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RESUMO 

 

A atenção farmacêutica auxilia na melhora da adesão ao tratamento medicamentoso bem 

como na identificação dos problemas relacionados ao medicamento. O objetivo deste trabalho 

foi realizar o acompanhamento farmacoterapêutico das pacientes portadoras de câncer 

ginecológico em uso de rivaroxabana. O desenho do estudo é prospectivo, descritivo, 

longitudinal e foi desenvolvido no período de agosto de 2014 a janeiro de 2015 com 12 

pacientes. As consultas foram realizadas na sala de atenção farmacêutica do ambulatório após 

a dispensação da rivaroxabana. Na primeira consulta a paciente foi convidada a participar do 

estudo, assinou o termo de consentimento e foi preenchido o formulário de acompanhamento 

farmacoterapêutico. A adesão foi calculada na segunda consulta. Excluindo-se a rivaroxabana, 

foi observado a média de 5 (± 2) medicamentos por paciente. Foram identificados 33 PRM, 

com média de 2,75 (± 1,82) por paciente. Foram realizadas 23 intervenções farmacêuticas aos 

pacientes, sendo 19 (82,6%) aceitas e 4 (17,4%) não aceitas. As pacientes tiveram boa adesão 

ao anticoagulante. O trabalho sugere que a atenção farmacêutica contribui favoravelmente 

para a segurança e eficácia do tratamento de trombose venosa profunda com rivaroxabana. 

 

 

Palavras-chave: Atenção farmacêutica. Trombose venosa profunda. Câncer ginecológico, 

rivaroxabana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The pharmaceutical care helps in improving adherence to drug treatment and the 

identification of problems related to the drug. The aim of this study was pharmacotherapeutic 

monitoring of patients with gynecological cancer in use of rivaroxaban. The study design is a 

prospective, descriptive, longitudinal and was carried out from August 2014 to January 2015 

with 12 patients. Consultations were held in pharmaceutical care room of the clinic after the 

dispensation of rivaroxaban. At the first visit the patient was invited to participate in the 

study, signed the consent form and was filled in the form of pharmacotherapeutic follow. 

Adherence was calculated in the second consultation. Excluding rivaroxaban, the average was 

observed 5 (± 2) medications per patient. 33 PRM were identified with an average of 2.75 (± 

1.82) per patient. 23 pharmaceutical interventions were performed to patients, 19 (82.6%) 

accepted and 4 (17.4%) not accepted. The patients had good adherence to anticoagulation. 

The study suggests that pharmaceutical care contributes positively to the security and 

effectiveness of treatment thrombosis deep vein effectiveness of treatment thrombosis deep 

vein rivaroxaban. with rivaroxaban. 

 

 

Keywords: Pharmaceutical care. Deep vein thrombosis. Gynecological cancer, rivaroxaban. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O perfil demográfico da população brasileira vem sofrendo mudanças, ocasionadas 

entre outros fatores pelo processo de urbanização populacional, da industrialização e dos 

avanços da ciência e da tecnologia. Como consequência tem-se o “envelhecimento da 

população” que associado à transformação nas relações entre as pessoas e seu ambiente, 

trouxe alteração importante no perfil de morbimortalidade. Sendo tal perfil caracterizado pela 

diminuição das doenças infecciosas e aumento da incidência de doenças crônico-

degenerativas, especialmente as cardiovasculares e o câncer (BRASIL, 2014). 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê que, nos próximos 20 anos, o 

contingente populacional será de aproximadamente oito bilhões de habitantes. Esse aumento 

populacional e também o envelhecimento recairão principalmente sobre os países em 

desenvolvimento, o que significa dizer que o impacto das doenças não transmissíveis, 

especialmente o câncer, será percebido principalmente nessas populações. Os três tipos de 

câncer mais frequentes em homens de países em desenvolvimento são: pulmão, estômago e 

fígado. E em mulheres o câncer de mama, colo do útero e fígado. Estima-se que no ano de 

2030 haverá 21,4 milhões de casos novos de câncer e 13,2 milhões de óbitos, isso devido ao 

crescimento e envelhecimento da população (BRASIL, 2014). 

 

Segundo as estimativas da incidência de câncer no Brasil para os anos de 2014 e 2015, 

o câncer de colo de útero será o terceiro mais incidente entre as mulheres (exceto pele não 

melanoma), e são esperados 15.590 casos novos de câncer do colo do útero, com risco 

estimado de 15,33 casos a cada 100 mil mulheres (BRASIL, 2014). Pacientes da oncologia 

ginecológica têm alto risco para o desenvolvimento de trombose venosa profunda (TVP), uma 

vez que passam por um estado de hipercoagulabilidade, imobilidade e lesões vasculares 

durante o curso de seu tratamento (SANTOSO et al., 2009), além da necessidade de longas 

cirurgias pélvicas, e sua exposição ao regime de quimioterapia trombogênica (KLACK, 

2006). 

