to the cancer patient begins 
to interact directly in the assistance provided, with the purpose of improving the 
quality of life through the rational use of chemotherapeutic drugs and also of the 
medicines that help improve the symptoms after chemotherapy. For it is the duty of 
the pharmacist to obtain the positive results of the treatment, to ensure an adequate 
therapy, with greater effectiveness and the safer therapy that will be applied following 
the medical prescription. The general objective is to present the contributions 
Pharmaceutical Care for cancer patients highlighting the importance and necessity of 
the pharmacist's role in the monitoring and monitoring of pharmacological therapy. 
Therefore, the research follows as a chosen methodology a descriptive, retrospective 
study of the literature review type of the last 10 years (2008-2018) on the 
contributions of Pharmaceutical Care to oncology patients highlighting the 
importance and necessity of the pharmacist's role in monitoring and monitoring of the 
pharmacological therapy chosen and in minimizing adverse events. The performance 
of the pharmaceutical professional along with cancer patients has become a reality 
that has been highlighting within the services that provide the chemotherapy 
treatment, where it performs activities of manipulating and managing the medications 
guarantee the quality of the procedure. Within the multidisciplinary team plays the 
role of welcoming this patient in a unique way demonstrating all the actions and 
pharmacological properties, with the mechanisms and adverse effects in the troubled 
period of treatment 
 
 
Key Words: Pharmaceutical Care, Neoplasia, Cancer Treatment, Cancer Patient 
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1.INTRODUÇÃO  

 

A Resolução 288/96 estabelece como atribuição exclusiva do farmacêutico a 

manipulação de quimioterápicos ou citotóxicos. Este processo de assistência 

farmacêutica ao paciente com câncer, passa a interagir diretamente na assistência 

prestada, com o propósito de melhorar a qualidade de vida através do uso racional 

dos medicamentos quimioterápicos e também dos medicamentos que auxiliam uma 

melhora dos sintomas pós quimioterapia. Pois é dever do profissional farmacêutico 

obter os resultados positivos do tratamento, assegurar uma terapêutica adequada, 

com maior eficácia e a mais segura terapêutica que será aplicada seguindo a 

prescrição médica.  

Diante o exposto, a justificativa deste trabalho que o profissional farmacêutico 

que atua no ramo oncológico em seu conjunto de ações com foco multidisciplinar 

trabalha envolvido com outros profissionais da saúde para resolver e, 

frequentemente, evitar problemas na farmacoterapia. Para isso, deve se manter 

atualizado sobre a farmacoterapêutica, a prática farmacêutica, e as ferramentas que 

podem ser utilizadas para o acesso da informação. A ação de cuidar faz com que o 

profissional farmacêutico atenda suas necessidades medicamentosa, físicas e não 

físicas promovendo uma mudança sobre o processo da doença, estimulando para a 

manutenção da saúde buscando a sua independência e autonomia, englobando 

uma equipe multidisciplinar, cliente e família.  

Quais são os requisitos para a formação do farmacêutico oncologista, diante 

os dispositivos legais que regem sua atuação, as atribuições técnicas, e sobre tudo 

como é sua atuação e os resultados gerados por sua conduta?  

O objetivo geral é apresentar as contribuições Atenção Farmacêutica para os 

pacientes oncológicos ressaltando a importância e necessidade da atuação do 

farmacêutico no acompanhamento e monitoramento da terapia farmacológica. Os 

objetivos específicos são: Descrever o câncer e sua epidemiologia atual; Visualizar a 

assistência farmacêutica em pacientes oncológicos, associado aos tipos de 

tratamento; Conhecer a atuação do farmacêutico na equipe multidisciplinar no 

tratamento oncológico.  

Portanto, a pesquisa segue como metodologia escolhida um estudo 

descritivo, retrospectivo, do tipo revisão de literatura dos últimos 10 anos (2008-

2018) sobre contribuições da Atenção Farmacêutica para os pacientes oncológicos 
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ressaltando a importância e necessidade da atuação do farmacêutico no 

acompanhamento e monitoramento da terapia farmacológica escolhida e na 

minimização dos eventos adversos. 

A busca de artigos será realizada através das bases eletrônicas Literatura 

Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), por meio das palavras-chaves selecionadas 

segundo a classificação dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): assistência 

farmacêutica, neoplasia, tratamento oncológico, paciente oncológico.  

