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O câncer é uma patologia crônica degenerativa, caracterizada pelo crescimento desordenado 
das células com potencial capacidade de disseminação entre os tecidos e órgãos adjacentes. 
Os principais fatores que contribuem para o desenvolvimento do câncer de mama são a 
menopausa, nuliparidade, terapia de reposição hormonal e o histórico familiar. O tratamento 
terapêutico do câncer de mama depende das características do tumor e do estadiamento da 
doença, sendo que diagnosticado precocemente, as chances de cura são elevadas. Vale 
destacar que os principais medicamentos utilizados na terapia do câncer de mama são: 
tamoxifeno, capecitabina, anastrozol e letrozol, sendo que sua prescrição varia de paciente a 
paciente, sendo necessário analisar o perfil e o estágio da doença em que o paciente se 
encontra. Atualmente o farmacêutico se torna indispensável à equipe multidisciplinar na 
atenção a saúde do paciente oncológico, haja vista que o papel da atenção farmacêutica 
contribui de forma positiva no processo farmacoterapêutico do paciente, uma vez que tem 
como objetivo otimizar o tratamento do paciente, aumentando a taxa de adesão e o uso 
racional de medicamentos, bem como irá auxiliar os demais profissionais da saúde na 
resolução do plano terapêutico. Este trabalho tem como objetivo geral realizar o 
acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes com câncer de mama sob terapia adjuvante 
oral. Este estudo será do tipo descritivo com abordagem quali e quantitativa dos dados 
farmacoterapêuticos coletados a partir da adaptação das metodologias Dáder e Minnesota para 
definição do Plano Farmacoterapêutico (informações sobre o paciente, objetivos da terapia, 
PRMs e Plano de Acompanhamento). As entrevistas e aplicação dos questionários serão 
realizadas no Hospital da Mulher – Salvador-Ba, hospital de referência em oncologia, que tem 
sua atuação voltada à saúde feminina. Espera-se identificar os fatores que influenciam a 
terapia medicamentosa em pacientes com câncer de mama, ressaltar a importância do 
farmacêutico no processo de adesão ao medicamento e elaborar um modelo de plano de 
intervenção terapêutica para o tratamento adjuvante do câncer de mama. 
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