 

A trombose em pacientes com neoplasia, que foi considerada apenas como 

complicação secundária à cirurgia ou ao período de restrição no leito, recentemente mudou 

completamente seu foco. Nos dias atuais, acredita-se que a ativação da coagulação é um 



8 
 

fenômeno gerado diretamente ou indiretamente pelas células neoplásicas, de modo a gerar 

ambiente propício para o seu crescimento (MEIS, 2007). 

 

Apesar das complicações da trombose serem conhecidas há vários anos, como por 

exemplo a embolia pulmonar, nos últimos anos deu-se grande importância a esta doença. E 

isso ocorre devido a sua influência na mortalidade e morbidade associadas a outras doenças 

(BARROS-SENA, 2008). 

 

Uma das metodologias assistenciais mais relevantes no acompanhamento do uso de 

medicamentos é o processo de atenção farmacêutica, que é um modelo de prática 

desenvolvido no contexto da assistência farmacêutica, na perspectiva da integralidade das 

ações de saúde. A filosofia da atenção farmacêutica corresponde a troca mutuamente 

benéfica, na qual o paciente confere autoridade ao farmacêutico e este, por sua vez, oferece ao 

paciente conhecimento e comprometimento com a melhora da sua qualidade de vida. A 

atenção farmacêutica é elemento essencial aos serviços de saúde e deve estar integrada com as 

outras partes do sistema e demais profissionais (CONSENSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO 

FARMACÊUTICA, 2002). 

 

Inserido neste contexto, um programa de atenção farmacêutica junto ao paciente que 

desenvolve trombose venosa profunda (TVP) pode promover melhora na adesão ao 

tratamento medicamentoso. Além disso, possibilitar a identificação dos problemas 

relacionados ao medicamento e permitir que o paciente exerça papel ativo frente a seu 

tratamento farmacológico. (BARROS-SENA, 2008). 

 

A instituição onde o trabalho foi desenvolvido é referencia no tratamento de câncer 

ginecológico. Houve demanda da unidade hospitalar para a realização do acompanhamento 

farmacoterapeutico das pacientes em uso de rivaroxabana. Visto que a padronização desse 

novo anticoagulante oral utilizado para o tratamento da TVP foi realizada recentemente.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Trombose Venosa Profunda (TVP) e Câncer 

 

A trombose venosa profunda (TVP) é uma doença complexa e silenciosa que pode 

trazer sérias complicações quando não tratada de forma rápida e adequada. Ela é caracterizada 

pela formação de um trombo dentro da veia. Isso leva a  reação inflamatória do vaso, 

podendo, esse trombo, causar obstrução total ou parcial do fluxo sanguíneo venoso. A 

embolia pulmonar (EP) é uma complicação aguda desta doença, sendo séria e podendo ser 

mortal. A associação da TVP com a EP é conhecida como tromboembolismo venoso (TEV) 

(BARROS-SENA, 2008). 

 

Existem algumas condições que são responsáveis pelo aumento na frequência dos 

eventos trombóticos, podendo ser hereditário ou adquirido. Pacientes com tromboses venosas 

graves recorrentes, história familiar de trombose, idade ≤ 45 anos no primeiro evento 

trombótico, ou presença de trombose sem fator de risco aparente, pode ser devido a herança 

genética trombofílica. Por sua vez, o estado adquirido deve ser pensado nos pacientes restritos 

ao leito por tempo prolongado, pacientes submetidos a grandes cirurgias e na presença de 

doenças auto-imunes ou neoplasias (BLOM, 2005; SELIGSOHN, 2001). 