Para seleção dos artigos realizou-se, primeiramente, a leitura dos resumos 

das publicações selecionadas com o objetivo de refinar a amostra por meio de 

critérios de inclusão e exclusão. Foram incluídos artigos originais publicados entre 

2008 a 2018 e oriundos de estudos desenvolvidos no Brasil. Os critérios de exclusão 

foram: artigos de revisão ou reflexão e ausência de resumo nas plataformas de 

busca on-line.   
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2.DEFINIÇÃO DE CANCER E SUA EPIDEMIOLOGIA ATUAL  

 

De acordo com o INCA (Instituto Nacional de Câncer) (2016) o câncer é 

definido como: “”um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o 

crescimento desordenado (maligno) de células que invadem os tecidos e órgãos, 

podendo espalhar-se (metástase) para outras regiões do corpo””. 

O câncer trata-se de uma patologia com o maior índice de mortalidade 

mundial, mesmo com os avanços da medicina com relação aos tratamentos, ainda 

perduram várias metáforas com relação ao diagnóstico, onde por vezes o paciente 

parece estar recebendo uma sentença de morte, desencadeando uma cascata de 

reação e ações do paciente, família e pessoas que vivem ao seu redor 

(LOURENÇÃO; SANTOS; LUIZ, 2010). 

O câncer hoje, trata-se de um dos principais problemas ligados a saúde 

pública em todo o mundo,  onde o paciente ao descobrir a patologia recebe a noticia 

como uma sentença de morte, e todo esse processo patológico afeta a vida do 

paciente e de seus familiares de diversas maneiras, provocando impactos 

econômicos importantes pois o paciente é obrigado a se afastar de suas atividades 

laborais para realização do tratamento onde este passa ser especializado, com 

longo tempo de duração e extremamente caro (BECHARA, 2014).  

O processo patológico ligado ao câncer é dado como um conjunto de doenças 

que apresentam o crescimento desordenado das células consideradas anormais 

dentro de um potencial invasor, trata-se de uma doença de cunho genético, porém 

de origem multifatorial. No Brasil, segundo dados do INCA (2016) até 2030 estima-

se mais de 17 milhões de novos casos dessa patologia com maior número para o 

câncer de pele com destaque para o tipo não melanoma, em seguida o câncer de 

próstata na comunidade masculina e nas mulheres vem em primeiro lugar o câncer 

de mama, depois colón e reto, seguido de pulmão, estomago e útero. 

O câncer é uma das principais causas de morte no mundo. A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) estima que o número de mortes por câncer no mundo 

deverá crescer 45% entre 2007 e 2030, saltando de 7,9 milhões para 11,5 milhões 

de óbitos anuais e o número de casos novos deverá aumentar de 11,3 milhões para 

15,5 milhões anuais no mesmo período. Entre os tipos de câncer de maior incidência 

mundial encontra-se o câncer de mama, que é o mais prevalente entre as mulheres, 



13 
 

envolvendo em sua etiologia tanto fatores genéticos quanto ambientais ainda não 

totalmente conhecidos (INCA, 2016). 

As estatísticas indicam o aumento de sua incidência no mundo, 

principalmente nos países industrializados e recentemente industrializados. No 

Brasil, dos 57.120 novos casos de câncer com previsão de serem diagnosticados 

em 2014, o câncer de mama será o principal a atingir a população feminina, sendo 

responsável por  38.223 casos e 13.345, óbitos (INCA, 2016) 

A sobrevida livre de doença e a sobrevida global são os principais 

parâmetros empregados na avaliação dos resultados do tratamento oncológico. 

Entretanto, tornou-se evidente que eles são insuficientes, nessa comparação de 

diferentes opções terapêuticas, a Qualidade de Vida tornou-se um importante 

parâmetro, auxiliando médicos e pacientes a decidirem a terapia mais adequada 

sendo considerada como a terceira dimensão a ser avaliada (VEIT, 2010). 

