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Introdução: O Instituto Nacional do Câncer – INCA (2016) define que o câncer é uma 
neoplasia de caráter maligno, que pode desencadear um conjunto de mais de 200 patologias 
caracterizadas pelo crescimento desalinhado de células que adentram os tecidos e órgãos, e 
possuem a capacidade de propagar-se para outras localidades do corpo (metástase). Esta 
proliferação anormal do tecido, que foge do controle do organismo, tende a causar efeitos 
agressivos sobre o homem. Os tumores malignos se propagam para outros órgãos do corpo 
onde provocam essa lesão tumoral, que podem ser muito resistente ao tratamento e, portanto 
causam a morte do paciente. Mediante a isto, no seu tratamento, a terapia oncológica consiste 
em tratamentos sistêmicos, como a quimioterapia, que dispõe da utilização de agentes 
químicos, isolados ou em combinação, com o objetivo curativo ou paliativo, a depender do 
tipo de tumor, da extensão da doença e principalmente, das condições de saúde do paciente. 
Pacientes tratados com farmacoterapia antineoplásica estão susceptíveis a desenvolver 
possíveis reações adversas devido ao uso prolongado de variadas drogas no tratamento da 
doença. Nesse cenário, o profissional farmacêutico deve atuar no tratamento oncológico a fim 
de resolver ou prevenir problemas decorrentes da terapia medicamentosa, tais como: reações 
adversas, ineficácia do fármaco ou interação quimioterápica, em busca do sucesso dos 
objetivos terapêuticos. Objetivo: Este trabalho objetiva analisar as atividades desenvolvidas 
pelo farmacêutico na farmacoterapia de pacientes oncológicos em clínicas e/ou serviços de 
oncologia no município de Santo Antônio de Jesus-BA. Metodologia: Trata-se de um 
inquérito de caráter observacional e descritivo, utilizando uma abordagem quanti-qualitativa 
em três clínicas/serviços de oncologia do município de Santo Antônio de Jesus-BA. Resultado 
Esperado: Espera-se identificar uma atuação ativa por parte do profissional farmacêutico em 
clínicas/serviços de oncologia no processo de decisão/monitoramento da terapia oncológica 
de pacientes em tratamento no município de Santo Antônio de Jesus-BA. 
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