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Introdução

Na Equipe Multidisciplinar em Terapia Antineoplásica (EMTA) o Farmacêutico Clínico é um dos responsáveis pela provisão da terapêutica

adequada do paciente em condição oncológica, e se utiliza da Admissão Farmacêutica (AF) como ferramenta para inserção da assistência. A interação entre o

farmacêutico e o paciente no início de seu tratamento agrega confiança para adesão e amplia a disponibilidade de abordagem e resolução de problemas

relacionados a terapêutica.

Resultados

Observou-se que a implementação da consulta multiprofissional antes

do início do tratamento adiciona ao farmacêutico a oportunidade de agregar,

compartilhar conhecimento e disponibilizar terapia adequada ao paciente bem

como ter uma sobrevida e qualidade de vida. Conclusão: A assistência

humanizada da equipe multiprofissional facilita o enfrentamento da doença

juntamente com o paciente. O farmacêutico inserido de forma harmoniosa na

EMTA não se restringe somente à entrega de um medicamento dentro do padrão

de qualidade e segurança, mas também por admitir um tratamento e ser essencial

na efetividade de resultados positivos.
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ATRIBUIÇÕES CLÍNICAS DO FARMACÊUTICO EM 

ONCOLOGIA: UM MODELO DE ADMISSÃO 

FARMACÊUTICA AO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM 

UMA CLÍNICA PRIVADA NA AMAZÔNIA OCIDENTAL

Casuística e Métodos

Foi introduzido de forma multiprofissional entrevista ao paciente no ato do fechamento do seu diagnóstico e escolha do protocolo de

tratamento emitido pelo Oncologista. Na primeira consulta do paciente com a EMTA é aplicado o sistema de registo SOAP (Informação Objetiva,

Subjetiva, Avaliação e Plano) com foco específico para cada patologia.

O farmacêutico é incumbido de realizar entrevista ao paciente com finalidade de conhecer a história de saúde e comorbidades, alergias

medicamentosas, tratamento medicamentoso pré-existente e identificar necessidades pertinentes a sua saúde. Em um segundo momento, o

farmacêutico estuda as informações subjetivas repassadas pelo paciente levando em consideração possíveis interferências ao relato do seu estado de

saúde em relação a queixas e comorbidades atuais e anteriores. Sobre o tratamento medicamentoso o farmacêutico analisa através de literatura toda e

qualquer terapia existente considerando dose, via de administração, forma farmacêutica, tempo de tratamento, interação e Reações Adversas a

Medicamentos dentro do novo tratamento.

Após o estudo da terapêutica o farmacêutico discute com a EMTA possíveis intervenções no tratamento de forma a evidenciar os pontos que

suscitaram a necessidade de revisão de conduta pontual. O Seguimento Farmacoterapêutico em Oncologia então é estruturado visando assegurar o

tratamento de alta complexidade de maneira continuada e documentada envolvendo não só a equipe multiprofissional, mas o próprio paciente e rede

familiar de apoio. A AF é realizada no primeiro dia da terapia onde o farmacêutico repassa ao paciente e acompanhante multiplicador informando as

reações mais comuns associadas ao seu protocolo e efetua intervenções quando necessário.

Figura 1: Análise medicamentosa (Fonte: ipessp.edu.br)