Atualmente, diante os estudos existentes e a vivencia hospitalar, os fatores 

ambientais como: alimentação imprópria, tabagismo crônico e pesado, poluição 

principalmente nas grandes cidades, uso de agrotóxicos e hormônios nos produtos a 

alimentícios, entre outros associados aos fatores pré-existentes com as alterações 

genéticas, que podem ser hereditárias ou adquiridas seria uma das causas do 

câncer. Em uma grande evolução nesse ramo, o tratamento dos tumores 

considerados malignos inclui a cirurgia oncológica para retira do tumor em 

combinação com radioterapia e a quimioterapia, onde podem ser utilizados um ou 

todos esses recursos associados conforme solicitação e avaliação do médico 

oncologista de forma individualizada (ALMEIDA, 2010).  

O tratamento mais utilizado para tratar o câncer tradicionalmente é a 

quimioterapia, onde sua principal ação está na ação por todo o corpo, naquelas 

células consideradas doentes e também nas células normais, intervindo na sua 

multiplicação, essa aplicação medicamentosa é feita via endovenosa em regime 

hospitalar ou em uma clinica especializada e devido as enormes transformações e 

mudanças atualmente já está sendo incorporadas e até mesmo administrada drogas 

via oral para o combate da patologia (MATILE, 2008).  

Esta doença tão abominada por muitos, desencadeia reações tanto no âmbito 

orgânico quanto emocional do paciente, onde o mesmo passa a demonstrar 

desequilíbrio emocional exacerbado, conflitos externos e internos, sendo estes de 

tamanha intensidade capaz de desorganizar sua capacidade psíquica, e todo este 
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processo passa a ser analisado de acordo com a localização da doença, estágio e 

tipo de tratamento em que esta sendo realizado (VEIT, 2010).  

Esta doença tão abominada por muitos, desencadeia reações tanto no 

âmbito orgânico quanto emocional do paciente, onde o mesmo passa a demonstrar 

desequilíbrio emocional exacerbado, conflitos externos e internos, sendo estes de 

tamanha intensidade capaz de desorganizar sua capacidade psíquica, e todo este 

processo passa a ser analisado de acordo com a localização da doença, estágio e 

tipo de tratamento em que esta sendo realizado (LUNARDI, 2009). 

Receber a notícia de um diagnóstico indesejado não é nada fácil, 

principalmente quando este se trata de uma doença oncológica, o paciente que 

recebe o diagnóstico de câncer reage de uma maneira diferente se comparado ao 

diagnóstico de outras patologias, devidos ao estereótipo de que todo o processo da 

doença esta ligado à dor, a tratamentos invasivos e à morte, o câncer é a doença 

que mais provoca medo nas pessoas (LEÃO, 2012).  

Apesar de todo o avanço da medicina, qualquer diagnóstico de câncer é 

encarado pelo paciente como uma sentença de morte e mutilação, trazendo consigo 

a raiva, ansiedade, medo, depressão, rejeição, não aceitação da doença e do 

tratamento, além da sensação de ter perdido o controle em relação a sua vida, onde 

passa a ser colocado diante da incerteza em relação ao futuro (CAMARGO; 

OLIBONI, 2009). 

Sabendo que os pacientes após receber a noticia do diagnóstico de câncer, 

passam muitas vezes por um desequilíbrio emocional necessitando assim conforme 

afirma: Santos e Sebastian (2010), a necessidade de uma equipe multidisciplinar, 

formado por vários profissionais da saúde, que fornecem uma visão de diferentes 

ângulos, estabelecendo assim, metas para se alcançar a melhor forma de cuidar 

destes pacientes. Cuidados de âmbito, psicológico, físico, social e espiritual.  

O avanço na detecção e no tratamento do câncer, as atitudes sociais mais 

otimistas, o aumento do número de pessoas que sobreviveram à doença e a 

quantidade de anos, a preocupação com a autonomia, os direitos dos pacientes e os 

aspectos psicossociais, entre outros, permitiram destaque crescente na avaliação da 

qualidade de vida de pessoas tratadas de câncer (MARQUES; PIERIN, 2008).  

Dentre o turbilhão de sentimentos que ronda um paciente oncológico, 

aprecem sempre como foco principal da perda de controle da própria vida, o medo, 

solidão, impotência e fracasso, sendo que todo esse processo deve ser 
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acompanhado pelo profissional farmacêutico indo buscar e realizar seu trabalho 

onde quer que ele se encontre seja na sala de espera do hospital, na enfermaria, na 

sala de procedimentos invasivos, em casa, ou em qualquer outro local, porém em 

suas condutas devem incluir a família de seu cliente, pois tratam-se de peças 

fundamentais da restruturação deste processo, ambos sofrem, e através de um 

processo humanizado, de acolher e ouvir, o profissional passará a entender e 

direcionar o cuidado (MARQUES; PIERIN, 2008).  

