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RESUMO 

A área da oncologia demanda uma maior interação de diversos profissionais, dentre 

eles o farmacêutico. A farmácia hospitalar tem a principal função de garantir a 

qualidade prestada ao paciente pelo uso seguro e racional de medicamentos e 

correlatos, adequados na aplicação à saúde individual e coletiva. O câncer é uma 

doença que requer um tratamento a logo prazo, e pacientes em tratamento com 

terapia antineoplásica a uma maior probabilidade de reações adversas devido ao 

tratamento prolongado. Com isso a Atenção Farmacêutica vem sendo fundamental, 

o farmacêutico estará orientando o uso correto dos medicamentos, acompanhando 

reações adversas e interações medicamentosas, diminuindo o risco de erros e a 

descontinuidade do tratamento, e também excedendona simples dispensarão da 

prescrição medica, ou ainda a manipulação propriamente dita. Foi realizada uma 

revisão de literatura de caráter exploratório e documental, entre março a novembro 

de 2018. Este profissional é o principal instrumento para a qualidade da 

farmacoterapia. Sua atuação é importante em varias etapas da terapia 

antineoplásica, embora um dos grandes marcos para o reconhecimento da atuação 

deste profissional foi a exclusiva manipulação de agentes quimioterápicos. Portanto 

a inclusão do farmacêutico na equipe multiprofissional do tratamento oncológico 

pode contribuir de forma positiva para o alcance da máxima efetividade e segurança 

da farmacoterapia e melhoria na qualidade de vida do paciente. Este projeto tem 

como o principal objetivo fazer uma abordagem sobre a atuação do farmacêutico na 

área oncologica. 
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ABSTRACT 

The area of oncology demands a greater interaction of several professionals, among 

them the pharmacist. The hospital pharmacy has the main function of guaranteeing 

the quality provided to the patient by the safe and rational use of medicines and 

correlates, adequate in the application to individual and collective health. Cancer is a 

disease that requires short-term treatment, and patients being treated with 

antineoplastic therapy have a higher likelihood of adverse reactions due to prolonged 

treatment. With this, Pharmaceutical Care is fundamental, the pharmacist will be 

guiding the correct use of medicines, accompanying adverse reactions and drug 

interactions, reducing the risk of errors and discontinuation of treatment, and also 

exceeds simple dispensing of medical prescription or manipulation itself. An 

exploratory and documentary literature review was conducted between March and 

November of 2018. This professional is the main instrument for the quality of 

pharmacotherapy. Its performance is important in several stages of antineoplastic 

therapy, although one of the great milestones for the recognition of the performance 

of this professional was the exclusive manipulation of chemotherapeutic agents. 

Therefore, the inclusion of the pharmacist in the multiprofessional team of oncological 

treatment can contribute positively to reach the maximum effectiveness and safety of 

pharmacotherapy and improvement in the quality of life of the patient. This project 

has as main objective to make an approach on the performance of the pharmacist in 

the oncological area. 

Key words: Pharmaceutical attention; Oncologic; Pharmacotherapy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A oncologia é o ramo médico que estuda compreender os tumores, essa 

doença é conhecida como câncer, que é um conjunto de mais de 100 doenças, é 

comum o crescimento desarranjado (malignos) de células que invadem os tecidos e 

órgãos, que podem expandir-se (metástase) para outras partes do organismo. 

Podendo ser denominado como neoplasia, é uma doença que requer tratamento a 

longo prazo, e que provoca impacto psicológico, pois muitas vezes presume uma 

caminhada dolorosa e progressiva. Com isso os pacientes em tratamento com 

terapia antineoplásica tem uma maior probabilidade de reações adversas devido ao 

tratamento prolongado.  

A farmácia hospitalar tem a principal função de garantir a qualidade prestada 

ao paciente pelo uso seguro e racional de medicamentos e correlatos, adequados na 

aplicação à saúde individual e coletiva. 