 

Tabela 1: Fatores de risco para o desemvolvimento de 
TEV 
          Idade > 55 anos 
          História prévia de TVP 
          Gravidez e pós-parto 
          Reposição hormonal e contraceptivos 
          Paresia/paralisia de MMII 
          Câncer, quimioterapia, hormonioterapia  
          Internação para tratamento de doenças agudas 
          Internação para cirurgias 
          Politraumatismo  
          Internação em UTI e cateteres centrais 
          Mobilidade reduzida 
          Varizes/insuficiência venosa crônica 
          Insuficiência arterial periférica 
          Obesidade 
          Infecções 

 
Fonte: Adaptado de ROCHA, 2007. 
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Idade avançada, história prévia de TVP, neoplasias, internação para tratamento de 

doenças agudas, internação para cirurgias, politraumatismo, mobilidade reduzida, 

insuficiência arterial periférica e obesidade favorecem a ocorrência de trombose (Tabela 1) 

(ROCHA, 2007). Alguns fatores de risco são hereditários, como as mutações genéticas da 

protrombina. Outros são adquiridos, como cirurgia e trombose prévia (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Fatores de risco inerentes e adquiridos para o aparecimento de tromboses 

 

 

 

A teoria de Virchow em relação à fisiopatologia da coagulação e trombose foi 

publicada em 1856 e ainda serve de base para alguns estudos específicos. Em seu artigo, 

foram citados mecanismos trombogênicos, tais como: injúria vascular, estase sanguínea e 

modificação na composição do sangue. Mas à medida que novos conhecimentos foram 

adquiridos na área, houve algumas revisões e modificações, porém grande parte de seus 

princípios mantiveram-se inalterados. Atualmente a fisiopatologia da trombose é explicada 

por uma tríade: mudanças indesejáveis na função celular do endotélio vascular; desequilíbrio 

no sistema prócoagulante e no sistema anticoagulante; e a ativação plaquetária (BLANN, 

2001). 

Fonte: SELIGSOHN et al., 2001. 
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As primeiras evidências da correlação entre trombose e câncer vieram de estudos 

avaliando pacientes com trombose venosa profunda idiopática, e demonstraram que cerca de 

10 - 20 % desses pacientes teriam um posterior aparecimento de neoplasia. A incidência de 

neoplasia em pacientes com trombose venosa idiopática em relação a outras populações teve  

aumento que variou de 3 a 19 vezes de acordo com alguns estudos (PICCIOLI e PRANDONI, 

2001; OTTEN et al., 2001; SORENSEN et al., 2000). A variação na incidência pode ter 

relação com a sensibilidade dos métodos de pesquisa escolhidos. 

 

A TVP é uma grave complicação em pacientes com neoplasias, sendo uma das 

principais causas de morte desses pacientes. O câncer está associado ao aumento do risco de 

trombose em quatro vezes, e o tratamento com quimioterapia aumenta o risco em 

aproximadamente seis vezes. Pacientes oncológicos hospitalizados com TEV apresentam  

taxa de mortalidade aumentada de duas a oito vezes. Além disso, muitas vezes, precisam de 

anticoagulação a longo prazo, o que está associado a risco de complicações hemorrágicas 

duas vezes maior do que em pacientes sem neoplasia, elevando os custos com internação 

(LYMAN, 2007). 

 

As evidências que demonstram a ligação entre trombose e neoplasia não estão 

relacionadas apenas à incidência de eventos trombóticos em pacientes oncológicos. Mas 

também ao fato de que pacientes com trombose e câncer têm  neoplasia de comportamento 

mais agressivo do que aqueles que não desenvolvem a trombose. O evento trombótico pode 

ser um marcador de agressividade da célula neoplásica (MEIS, 2007). 

 

Em um estudo com 66 mil pacientes com câncer em centros americanos, 5,4 % 

apresentaram TEV durante a internação, aumento de 36% de 1995 a 2002. (KHORANA, 

2007). A quimioterapia em pacientes oncológicos está relacionada com o aumento adicional 

na incidência de trombose. O mecanismo para o desenvolvimento da trombose ainda não está 

totalmente elucidado, mas  é amplamente aceita esta associação (MEIS, 2007). 
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2.2 Rivaroxabana  

 
 Durante aproximadamente cinco décadas os antagonistas da vitamina K (AVK) foram 

os únicos anticoagulantes orais disponíveis para tratamento e profilaxia de tromboembolismo 

venoso (TEV). Porém existem algumas limitações farmacodinâmicas e farmacocinéticas 

dessa classe, como janela terapêutica estreita, interação com alguns alimentos e grande 

número de medicamentos, necessidade de acompanhamento frequente através de exames 

sanguíneos para que a dose possa ser ajustada e garantindo que esteja no intervalo terapêutico 

desejado. Essas desvantagens impulsionaram pesquisas para o desenvolvimento de novos 

anticoagulantes orais que fossem igualmente eficientes e sem as limitações dos AVK 

(YOSHIDA, 2011). 

