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O câncer é uma das patologias que alcança altos índices de prevalência e causas de morte no 

mundo, o qual requer uma importante atenção da equipe multidisciplinar que atuam nesta 

realidade, e lutam ajudando o paciente no tratamento desta doença que trazem agravos tanto 

de quem é acometido, quanto dos familiares que acompanham esse doloroso processo. Os 

medicamentos geralmente utilizados na farmacoterapia são de nível agressivo, o qual 

apresenta maior toxicidade e efeitos adversos. A participação do farmacêutico na equipe 

multidisciplinar de quimioterapia e na elaboração de manuais de normas e procedimentos 

farmacêuticos melhora e também diminui a frequência de erros de medicação e na prescrição 

dos medicamentos. Neste trabalho buscará mostrar a importância da orientação farmacêutica 

na intervenção de problemas relacionados aos medicamentos utilizados no tratamento de 

pacientes com câncer de mama. Será realizado um estudo qualitativo em um hospital no 

município de Santo Antônio de Jesus, BA. Com acesso a prontuários e aplicação de 

questionário (com perguntas relacionadas à adesão ao tratamento, principais e efeitos 

adversos) desses pacientes, serão obtidas informações a respeito da orientação farmacêutica, 

após autorização do hospital e do Comitê de Ética (CEP). Os resultados esperados seriam que 

a intervenção farmacêutica contribua na melhoria do tratamento do paciente, agindo na 

prevenção e obtenção de melhores resultados na farmacoterapia, além de mostrar a 

contribuição do profissional farmacêutico no acompanhamento do tratamento, através de 

visitas, melhorando a adesão e assim qualidade de vida do paciente.  
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