Assim foi introduzida a pratica da atenção farmacêutica, e no Brasil vem 

contraindo uma grande importância nas discussões e perspectivas da profissão e 

alicerçando um processo de integração do farmacêutico na equipe multiprofissional 

de saúde (SOUSA, 2010).  

O farmacêutico da área de oncologia deve garantir a qualidade no processo 

farmacoterapêutico, avaliando as prescrições médicas, quantidade estabilidade, 

ajudando na redução de erros na medicação e no tratamento, compatibilidade, e 

suas interações, adaptando os protocolos estabelecidos pela equipe multidisciplinar, 

tornando-o mais eficaz e melhorando a qualidade de vida (CONSELHO FEDERAL 

DE FARMACIA, 2012). 

Esse profissional na oncologia vem desenvolvendo um papel fundamental, 

assim o Conselho Federal de Farmácia estabeleceu que a manipulação de 

medicamentos citostático é uma atividade exclusiva do farmacêutico, desde a 

década de 90, com isso o farmacêutico alcançou seu espaço na equipe garantindo a 

qualidade dos procedimentos oncológicos, e tendo acompanhamento ao paciente 

(BRASIL, 2011). 

A manipulação dos fármacos quimioterápicos é uma questão que levanta 

preocupações e requer muita atenção devida ao seu alto risco e cuidados ao serem 

manipulados. A quimioterapia pode ser administrada sistemicamente ou por método 

regionais de liberação. A quimioterapia sistêmica é realizada por administração oral, 
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intravenosa, subcutânea, intramuscular ou intra óssea. A quimioterapia regional é 

realizada pela liberação do fármaco diretamente nos vasos sanguíneos que 

alimentam onde o tumor está localizado. 

Sendo assim o farmacêutico responsável deve estar sempre atento na 

prescrição da terapia antineoplásico, avaliar a prescrição médica e de examinar a 

sua adaptação aos protocolos estabelecidos pela equipe. 

Por meio da assistência farmacêutica, o farmacêutico torna-se corresponsável 

pela qualidade de vida do paciente, e agrega a responsabilidade de assegurar que a 

terapia farmacológica indicada ao paciente seja adequada e efetiva. 

A atenção farmacêutica para o paciente oncológico está no aconselhamento e 

monitoramento da terapia farmacológica. 

O aconselhamento é onde há o desenvolvimento da confiança do paciente 

entre o farmacêutico, o paciente passa por regime, que a quimioterapia deve 

proceder de todas as informações de ação do tratamento. 

O monitoramento da terapêutica é feita por acompanhamento detalhado do 

tratamento do paciente. E deve auxiliar o paciente o modo de usar e o 

armazenamento correto do medicamento, alertando sobre os prováveis efeitos 

colaterais e interações medicamentosas dos medicamentos e o horário de 

administração. 

Assim o farmacêutico está responsável a assumir atividades clinicas 

assistenciais, contribuindo na diminuição de erros de medicação, e melhorando a 

qualidade de vida do paciente em tratamento. O papel do farmacêutico na oncologia 

ainda é pequeno, mas vem evoluindo além na dispensação de medicamento e das 

atividades diretamente relacionados a ele. 

Diante do exposto, o projeto abordado é o trabalho que o farmacêutico tem na 

área oncológica, minimizando os riscos ambientais e ocupacionais, buscando as 

corretas técnicas de medicamento tóxico, abreviando os erros de medicação para 

melhora do tratamento. 

O objetivo geral deste projeto é apontar que o farmacêutico tem um papel 

importante na área oncológico. Os objetivos específicos são: Conhecer a atenção 

farmacêutica para o paciente em tratamento oncológico; entender como pode ser 

evitado os erros de medicação; discutir a forma de manipulação de quimioterápico. 

Este estudo visa elencar e esmiuçar as atividades exercidas pelo profissional 
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farmacêutico, que busca maximizar os efeitos da terapêutica e minimizar os riscos 

do paciente e os custos do tratamento. 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, desenvolvido por meio de 

pesquisa bibliográfica, utilizando materiais publicadosem torno dos últimos 20 anos, 

como livros, artigos de periódicos e materiais disponibilizados no Google Acadêmico. 