 

Os novos anticoagulantes orais aprovados pela ANVISA trouxeram algumas 

características consideradas vantajosas. Eles possibilitaram a monoterapia anticoagulante oral, 

com menos interações medicamentosas e alimentares (comparados com AVK), não 

necessitam de monitorização laboratorial regular para profilaxia e tratamento da TVP. Porém, 

esses novos fármacos também apresentam algumas limitações, como a impossibilidade do seu 

uso em gestantes e lactantes, algumas interações medicamentosas, limitação posológica na 

insuficiência renal, falta de um antídoto específico e custo elevado. (MARQUES, 2013). 

 

A rivaroxabana é um dos novos anticoagulantes orais indicado para o tratamento e 

prevenção de trombose venosa profunda (TVP) em adultos. É um inibidor direto altamente 

seletivo do fator Xa (Figura 1), uma enzima envolvida na produção de trombina. A trombina é 

essencial para o processo de coagulação do sangue. O bloqueio do fator Xa leva à diminuição 

dos níveis de trombina, o que reduz o risco de formação e progressão de coágulos sanguíneos 

(EMA, 2013). 

 

 

 Figura 1: Mecanismo de ação dos inibidores diretos do fator Xa (IDFXa), ligação ao sítio do fator Xa 
e ao complexo protrombinase presente no coágulo. (FLATO, 2011) 
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A rivaroxabana é biotransformada predominantemente pelo citocromo P-450-CYP3A4 

e é substrato da glicoproteína P, por isso não deve ser utilizada concomitantemente com 

inibidores potentes dessas enzimas, pois aumentam a concentração sanguínea da 

rivaroxabana.  (BÜLLER, 2012). 

 

O fármaco foi testado para o tratamento a curto e longo prazo de trombose venosa 

(TVP) profunda e embolia pulmonar (EP) em três grandes estudos denominados de 

EINSTEIN, em comparação com a enoxaparina e AVK. Análise conjunta dos 3 estudos, 

incluindo mais de 9.400 pacientes, mostrou que a rivaroxabana utilizada logo após o 

diagnóstico, sem necessidade do uso de anticoagulante injetável, não foi inferior ao 

tratamento-padrão utilizado com enoxaparina e varfarina. Esses dados são válidos tanto para 

tratamento da TVP como da EP. Assim, a rivaroxabana pode ser um medicamento oral  para o 

tratamento do tromboembolismo venoso tanto a curto como a longo prazo (MAFFEI, 2012). 

 

Ainda não existe um antídoto direto para a rivaroxabana. Nos casos de sangramento 

recomenda-se a suspensão do medicamento. Isso pode ser suficiente devido a sua meia-vida 

terminal de 5 a 9 horas em indivíduos jovens e de 11 a 13 horas em idosos. Em casos de 

sangramento mais intenso a reposição de elementos sanguíneos pode ser necessária. Nos 

casos mais graves, pode-se utilizar o concentrado de complexo protrombínico 

(EERENBERG, 2011). 

 

Atualmente ainda não se dispõe de um anticoagulante oral ideal. Com 

farmacocinética, farmacodinâmica previsível, posologia simplificada, reduzida interação 

medicamentosa, antídoto específico e sem necessidade de monitorização laboratorial. O 

desenvolvimento de novos anticoagulantes orais mostram-se promissores para a profilaxia e 

tratamento de diversas situações trombóticas destas afecções. Ainda são  necessários mais 

estudos para sedimentar o uso e a segurança destes novos agentes anticoagulantes na prática 

clínica (FLATO, 2011). 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2.3 Atenção Farmacêutica 

 

2.3.7 A evolução da atenção farmacêutica 

 

A profissão farmacêutica vem se transformando ao longo das últimas décadas, 

especialmente em função da industrialização em larga escala dos medicamentos. A evolução 

das formas farmacêuticas que atuam remodelando ações terapêuticas de fármacos, além das 

pesquisas farmacêuticas de alta complexidade, são alguns dos fatores que levaram quase a 

obsolescência dos laboratórios magistrais das farmácias. (FREITAS et al., 2002). 

 

Devido aos avanços tecnológicos, a sociedade passou a enxergar o farmacêutico, na 

farmácia, apenas como um repassador de medicamentos em suas embalagens originais. A 

insatisfação provocada por esta condição levou ao movimento denominado “Farmácia 

Clínica”. Esta  atividade objetiva a aproximação do farmacêutico ao paciente e à equipe de 

saúde, possibilitando o desenvolvimento de habilidades relacionadas à farmacoterapia 

(MENEZES, 2000). 

 

Brodie, Parish e Poston em 1980 sugeriram que o farmacêutico deveria oferecer e 

realizar todos os serviços necessários para tratamento farmacoterapêutico eficaz. 

