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Introdução

A não adesão do paciente ao regime terapêutico prescrito é um flagelo

mundial de saúde pública que envolve questões culturais e

socioeconômicas, além de mudanças pontuais na rotina e sociabilidade

cotidiana. As complicações relacionadas a não adesão geram

consideráveis problemas como, reações adversas e falha no tratamento

terapêutico.

As reações adversas representam um grave risco a morbimortalidade

quando não identificadas e revertidas em tempo hábil. Neste contexto, o

monitoramento farmacoterapêutico é importante para garantir uma

terapia adequada e segura na obtenção dos resultados desejados.

Casuística e Métodos

Estudo descritivo de relato de experiência em uma clínica privada de

tratamento oncohematológico na Amazônia Ocidental, durante abril a

julho de 2021 através da criação da planilha de dispensação dos

medicamentos oncológicos orais, cartilha de orientações farmacêuticas

e carteira de controle de terapia antineoplásica para realizar o

acompanhamento farmacoterapêutico de cada paciente.

Na consulta multiprofissional e dispensação terapêutica, o paciente

recebe uma cartilha de orientações (Figura 01) e tabela de horários de

administração da terapia oral com layout específico (Figura 02),

contendo figuras e palavras de fácil observação do paciente e rede

familiar de apoio.

A planilha de dispensação e a carteira de controle de terapia

antineoplásica são preenchidas com as informações pertinentes

repassadas durante o seguimento do tratamento. O monitoramento é

realizado de forma documentada em ferramenta eletrônica,

sistematizada e continuada, contando com a colaboração do paciente,

familiares e da equipe multiprofissional.

Resultados

Durante quatro meses de utilização das ferramentas na dispensação

dos medicamentos orais, foram acompanhados 46 pacientes em

condição oncológica, obtendo-se a organização de todos os dados

sobre cada paciente e suas terapias, melhora na comunicação entre o

trinômio: equipe multiprofissional-paciente-cuidador e adequação de

monitoramento dos resultados da farmacoterapia vigente.

Soma-se a melhoria da logística de aquisição dos medicamentos, em

virtude do maior controle dispensatório, para a continuidade do

tratamento de forma correta.

Conclusões 

A metodologia utilizada para o monitoramento e a melhor comunicação entre profissionais e pacientes foi de extrema importância e efetividade, alcançando

resultados que melhoraram o aceite do tratamento oral e a qualidade de vida dos pacientes oncológicos.
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Figura 01: Cartilha de Orientação Farmacêutica.

Figura 02: Tabela de horários.