Cabe ressaltar que utilizando os descritores: Atenção farmacêutica em paciente na 

oncologia, O papel do farmacêutico na oncologia, Erros de medicamentos na 

oncologia. 
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2. ATRIBUIÇÕES Á ATENÇÃO FARMACÊUTICA DE PACIENTES EM 

TRATAMENTO ONCOLOGICO 

 

Uma das principais doenças que é de suma importância a presença de um 

profissional farmacêutico é o câncer. O câncer é definido como um tumor maligno, 

que é um conjunto de mais de 100 patologias, que tem em comum o crescimento 

desarranjado de células malignas. Sendo que as células denominam os tecidos e 

órgãos vizinhos, dando origem a tumores como metástase. (ALMEIDA, 2004). 

A oncologia é a especialidade médica que estuda esses tipos de tumores, e a 

principal forma de tratamento é a quimioterapia, utilizando agentes químicos 

isolados ou em combinação, que têm objetivo curativo ou paliativo, dependendo do 

tipo de tumor, da extensão da doença e do estado físico do paciente. Oferecendo 

uma terapia eficaz, segura e individualizada, de acordo com as necessidades de 

cada paciente (OLIBONI; CAMARGO, 2009) 

A Atenção Farmacêutica em paciente oncológico é de essencial importância, 

pois há alguns cânceres que tem tratamento de longo período. Esse tratamento em 

particular, já utiliza uma grande quantidade de medicamentos, e alguns casos tem 

pacientes que têm doenças concomitantes (diabetes, hipertensão e depressão) e 

eles utilizem ainda mais medicamentos, designando polifarmácia (BONASSA; 

SANTANA, 2005). 

E a Atenção Farmacêutica é uma habilidade onde o farmacêutico embasa-se em 

resolver os problemas da terapia medicamentosa, conseguir atingir com sucesso os 

objetivos terapêuticos e prevenir qualquer problema, como reações adversas ou 

ineficácia do medicamento. Essa estratégia deve ser desenvolvida de maneira 

individualizada, centrada nas características do paciente, para que possa atender a 

suas necessidades terapêuticas, proporcionando as informações necessárias em 

relação ao medicamento, garantindo a adesão ao tratamento e uso racional do 

medicamento (SILVA GADO, 2016). 

A importância do profissional farmacêutico vai além do viés apenas 

administrativo, e também clinico. O farmacêutico, em seu conjunto colabora com a 

equipe multidisciplinar, trabalha juntamente com outros profissionais de saúde, na 

elaboração de um plano terapêutico eficaz para o paciente, primando pela qualidade 

do serviço de saúde, para resolver e, frequentemente, evitar problemas na 

farmacoterapia e na redução de custos. Para isso, o profissional deve manter-se 
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atualizado sobre a farmacoterapêutica, a prática farmacêutica (REGO e 

COMARELLA, 2015). 

Assim, o farmacêutico nessa área procura encontrar e resolver de modo 

sistematizado e documentado os problemas relacionados aos medicamentos que 

apareçam no transcorrer do tratamento, além de participar do acompanhamento do 

paciente, visando a um atendimento mais seguro. 

Frente à equipe multidisciplinar o farmacêutico é um corresponsável pela 

qualidade de vida do paciente, pois é por meio da assistência farmacêutica que ele é 

capaz de integrar ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da 

saúde (KAZMIRCZAK, 2016). 

Desde a década de 90 com normativas internacionais da OSHA 

(Occupationalsafetyand Health Administration) NIOSH (NationalInstitute for 

OccupationalSafetyand Health) e ASHP (American Societyof Health - System 

Pharmacists) que o farmacêutico passou a ser mais presente na oncologia 

(CARVALHO, CAPUCHO e BISSOU, 2014). 