Posteriormente  Hepler (1987) ampliou a abrangência dos conceitos publicados anteriormente 

definindo que, durante o processo de atendimento farmacêutico, deveria haver  relação 

conveniente entre o profissional e o paciente, sendo o primeiro responsável pelo controle no 

uso dos medicamentos por meio de seu conhecimento e habilidade. 

 

Hepler e Strand utilizaram pela primeira vez em 1990 o termo "Pharmaceutical Care", 

onde no Brasil foi traduzido como Atenção Farmacêutica. Que foi definida como: “Atenção 

Farmacêutica é a provisão responsável do tratamento farmacológico com o objetivo de 

alcançar resultados satisfatórios na saúde, melhorando a qualidade de vida do paciente”. 

 

Em 1992, Cipolle e colaboradores (2000 apud ANGNOSI & SEVALHO, 2010), 

criaram o projeto conhecido como “Minnesota Pharmaceutical Care Project” e propuseram 

outra definição: “uma prática centrada no paciente na qual o profissional assume a 

responsabilidade pelas necessidades do paciente em relação aos medicamentos e um 

compromisso a respeito”.  
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Praticamente no mesmo período, surgia na Espanha o termo “Atención Farmacéutica”, 

com o desenvolvimento de modelo de seguimento farmacoterapeutico, denominado Método 

Dáder, criado por um grupo de investigação em Atenção Farmacêutica da Universidade de 

Granada. Na Espanha também foram realizados consensos para definir conceitos, modelos de 

acompanhamento e classificar Problemas Relacionados aos Medicamentos (PRM) (GRUPO 

DE INVESTIGACIÓN EN ATENCIÓN FARMACÉUTICA UNIVERSIDAD DE 

GRANADA, 2007). 

 

No Brasil o termo Atenção Farmacêutica e seu conceito foram definidos no Consenso 

Brasileiro de Atenção Farmacêutica em 2002, sendo então Atenção farmacêutica definida 

como (CONSENSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA, 2002): 

  

“um modelo de prática farmacêutica, desenvolvida no contexto da 

Assistência Farmacêutica. Compreende atitudes, valores éticos, 

comportamentos, habilidades, compromissos e co-responsabilidades 

na prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, de forma 

integrada à equipe de saúde. É a interação direta do farmacêutico com 

o usuário, visando uma farmacoterapia racional e a obtenção de 

resultados definidos e mensuráveis, voltados para a melhoria da 

qualidade de vida. Esta interação também deve envolver as 

concepções dos seus sujeitos, respeitadas as suas especificidades bio-

psico-sociais, sob a ótica da integralidade das ações de saúde.”  

 

Além do conceito de Atenção Farmacêutica, foram definidos os macros componentes 

da prática profissional para o exercício da Atenção Farmacêutica, tais como: educação em 

saúde (promoção do uso racional de medicamentos), orientação farmacêutica, dispensação de 

medicamentos, atendimento farmacêutico, acompanhamento farmacoterapêutico e registro 

sistemático das atividades (CONSENSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA, 

2002). 

 

2.3.8 O farmacêutico contribuindo para a promoção da saúde 

 

O medicamento não pode ser visto com uma solução "mágica" para todos os 

problemas de saúde, pois ele também pode causar alguns danos. Em estudo com mais de 2 mil 
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idosos realizado no Estado de São Paulo, foi evidenciado que 1 em cada 3 indivíduos utiliza 4 

medicamentos ou mais, e 15,6 % faziam uso de pelo menos 1 medicamento considerado 

inadequado. Este trabalho também mostrou que o número maior de consultas médicas, assim 

como o número de internações, levava, respectivamente, a uma razão de chances de 1,9 e 3,8 

vezes maior de o idoso consumir quatro medicamentos ou mais (CARVALHO, 2007). 

 

É necessário que o farmacêutico esteja disposto a cumprir o seu papel perante a 

sociedade. Atuando junto com outros profissionais da área da saúde pelo bem estar do 

paciente. Isso irá contribuir para que este não tenha sua qualidade de vida comprometida por 

um problema evitável, decorrente da terapia farmacológica.  

 

Segundo os autores James & Rovers (2003) existem quatro categorias de iniciativas 

que podem ser implantadas pelos farmacêuticos para a melhoria da saúde.  

 

• Acompanhamento e educação do e para o usuário;  

• Avaliação dos seus fatores de risco;  

• Prevenção da saúde;  

• Promoção da saúde e vigilância das doenças.  