Normalmente, o paciente oncológico recebe cuidados de uma equipe 

multidisciplinar, via tratamentos compatíveis e os profissionais da saúde atuantes 

junto a este realiza um plano de assistência individualizado que atenda todas as 

suas necessidades físicas e não físicas. Esta equipe é composta por médicos, 

enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, e recentemente o farmacêutico passou a 

integrar esse meio para aumentar a qualidade do processo farmacoterapêutico.  
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3. ASSISTENCIA FARMACÊUTICA COM PACIENTE ONCOLÓGICO E SEUS 

DIVERSOS TRATAMENTOS  

 

Segundo a resolução 288/96 apresentada pelo Conselho Federal de 

Farmácia em 21/03/1996 é dever do farmacêutico, garantir as condições adequadas 

no que diz respeito a formular, preparar, armazenar, conservar, transportar e 

assegurar todos os medicamentos antineoplásicos salientando como uma 

´´atribuição privativa do farmacêutico a competência para o exercício da atividade de 

manipulação de drogas antineoplásicas e similares nos estabelecimentos de saúde.” 

(BRASIL, 1996) 

Atribuições privativas do farmacêutico oncológico segundo a resolução 

288/96 (BRASIL, 1996):  

 
Selecionar, adquirir, armazenar e padronizar os medicamentos 
antineoplásicos; Avaliar a prescrição médica, quanto à quantidade, 
qualidade, compatibilidade, estabilidade e suas interações; Proceder a 
formulação dos antineoplásicos segundo prescrição médica em 
concordância com preconizado em literatura; Manipular drogas 
antineoplásicas em ambientes e condições assépticos e obedecendo a 
critérios internacionais de segurança; Orientar, supervisionar e estabelecer 
rotinas nos procedimentos de manipulação preparação dos antineoplásicos; 
Preencher adequadamente o rótulo, assinar e carimbar, identificando o 
paciente, a quantidade e efetuar as devidas recomendações de estabilidade 
e administração; Determinar o prazo de validade para cada unidade 
antineoplásico de acordo com as condições de preparo e características da 
substância; Assegurar o prazo de validade dos antineoplásicos após o 
preparo até a administração; Registrar cada solução de antineoplásico 
preparada; Assegurar destino adequado para os resíduos dos 
antineoplásicos;  

 

Toda a medicação utilizada pelos pacientes oncológicos independente do 

tipo de câncer em que se está tratando, tem o objetivo de inibir o crescimento das 

células cancerígenas e de todos os processos que sustentam vitalmente estas 

células tumorais, porém estas medicações acaba não agindo nas células doentes e 

podem agir diretamente nas células sadias desse organismo, ou seja, estes 

fármacos apresentam uma janela terapêutica estreita, onde sua dose pode ser 

toxica ou até mesmo podendo ser classificados como carcinógenos, por atingir as 

células sadias (FUKUMASU, et.al., 2008).  

Em um apanhado geral, as medicações antineoplásicas apresentam 

diversas reações adversas como a supressão de medula óssea, náusea, emese, 

alopecia, toxicidade renal, cardíaca, pulmonar e neurológica e esterilidade. 
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Lembrando sempre que todos estes eventos adversos passam a ser um fator 

determinante quanto a adesão do tratamento pelo próprio paciente influenciando de 

maneira negativa o objetivo do tratamento e a progressão patológica (MARQUES; 

PIERIN, 2008).  

Outro agravante que se encontra em pacientes que estão realizando 

quimioterapia, passa a ser decorrente da utilização de mais de uma medicação, 

podendo estar susceptível levando a interagindo com outros remédios e a dieta do 

paciente. Esta interação medicamentosa pode comprometer a eficácia do tratamento 

oncológico e até mesmo a segurança do paciente, levando a inúmeras internações, 

aumentando os custos hospitalares e do tratamento. Por isso que se faz necessário 

estabelecer uma atenção farmacêutica de extrema importância no que diz respeito a 

prevenir estes eventos e monitorar todo o processo terapêutico (BACELAR JUNIOR, 

2015).  