Sua atuação nessa área vem expandindo desde então, quando o Conselho 

Federal de Farmácia (CFF) estabeleceu que cabe ao profissional farmaceutico 

“avaliar os componentes presentes na prescrição médica, quanto à quantidade, 

qualidade, compatibilidade, estabilidade e suas interações” Conquanto a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, em Resolução emitida em 2004, diz que o 

responsável pela preparação da terapia antineoplásica e a manipulação de 

medicamentos citotóxicos é o farmacêutico. Além de avaliar a prescrição médica no 

que diz respeito à viabilidade, estabilidade e compatibilidade físico-química dos 

componentes entre si, deve examinar a sua adequação aos protocolos 

estabelecidos pela equipe multidisciplinar de terapia antineoplásica e a legibilidade e 

identificação de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) (CFF, 2012).  

As atribuições dos farmacêuticos na oncologia permeiam todo o ciclo da assistência 

farmacêutica, da seleção dos medicamentos e produtos para saúde ao pós uso, 

passando pela pesquisa clínica e pela docência (ANDRADE, 2009). 

O farmacêutico procura resolver, de maneira sistematizada e embasada em 

documentos, as questões relacionadas com os medicamentos, que possam 

acontecer no curso do tratamento, havendo um tratamento mais seguro (Fengler, 

Spanevello e Moreira apud Ferracini, Filho, 2012). 
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De acordo com Ferracini (2012) a análise da prescrição médica é uma das 

principais atribuições do farmacêutico. É capaz de analisar as prescrições, 

observando a dose, diluição, tempo de infusão via e freqüência de administração e 

compatibilidade dos medicamentos, suas possíveis interações com outros 

medicamentos ou alimentos, o melhor horário de administração, com base no 

cronoformacologia, pois o profissional dispõe nas mãos do prontuário do paciente e 

o conhecimento clínico necessário para desenvoltura do cuidado ao paciente e 

possível internação. 

Nesse tempo o cuidado farmacêutico, além de envolver a terapia 

medicamentosa envolve decisões quanto ao correto uso de medicamentos para 

cada paciente (SOUSA, 2010). 

O desenvolvimento do farmaceutico na assitência farmacêutica continua a 

evoluir, vai além do tradicional conhecimento de medicamentos. O farmacêutico 

participa eficazmente de todas as etapas do processo do tratamento do paciente 

(ARUJO e ALMEIDA, 2008). 
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3. COMO EVITAR INTERCORRENCIAS NA ADMINISTRAÇÃO DE FÁRMACOS 

EM ONCOLOGIA 

 

Em Oncologia, atualmente são utilizados mais de cem medicamentos, 

diferindo em suas composições químicas, células-alvo, finalidade de uso para tipos 

de cânceres específicos e efeitos adversos. Tendo em vista a alta complexidade 

deste tratamento, o paciente requer uma abordagem interdisciplinar que proporcione 

uma assistência integral e que garanta um tratamento eficaz e seguro.  

As consequências de erros de medicação variam desde um pequeno 

desconforto à morte. Muitas vezes é difícil predizer as consequências de um erro, 

pois muitos fatores estão envolvidos, como: tipo de erro, o status do paciente, classe 

terapêutica, via e tempo de administração, a prática profissional, problemas de 

comunicação e nos procedimentos operacionais, rótulos de produtos, embalagens, 

nomes, preparação e em toda cadeia que envolve a entrega do medicamento ao 

paciente, como preparação, dispensação, distribuição, administração, educação ao 

uso e monitoramento de medicamentos. 

A presença do farmacêutico na equipe multidisciplinar vem para melhorar e 

diminuir a frequência de erros de medicação na prescrição de medicamento e de 

citostáticos. A intercorrencia de erros de medicação é uma das  prioridades na 

melhoria do processo farmacoterapêutico em pacientes da oncologia.  