 

O farmacêutico pode atuar informando o paciente sobre as condições que sejam 

determinantes sobre o seu estado de saúde. É importante que haja  conscientização da 

comunidade para que níveis elevados de saúde sejam alcançados. Deve-se orientar sobre 

como proceder em relação ao uso de medicamentos e sobre as doenças mais prevalentes em 

seu meio, bem como as maneiras para preveni-las ou minimizar suas complicações 

(PERETTA, 2000). 

 

2.3.9 Dificuldades a serem enfrentadas na Atenção Farmacêutica 

 

No Brasil, os modelos tecnológicos em saúde que antecederam o SUS, contribuíram 

para afastar o farmacêutico da prática clinica, pois não era prevista a sua participação na 

equipe de saúde, nem o medicamento considerado insumo estratégico. No final da década de 

1980, iniciou-se a implantação do SUS, baseada nos critérios de integralidade, igualdade de 

acesso e gestão democrática. Este foi o primeiro modelo a definir a Assistência Farmacêutica 

e a Política Nacional de Medicamentos como parte integrante das políticas de saúde, 
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possibilitando ao farmacêutico a participar de maneira efetiva da saúde pública (MARIN et 

al., 2003). 

 

É necessário seguir corretamente as etapas do ciclo da Assistência Farmacêutica para 

que ela seja de qualidade, tais como: seleção dos medicamentos, programação, aquisição, 

armazenamento, distribuição, prescrição, dispensação e utilização dos medicamentos. A 

Atenção Farmacêutica está presente na etapa final do ciclo da Assistência, ou seja, no 

momento da dispensação e utilização dos medicamentos. A garantia do uso correto e efetivo 

dos medicamentos depende da gestão do abastecimento e o acesso aos medicamentos, uma 

vez que a disponibilidade do medicamento é fruto da gestão (ARAÚJO et al., 2006). 

 

Pereira e Freitas (2008) evidenciaram que na América do Sul, o Chile destaca-se na 

área de Atenção Farmacêutica por ter seus cursos de graduação em Farmácia voltados para a 

formação clínica e oferece, bianualmente, curso de especialização nesta área. A formação de 

mão de obra especializada (Farmacêutico Clínico) tem sido maior no Chile, quando 

comparado ao Brasil, devido à sedimentação e valorização da Farmácia Clínica pelas 

Universidades, e seu reconhecimento pela comunidade. 

 

Nos Estados Unidos o farmacêutico está sempre presente na farmácia, realizando a 

dispensação e o acompanhamento farmacoterapêutico. Os técnicos de farmácia são treinados 

para separar os medicamentos prescritos e entregá-los aos farmacêuticos. No Brasil, o 

farmacêutico está mais envolvido com a gestão burocrática do medicamento e deixa a 

dispensação a cargo dos técnicos, a menos que o profissional seja solicitado pelo usuário. 

(ANDERSON, GANGS, 1997). 

 

Os serviços de farmácia não são considerados prioritários na disposição dos recursos 

orçamentários da saúde. Possivelmente a sua importância ainda não esteja explicitada para a 

maioria dos gestores. Embora estudos sobre o tema sejam necessários, essa constatação é 

possível através das condições físicas das farmácias hospitalares e dos seus limitados recursos 

humanos. Dentro da estrutura das unidades de saúde, a farmácia geralmente ocupa pequenos 

espaços, muitas vezes sem as condições mínimas necessárias para o armazenamento adequado 

de medicamentos. Ainda é possível encontrar farmácias em que o usuário é separado do 

serviço e do profissional que faz o atendimento por grades. Além disso, falta pessoal 
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qualificado, sendo assim não há condições apropriadas para que o profissional desempenhe a 

sua função e para que os atendimentos sejam mais humanizados (VIEIRA, 2007). 

2.3.10 Adesão Medicamentosa 

 

Há evidências de que intervenções educacionais, comportamental, afetiva e 

multidimensional podem melhorar a adesão a terapias orais, favorecendo com isso sua 

efetividade (RUDDY et al.,  2009). A definição de adesão pode variar entre diversos autores. 

Mas, de forma geral, é compreendido como a utilização dos medicamentos prescritos ou 

outros procedimentos em pelo menos 80% de seu total, observando horários, doses, tempo de 

tratamento. Representa a etapa final do que se sugere como uso racional de medicamentos. 

(LEITE, 2003). 