Praticar uma atenção farmacêutica procura obter os melhores resultados 

possíveis sendo capaz de efetivar a terapia para se beneficiar e melhorar a 

qualidade de vida destes pacientes, por meio de investigações, com o foco na 

prevenção e resolução dos eventos adversos  correlacionados a farmacoterapia. Por 

isso que, a atenção farmacêutica compreende e resulta em uma melhor assistência 

com relação a educação em saúde, orientações farmacêuticas diversas, 

dispensação das medicações utilizadas, atendimento e acompanhamento 

individualizados e assim, avaliação de seus resultados (ALMEIDA, 2015).  

O profissional farmacêutico é aquele que tem a necessidade de interagir de 

maneira efetiva com o paciente para que seus problemas sejam sanados no que diz 

respeito a quimioterapia onde este profissional acompanha todos os resultados e 

todo o processo de dispensação de medicamentos seja feita de maneira efetiva, 

segura e consciente(GAUI, 2010).  

O profissional farmacêutico trata-se daquele profissional que sua atuação 

vem para contribuir positivamente o cuidado com o paciente oncológico melhorando 

sua real situação da saúde publica do país. O tratamento com antineoplasicos atua 

como uma conduta existe no Brasil no dia a dia do profissional farmacêutico que 

atua na dispensação dos medicamentos, pois o paciente consome os medicamentos 

afim de aliviar os sintomas (REAIS, et.al., 2013).  

Seguindo as tradições existentes na sociedade, a Farmácia é considerada 

uma área do cuidado de pessoas doentes através da dispensação de 
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medicamentos, porém ultimamente direcionou-se o serviço do profissional 

farmacêutico no planejamento e a implantação dos programas de saúde para a 

população visando a promoção da saúde e melhorando a vida daqueles que já tem 

uma patologia instalada de difícil tratamento e que por vezes não saem vivos desse 

processo(BAPTISTA; DIAS, 2010).  

A assistência farmacêutica tem como prioridade o estado e a prática do 

cuidado humano sendo realizados com qualidade e respeito, fundamentado nos 

conhecimentos técnicos dentro do processo de viver e envelhecer (SILVA, et.al., 

2012).  

Os padrões e ética da assistência farmacêutica com o paciente com câncer, 

se constituem na dignidade, no valor a vida, nos direitos como: saúde, lazer, 

educação, segurança, entre outros. Portanto, a farmácia tem como desafio no que 

tange aos seus clientes, incluir na sua prática diária, a assistência a pessoa seja ela 

sadio ou não, atuando na promoção, prevenção e reabilitação da saúde visando 

sempre a qualidade de vida (CARVALHO, 2008).    

Dentro deste contexto Farmácia é definida por ser uma arte do saber 

profissional e de conhecimentos específicos sobre o cuidado prestado sendo 

classificada como arte de apoiar o cliente para alcançar condições compatíveis com 

um bom nível de saúde. (SANTOS; SEBASTIAN, 2011).  

O trabalho do profissional farmacêutico divide-se em dar assistência e 

administrar. A assistência envolve a observação, levantamento de problemas, 

planejamento, evolução e avaliação enfatizando a relação entre o cliente e o 

profissional tornando o processo o mais humanizado possível. Na administração a 

farmácia destina-se a organização do processo de trabalho, coordenando sua 

equipe e as demais pessoas envolvidas (SILVA, 2009).  

A atuação do farmacêutico junto ao seu cliente com câncer deve estar 

centrada na educação em saúde, e no processo de cuidar  tendo como base o 

conhecimento do processo de patológico e a ação dos medicamentos, no retorno da 

capacidade funcional para a realização das suas atividades, com objetivo de atender 

às suas necessidades básicas e alcançar sua independência e felicidade (VEIT, 

2010). 

A ação de dispensar medicação antineoplasica faz com que o profissional 

atenda suas necessidades físicas e não físicas promovendo uma mudança sobre o 

processo do patológico, estimulando para a manutenção da saúde do paciente 
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buscando a sua independência e autonomia, englobando uma equipe 

multidisciplinar, cliente e família (OPALEYE, 2013) 

O cuidado com o seu paciente que recebe a medicação antineoplasica pode 

ser visto como uma fonte de recursos para o desenvolvimento de suas capacidades 

e potenciais, reconhecendo seus valores, experiências e contribuições 

(LOURENÇÃO, et..al. 2010). 