O sistema multidisciplinar é um meio eficaz de prevenir os erros. Esse 

sistema apresenta uma importância social e econômica. O sistema exige um grande 

crescimento na qualidade de vida,  da resposta da quimioterapia antineoplásica no 

tumor e da sobrevivência  do paciente. Contribuindo também na redução dos gastos 

sanitários, devido à diminuição dos obstáculos e do tratamentos (GARCIA, PÉREZ, 

GONZÁLEZ, ALBUERNE, LÓPEZ, DIÉGUEZ et al, 2007). Com isso o farmacêutico 

tem uma importante função no sistema, demarcando as doses de medicamentos, 

tempo de infusão, programa de administração, padronizar formulário de prescrição e 

seu vocabulário e educar pacientes e seus familiares (American Society of Health-

System Pharmacists, 2002). 

Na maioria das causas dos erros de medicamentos são multifatoriais, e os 

fatores estão na falta de conhecimento sobre o medicameto, não ter informações do 

paciente, erros nas prescrições, falhas na conferencia de doses, falhas na hora da 

administração, erro de preparo e falta de padronização, inadequado monitoramento 
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do paciente e o armazenamento e dispensação serem incorretos. 

Com isso a prescrição ou receita médica é um mecanismo de suma 

importância para o tratamento do uso racional de medicamentos. É necessário que 

tenha informações sobre o medicamento como Denominação Comum Brasileiro 

(DCB), tendo que ser uma receita com uma boa legibilidade, possologia, via de 

administração, concentração, data da prescrição, duração do tratamento, a 

quantidade do medicamento, a identificação do paciente, forma farmacêutica e 

carimbo do médico com o CRM (Conselho Regional de Medicina) (Farias et al., 

2007). É na prescrição que se evita um dos maiores erros de medicação. 

O tratamento citotóxico para o trabalho do farmacêutico dispõem de pontos 

importantes como: logística adequada para o recebimento da prescrição médica, 

avaliação da prescrição médica (cotejo do protocolo prescrito, examinação das 

doses dos medicamentos a partir da supérficie corporal, avaliação dos intervalos de 

doses e do número de ciclos propóstos no protocolo, inserção de medicamentos de 

suporte ou adjuvantes), e fornecendo a quimioterapia pronta para o consumo, e 

identficada para a equipe (DE OLIVEIRA, 2007). 

A falha de um desses pontos pode definir um erro de medicação. O Conselho 

de Coordenação Nacional em Relato e Prevenção de Erros de Medicação 

(NCCMERP) determina erro de medicação “um fato que possa causar ou contribuir 

para o uso inapropriado de uma medicação ou dano em um paciente ao mesmo que 

está sobre o cuidade de um profissional da saúde”. 

O farmacêutico é o responsável por analisar e avaliar as prescrições de cada 

paciente que chega até o hospital com tratamento terapeutico. E depois que o 

profissional reponsável analisa a conduta terapeutica, se os receituários estão 

preenchidos corretamente, aí sim o medicamento será fornecido para os pacientes 

com segurança.  

Um método eficiente proposto para detecção de erros de medicação é a 

implantação da validação farmacêutica em tratamentos antineoplásicos, o que 

melhora a qualidade da saúde dos pacientes oncológicos. A validação da prescrição 

médica como parte da atenção farmacêutica supõe a realização de uma série de 

comprovações que assegurem que o tratamento prescrito é correto em todos os 

níveis, como medida de controle de qualidade. À medida que a preparação dos 

citostáticos é centralizada nos Serviços de Farmácia é possível uma maior 

participação do farmacêutico no processo de validação da prescrição médica, a qual 
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confere um valor agregado no processo (SOUSA, 2010). 

Um requisito importante no processo de validação farmacêutica é a 

padronização do formulário de prescrição médica. Um formulário de prescrição bem 

padronizado diminui os erros potenciais, visto que possibilita a organização das 

informações do tratamento em um formato claro, consistente e uniforme (ANDRADE, 

2009). 