 

A não adesão dos usuários à farmacoterapia, principalmente entre aqueles portadores 

de doenças crônicas e com tratamentos mais complexos, continua sendo um desafio para os 

serviços de saúde. O sucesso da terapia proposta depende da adesão ao tratamento. Porém, 

algumas questões ainda intrigam os profissionais da área de saúde. E se o paciente não tiver 

adesão ao tratamento? Por que isso acontece? Será que o paciente sabe o que é adesão ou tem 

consciência da questão? (LEITE, 2003). 

 

Há uma visão distorcida de que a não adesão é responsabilidade exclusiva dos 

pacientes. Usuários com dificuldades de adesão e que não obedecem às “ordens” da equipe de 

saúde continuam sendo rotulados como usuários “difíceis” ou “resistentes”. O Ministério da 

Saúde reconhece o problema e já estabeleceu como estratégico, para o País, o 

desenvolvimento de mecanismos para o aumento da adesão ao tratamento das condições 

crônicas e para a promoção do uso racional de medicamentos específicos (BRASIL, 2011). 

 

Há uma série de limitações operacionais para que um estudo sobre adesão seja feito. 

Não se pode limitar ou descartar variáveis como ocorre no âmbito laboratorial, pois trata de 

múltiplos e complexos procedimentos de vida das pessoas. Não é só a questão técnica da 

administração e da reação medicamentosa. Para o desenvolvimento de uma pesquisa sobre 

adesão vários fatores são envolvidos como: sociais, econômicos, políticos, culturais. 
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2.3.11 Problemas relacionados a medicamentos (PRM) e Resultados Negativos 

associados a Medicamentos (RNM) 

 

Os medicamentos têm papel relevante na prevenção, manutenção e recuperação da 

saúde e contribuem para a melhora da qualidade e da expectativa de vida dos pacientes. 

Porém, mesmo com vários benefícios, a prescrição e a utilização impróprias de medicamentos 

constituem uma das principais causas de complicações à saúde e de prejuízos econômicos 

(AIZENSTEIN e TOMASSI 2011). 

 

Os PRM podem ser definidos como: “Situações em que o processo do uso de 

medicamentos causam ou podem causar a aparição de resultados negativos associados a 

terapia” (COMITÉ DE CONSENSO, 2007). Na Tabela 1 estão listados os PRM propostos 

pelo III Consenso de Granada. 

 

Tabela 2: Lista dos Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM) 

           Administração errada do fármaco 
           Características Pessoais 
           Conservação inadequada 
           Contraindicação 
           Dose e/ou duração inadequada 
           Duplicidade 
           Erros de dispensação 
           Erros de prescrição 
           Não-adesão 
           Interações 
           Outros problemas de saúde que afetam o tratamento 
           Probabilidade de eventos adversos 
           Problemas de saúde não tratados 

 

 

A prevenção de um PRM seria a condição ideal, para evitar que seja necessária a sua 

correção. Porém, alguns PRM podem ser consequência de uma reação intrínseca ao 

medicamento ou particular e não evitável de um paciente, como é o caso das reações de 

hipersensibilidade causadas por agentes antiinflamatórios não esteroidais (AINEs), 

antibióticos, anticonvulsivantes, entre outros, que é a Síndrome de Stevens-Johnson 

Fonte: COMITÊ de CONSENSO, 2007. 
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(GHISLAIN; ROUJEAU, 2002). Nesse caso os PRM se constituem nas Reações Adversas 

aos Medicamentos (RAM) (AIZENSTEIN e TOMASSI, 2011). 

 

Enquanto que os PRM estão associados há erros de um processo, os RNM estão 

associados às consequências negativas associadas a esses erros. Os mesmos podem ser 

definidos como: “resultados na saúde do paciente não adequados ao objetivo da 

farmacoterapia e associados ao uso ou falha no uso dos medicamentos” (COMITÉ DE 

CONSENSO, 2007). Na Tabela 2 encontra-se a classificação dos RNM propostas pelo III 

Consenso de Granada. 

 

Tabela 3: Classificação dos Resultados Negativos Associados a 
Medicamentos (RNM)  
          Necessidade 
          Problema de saúde não tratado 
          Efeito de Medicamento não necessário 
          Efetividade 
          Inefetividade não quantitativa 
          Inefetividade quantitativa 
          Segurança 
          Insegurança não quantitativa 
          Insegurança quantitativa 

 

 

A identificação, resolução e prevenção de problemas relacionados a medicamentos são 

elementos importantes no plano de monitorização terapêutica, e em cooperação com o 

paciente e outros profissionais de saúde, geram resultados positivos que garantem a melhoria 

da qualidade de vida do paciente (HEPLER e STRAND, 1990). No seguimento 

farmacoterapêutico, o farmacêutico se responsabiliza pelas necessidades do paciente com 

relação aos seus medicamentos e esta é uma prática inserida na Atenção Farmacêutica. Ela 

possibilita a detecção de PRM para a prevenção e resolução de RMN (COMITÉ DE 

CONSENSO, 2007).  