A independência na realização das Atividades da Vida Diária (AVD) é de 

grande importância na vida para estes pacientes, pois envolve questões de natureza 

emocional, física e social. Independentemente da faixa etária, a dependência pode 

alterar a dinâmica familiar, os papéis desenvolvidos pelos seus membros, 

interferindo nas relações e no bem estar da pessoa dependente e dos seus 

familiares (LOURENÇÃO, et..al. 2010). 

A ação do farmacêutico em cuidar precisa valorizar o ser humano 

independente da expectativa de recuperação ou se existe a possibilidade de vida, e 

sim pela necessidade do cuidado seja em nível primário, secundário ou terciário 

(BRAUNS, et.al., 2012).  

Para atingir os objetivos de saúde e o sucesso das ações farmacêuticas a 

pacientes oncológicos as ações a serem realizadas devem ser tomadas junto com a 

família e o profissional, e principalmente traçando metas, reorganizando as ações e 

avaliando as mesmas ((BRAUNS, et.al., 2012). 

Vale ressaltar que, para o desenvolvimento de um trabalho com o paciente 

oncológico deve ser voltado para a longevidade e qualidade de vida, a farmácia é 

baseada na compreensão dos aspectos físicos, emocionais e sociais do seu cliente. 

Sendo que cada um é assistido de maneira individualizada levando em consideração 

todas as suas funções e limitações, sendo elas físicas, psíquicas e ambientais 

(CHAN, et.al., 2013) 

É preciso conscientização sobre esta etapa da vida, sendo necessário 

enfatizar a importância da promoção da saúde e das práticas de saúde preventivas, 

além do auto cuidado. Seria interessante manter esses clientes engajados na 

sociedade, em atividades produtivas, pois isto contribui sobremaneira para o bem 

estar físico, mental e social desses indivíduos, reduzindo os riscos de incapacidade 

física e distanciando os processos patológicos, objetivando a manutenção da 

qualidade de vida nesse período (CHAN, et.al., 2013) 
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A ação do cuidado baseia-se no processo farmacêutico utilizado como 

pratica especifica  na dispensação de medicamentos, tendo ações de promoção da 

saúde, buscando uma melhor qualidade de vida, conhecendo o modo de vida de 

cada um, e o que pense e sente em relação ao processo patológico.  
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4.ATUAÇÃO MULTIDISCIPLINAR JUNTAMENTE COM O PACIENTE 

ONCOLÓGICO 

 

O câncer trata-se de uma patologia com o maior índice de mortalidade 

mundial, mesmo com os avanços da medicina com relação aos tratamentos, ainda 

existe várias metáforas com relação ao diagnóstico, e por vezes o paciente parece 

estar recebendo uma sentença de morte, desencadeando várias reações e ações do 

paciente, família e pessoas que vivem ao seu redor (CEOLIN, 2008) 

Os enigmas de cunho emocional acontecem com uma enorme frequência 

em pacientes diagnosticados com câncer devido principalmente as dificuldades em 

saber lidar com o diagnóstico e como o novo, com o que está por vir, com relação ao 

tratamento, cirurgias, medicações, procedimentos, idas aos hospitais, perda do 

cabelo e emagrecimento não sendo raro que os transtornos psicológicos são 

diagnosticados no paciente em todas as fases do tratamento, conforme relata Ceolin 

(2008).  

Sabendo que os pacientes após receber a notícia do diagnóstico de câncer, 

passam muitas vezes por um desequilíbrio emocional, conforme afirma Silva e 

Sudigursky (2008), a necessidade de uma equipe multidisciplinar, formado por vários 

profissionais da saúde, que fornecem uma visão de diferentes ângulos, 

estabelecendo assim, metas para se alcançar a melhor forma de cuidar destes 

pacientes. Cuidados de âmbito, psicológico, físico, social e espiritual.  

Dentro da equipe multidisciplinar temos o apoio e assistência farmacêutica, 

que visa bem estar do paciente. O farmacêutico busca sempre uma maneira de 

encontrar, identificar e compreender todos os fatores sejam eles ligados a fatos 

emocional ou físico que tenha ligação com o câncer, sabendo sempre lidar com as 

mais diversas fases do processo da doença e se adaptar buscando sempre a 

escuta, o acolher, o toque, apresentando a realidade. 