A padronização dessa validação parece ser um método efetivo para melhorar 

a qualidade do tratamento antineoplásico, uma vez que aumenta a habilidade de 

interceptar os erros de medicação de importância clínica e nesse caso, previne a 

morbidade farmacoterapêutica, associada aos erros de medicação, em pacientes 

oncológicos e hematológicos (LEÃO, 2012). 

Por isso, é importante que haja um formulário de prescrição padrão, o qual 

deve ser desenvolvido por todos os profissionais da saúde que prescrevem, 

preparam e administram, incluindo então médicos, farmacêuticos e enfermeiros, 

respectivamente. 
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4. MANIPULAÇÃO DE AGENTES ANTINEOPLÁSICO.  

 

A quimioterapia foi o primeiro tratamento sistêmico para o câncer, que 

consiste em uma associação de drogas, que são os quimioterápicos e 

antineoplásicos, com o objetivo de impedir a multiplicação celular das células 

cancerosas (RANG, 1997). 

 

A quimioterapia tem como finalidade de analgésico, dependendo do tipo de 
tumor, da extensão da doença e da condição física do paciente. A 
quimioterapia antineoplásica é a utilização de agentes químicos, isolados 
ou em combinação, com o objetivo de tratar tumores malignos, esse 
tratamento tem se tornado uma das mais importantes maneiras de se 
combater o câncer (BONASSA; SANTANA, 2005). 

 

A manipulação de agentes quimioterápicos deve ser preparado por 

profissionais treinados e qualificados, desta forma haverá que ter um farmacêutico 

qualificado para ir orientando e supervisionando os procedimentos de manipulação e 

na  preparação de antineoplásicos. Posteriormente a manipulação, deve ser feito um 

controle registrando de cada solução de antineoplásico preparado, as informações 

referentes aos produtos utilizados no preparo das doses é anotado em uma 

caderneta de registro exclusivo, que contém todas as informações, dados dos 

pacientes e responsáveis pela prescrição e manipulação, permitindo assim uma 

rastreabilidade (BRASIL, 2012). 

Nesse tempo o cuidado farmacêutico, além de envolver a terapia 

medicamentosa envolve decisões quanto ao correto uso de medicamentos para 

cada paciente (SOUSA, 2010). Desta maneira o farmacêutico deve orientar, 

supervisionar e estabelecer rotinas nos procedimentos de manipulação e preparação 

dos antineoplásicos (BRASIL,2012). 

Em relação ao preparo do agente quimioterápico, deve ser realizado com 

técnicas aptas, com o ambiente e infraestrutura apropriada, de acordo com a 

legislação vigente, padrões internacionais e procedimentos operacionais padrões, 

estabelecidos previamente sob a responsabilidade do farmacêutico. Desta forma a 

presença deste profissional nesta fase da terapia antineoplásica, é imprescindível 

para minimizar qualquer tipo de riscos em relação ao manejo desse medicamento e 

prevenir erros como seleção errôneado diluente (ANDRADE, 2009).  
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Os profissionais que entram em contato com os agentes quimioterápicos 

devem ter conhecimento sobre os riscos potenciais como toxicidade inerente, tempo 

e frequência de exposição (VENEGAS et al., 1995) e sobre uma manipulação 

segura desses agentes, incluindo a forma correta de se utilizar os equipamentos de 

proteção individual (MARTINS, 2003; ANDRADE, 2009).  

Os antineoplásicos têm sido referidos como genotóxicos, carcinogênicos e 

teratogênicos, portanto, devem ser manipulados em condições ideais – sala 

ventilada, com cabine de fluxo laminar –, e principalmente utilizando os EPIs, como 

luvas, máscara, jaleco, gorro e óculos de proteção (VENEGAS et al., 1995; 

MARTINS, 2003; SOBRAFO, 2003; ANDRADE, 2009).  