Para Ferreira (1997) citado por Venâncio (2004, p.5): 

 
„‟Os temas que mais preocupam os pacientes com câncer e que devem ser 
focos das intervenções psicoterápicas são: sensação de falta de controle 
sobre a própria existência, temor da solidão e da própria morte, sentimento 
de impotência e fracasso e temor dos efeitos adversos do tratamento 
oncológico‟‟. 
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Dentre o turbilhão de sentimentos que ronda um paciente oncológico, 

aprecem sempre como foco principal da perda de controle da própria vida, o medo, 

solidão, impotência e fracasso, sendo que todo esse processo deve ser 

acompanhado pelo profissional psicológico, indo buscar e realizar seu trabalho onde 

quer que ele se encontre seja na sala de espera do hospital, na enfermaria, na sala 

de procedimentos invasivos, em casa, ou em qualquer outro local, porém em suas 

condutas devem incluir a família de seu cliente, pois tratam-se de partes  

fundamentais da restruturação deste processo, todos os integrantes da família 

sofrem, e através de um processo humanizado, de acolher e ouvir, o profissional 

passará a entender e direcionar o cuidado que deve ser desenvolvido para com esse 

paciente (VENANCIO, 2004).  

Como já pode ser visto a área da oncologia, onde a equipe multidisciplinar 

estão inseridos, trata-se de uma especialidade estressante por estar diante de 

situações de contato direto com a morte, cuidados diários de alta complexidade e 

em muitos casos paliativos, constituindo de enormes desafios para os profissionais. 

Por vezes estes profissionais que desenvolvem seu trabalho de maneira gloriosa, 

diante de excelente conhecimento técnico-científico e pelo fato de estar capacitados 

para lidar com a dor, o sofrimento e todo estresse que o trabalho requer, podem 

levar ao desenvolvimento dos sofrimentos psíquicos, ou seja, devido principalmente 

as pressões emocionais e ao envolvimento com os pacientes por longo período de 

tratamento. (THOMAZ, 2010) 

Um dos maiores e importantes atributos na assistência e humanização ao 

paciente oncológico é a possibilidade de haver um envolvimento emocional mais 

estreito com aquele profissional farmacêutico que o atende, pois geralmente, o 

tratamento é longo, as hospitalizações de repetições, e o contato direto as 

expressões psicológicas, sendo elas o desamparo, medo, desespero, pânico, 

depressão, agressividade e tantas outras situações passam a fazer uma ligação com 

as experiências vivenciadas durante a vida profissional (THOMAZ, 2010).  

Na realização de seus estudos, apresenta como objetivo principal com 

relação a vida do trabalhador farmacêutico associado ao sofrimento psíquico e as 

táticas para enfrentar, superar e transformar o ambiente de trabalho, transformando 

em algo prazeroso. O profissional quando forçado pela instituição a não expor suas 

opiniões, suas vontades, passando a sofrer, buscando no trabalho uma fonte de 

alívio das tensões e descarga psíquica (THOMAZ, 2010). 
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Diante a todo este sofrimento que a equipe multidisciplinar são expostos 

diariamente com os pacientes com câncer, apresenta a psicopatologia ligada a área 

do trabalho, fazendo com que haja um olhar diferente para a aflição, angústia, medo, 

impotência e tantos outros sentimentos dessa linhagem, ou seja, que o trabalho 

também é prazeroso. Por isso, é possível de entender que os colaboradores buscam 

um equilíbrio emocional, mesmo diante a condições diárias de um trabalho 

completamente desestruturado emocionalmente. (LOURENÇÃO, et.al., 2010) 

Segundo Lourenção, Santos Jr. e Luiz (2010): 
 

Nas últimas décadas, psicólogos da saúde vêm integrando equipes médicas 
como facilitadores na identificação dos medos, dúvidas e expectativas do 
paciente, bem como na comunicação mais eficiente entre médico/paciente. 
Além disso, contribuem no desenvolvimento de estratégias de prevenção e 
de intervenção com cuidadores de pacientes frente às perdas, muitas 
vezes, irreversíveis, determinadas pela doença. (p. 47) 

 

O profissional farmacêutico atuante na área oncológica dentro do ambiente 

hospitalar passa a reconhecer a necessidade de acolhimento aos profissionais que 

lidam diretamente com estes pacientes, uma vez que os colaboradores ficam cada 

vez mais envolvidos e diante às experiências de sofrimento, frente as situações que 

são expostos, onde há um contato íntimo e frequente com a dor, a angústia e a 

morte (CARVALHO, 2008).  

Frente ao crescimento de pacientes que apresentam-se em tratamento 

oncológico passam a ter a necessidade de estarem incluídos dentro dos protocolos 

para realizar a terapia antineoplásica, e diante a tudo isso, se faz necessário 

esclarecer ao paciente todo esse processo. Por isso, que o profissional farmacêutico 

passa a se destacar dentro da equipe multidisciplinar, por ter conhecimentos 

técnicos e científicos sobre as medicações que serão utilizadas podendo assim 

realizar a Atenção Farmacêutica (PINHO, et.al., 2016).  

É diante a estas atitudes que o profissional farmacêutico vai acrescentando 

diversos tipos de valores, deveres, habilidade profissional, responsabilidade quanto 

a prevenção de patologias adjacentes e principalmente a recuperação daqueles 

pacientes extremamente fragilizados quando todo esse trabalho é integrado a 

equipe atuante com essa classe de pacientes. E todo o trabalho de criar um 

relacionamento mais próximo com o profissional farmacêutico e o paciente que 

utiliza os medicamentos antineoplásicos de forma racional para que se obtenha os 
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melhores resultados e com foco na qualidade de vida de cada um de maneira 

individualizada (SOUSA, 2010).  

Quando a equipe multidisciplinar atua em sintonia os pacientes oncológicos 

sentem-se amparados quando se disponibilizam as informações necessárias quanto 

as medicações utilizadas, seus eventos adversos, as possíveis e necessárias 

interações medicamentosas e assim, o desenvolvimento de um bom tratamento, que 

por vezes o paciente não aceita o tratamento por não esclarecerem a condução 

desse tratamento (ESCOBAR, 2010).  

Todo processo de atenção farmacêutica ao paciente oncológico, se inicia 

quando o paciente passa a disponibilizar as informações mais relevantes que estão 

ligadas ao seu tratamento, onde as primeiras informações veem do prontuário 

médico e comprovada através de uma consulta que permite que o profissional 

farmacêutico inicie o processo de analise e indicações quanto a medicação que será 

utilizada, sua posologia e os efeitos sobre a patologia (OLIVEIRA, 2013).  

Portanto, todo esse processo de cuidado com o paciente oncológico ´trata-

se de uma atividade especifica do profissional farmacêutico onde este realiza ações 

de educação em saúde, orientações quanto a medicações e sua forma de uso, o ato 

de dispensar as medicações antineoplasicas, atendimento farmacêutico 

individualizado, acompanhamento direto com relação a farmacoterapia, registro de 

suas atividades, e assim, traça metas e busca resultados. Por isso que, o 

profissional farmacêutico deve manter um relacionamento ativo com seu paciente 

para que assim, busque solucionar  problemas ligado a medicação e acompanhe os 

resultados, de maneira consciente e segura (OLIVEIRA, 2013).  

.  
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5. CONCLUSÃO  

 

A atuação do profissional farmacêutico junto com pacientes oncológicos 

passou a ser uma realidade que vem se destacando dentro dos serviços que 

disponibilizam o tratamento quimioterápico, onde este realiza atividades de 

manipular e gerenciar as medicações garantia a qualidade do procedimento. Dentro 

da equipe multidisciplinar desempenha a função de acolher esse paciente de forma 

única demonstrando todas as ações e propriedades farmacológicas, com os 

mecanismos e efeitos adversos no período conturbado do tratamento.  

Há vários anos o profissional farmacêutico vem ampliando sua atuação 

dentro do processo patológico da oncologia e seus tratamentos, praticando 

diariamente a atenção farmacêutica aos seus paciente com foco na melhoria da 

qualidade de vida dos mesmos através de uma terapia segura, pois assim o 

profissional farmacêutico passa a trabalhar junto com seu paciente colocando em 

prática a atenção farmacêutica, acessibilidade, diminuição dos custos e 

acompanhamento e eficácia do tratamento associado com o uso racional dos 

medicamentos e também daqueles medicamentos que são associados aos 

antineoplásicos.  
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