A manipulação de agentes quimioterápicos deve ser preparado por 

profissionais treinados e qualificados, desta forma terá que haver um farmacêutico 

qualificado para ir orientando e supervisionando e estabelecer rotinas nos 

procedimentos de manipulação e preparação de antineoplásicos, garantindo a 

qualidade e segurança do medicamento preparado, respeitando todas as normas 

existentes para a uniformização de procedimentos, ao mesmo tempo em que 

garante o cumprimento das boas práticas de preparação de medicamentos 

manipulados. Posteriormente a manipulação, deve ser feito um controle registrando 

de cada solução de antineoplásico preparado, em um livro de registro exclusivo, 

contendo todas as informações referentes aos produtos utilizados no preparo das 

doses, dados dos pacientes e responsáveis pela prescrição e manipulação, 

permitindo assim uma rastreabilidade (BRASIL, 2012). Na preparação do agente 

quimioterápico, é produzida uma ficha de preparação do produto onde constará: o 

nome do paciente, o nome do médico prescritor, as informações relativas ao 

fármaco antineoplásico (designação, número de identificação interno, data de 

preparação, o preço, as informações sobre as matérias-primas e os materiais de 

embalagem a utilizar, a forma de preparação, os ensaios de verificação a realizar e 

as informações que constam no rótulo). Esta ficha é preenchida com as quantidades 

usadas de cada matéria-prima e material de embalagem, e deve ser assinada pelo 

operador que procedeu à preparação do fármaco antineoplásico, o operador 

responsável pela conferência e o operador responsável pela aprovação. Depois de 

se garantir que o fármaco antineoplásico está em conformidade, é acondicionado e 

rotulado. O rótulo possui informações sobre: o nome do médico e do doente, a 

constituição do medicamento, o número de lote, o seu prazo de validade, a 



21 
  

 

posologia, a via de administração e forma de conservação, identificação da farmácia 

e do DT. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A Atenção Farmacêutica, prática recente da atividade farmacêutica, prioriza a 

orientação e o acompanhamento farmacoterapêutico e a relação direta entre o 

farmacêutico e o usuário de medicamentos. 

Sendo uma prática profissional no qual o doente é o principal favorecido as 

ações do farmacêutico, tendo como objetivo obter bons resultados terapêuticos, 

definidos na saúde e na melhor qualidade de vida do paciente, integrando as 

condutas de prevenção, promoção, reabilitação e recuperação da saúde. 

O farmacêutico é capaz de tornar mais suave a qualidade de vida de quem 

sofre de uma doença tão dura como o câncer. Tem a participação diretamente 

relacionada com as atividades desde o gerenciamento de medicamentos, até na 

manipulação de agentes antineoplasicos, fornecendo aos pacientes informações. 

Manter-se atualizados sobre novos medicamentos e terapias, para garantir a 

qualidade de vida. 

E através da atenção farmacêutica que são analisados os dados do paciente, 

para garantir que não tenha interações entre medicamentos, que já são 

administrados ou até mesmo reações adversas. Avaliar a indicação de cada 

medicamento em uso, além das possíveis reações ocorridas, possibilitando maior 

segurança e eficácia. 

O farmacêutico faz uma analise técnica, antes de iniciar cada ciclo da 

quimioterapia, sendo analisada a prescrição médica, onde verifica-se os dados do 

paciente, se os medicamentos estão de acordo com a prescrição. 

No tratamento oncológico as condutas adotadas pelos profissionais 

farmacêuticos são sempre realizadas através de atualizações e da farmácia clinica, 

onde a Organização Mundial de Saúde preconiza qual o beneficio da atenção 

farmacêutica para uma comunidade e ainda caracterizou o farmacêutico como um 

dispensador de atenção a saúde, que deve e pode ter a participação na prevenção 

de doenças e na promoção da saúde. 

Através desta pesquisa foi possível identificar a importância do farmacêutico 

como componente da equipe de saúde na oncologia e é responsável pela 

assistência farmacêutica para o paciente oncológico, uma ação considerada como 

um conjunto de vários procedimentos essências para promoção, prevenção e 

recuperação a saúde do individuo, com uma melhora qualidade de vida. 
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