 

Erro de Medicação (EM) são incluídos nos PRM. Estes podem estar relacionados aos 

processos da prática profissional que incluem: a prescrição, comunicação de pedido, 

rotulagem, dispensação, distribuição, administração e adesão ao medicamento. O EM é 

evitável e podem ser cometidos tanto por profissionais inexperientes como pelos experientes, 

Fonte: COMITÊ de CONSENSO, 2007 
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sejam médicos, farmacêuticos, enfermeiros, técnicos, cuidadores e o próprio paciente 

(ASPDEN et al., 2007).  

 

A reação adversa ao medicamento (RAM) é definida pela OMS como “um efeito 

nocivo, indesejável e que ocorre em doses normalmente utilizadas em seres humanos para 

profilaxia, diagnóstico, tratamento de morbidades ou para a modificação de função 

fisiológica”. Sendo assim, tanto a RAM quanto o EM podem ser considerados um PRM 

(Figura 1). (AIZENSTEIN e TOMASSI, 2011) 

 

 

 

 

2.3.12 Prática clínica da Atenção Farmacêutica 

 

Os serviços de orientação do uso racional de medicamentos, com a finalidade de obter 

resultados concretos de segurança e de efetividade do tratamento são oferecidos pela clínica 

farmacêutica. Para isso, busca a otimização dos processos da farmacoterapia, dentre eles a 

seleção da terapêutica, a administração e a adesão aos medicamentos pelo usuário. Deve haver 

uma construção de vínculo terapêutico entre o farmacêutico e o paciente, de forma a garantir a 

continuidade e a autonomia dos usuários em relação ao seu cuidado (BRASIL, 2012). 

 

Os serviços de clínica farmacêutica devem abordar várias ações assistenciais, 

ofertadas através do atendimento individual ou associado com a equipe de saúde. Essas ações 

assistenciais podem incluir a dispensação de medicamentos, a orientação terapêutica ao 

Figura 2: PRM: Problema Relacionado a Medicamentos; RAM: Reações Adversas a Medicamentos; 
EM: Erros de Medicação (AIZENSTEIN e TOMASSI, 2011). 
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usuário, o acompanhamento farmacoterapêutico, a reconciliação dos medicamentos e a 

análise e promoção da adesão ao medicamento (BRASIL, 2012; CORRER e OTUKI, 2013). 

 

O processo de cuidado do paciente, conduzido em cada consulta farmacêutica, segue 

determinadas etapas: coleta e organização dos dados do usuário; a avaliação e identificação de 

problemas relacionados à farmacoterapia; a pactuação de um plano de cuidado com o usuário; 

e o seguimento individual do usuário, quando necessário (Figura 2). Estas devem ser 

consistentes a cada consulta, de modo que tanto o usuário quanto a equipe de saúde possam 

perceber e compreender o processo de trabalho específico conduzido pelo farmacêutico 

(CORRERe OTUKI, 2013). 

 

 

 

 

As seguintes metodologias para o desenvolvimento da prática de Atenção 

farmacêutica estão como as mais citadas no Brasil: Pharmacotherapy Workup, também 

conhecido como PWDT (Pharmacist’s Workup of Drug Therapy); Método Dáder e o 

Therapeutic Outcomes Monitoring (TOM) (CORRER e OTUKI, 2011). O PWDT apresenta 

como principais componentes a análise de dados com caracterização de adequação, 

Figura 3: Método clínico do cuidado farmacêutico ao paciente (CORRER e OTUKI, 2013) 
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efetividade e segurança da farmacoterapia; plano de ação, através da resolução de PRM, 

monitorização e avaliação (CIPOLLE et al., 2004; CASTRO et al., 2008). O método Dáder 

segue diretrizes do PWDT, porém procura tornar mais factível a coleta de dados e possibilita 

mais tempo para análise dos dados (CASTRO et al., 2008). O método TOM também deriva 

do PWDT, mas é voltado para doenças específicas, necessitando o desenvolvimento de um 

formulário para cada tipo de atendimento a ser realizado (CASTRO et al.2008).  

 

A Atenção Farmacêutica está relacionada principalmente ao acompanhamento 

farmacoterapêutico dos pacientes. Onde através da resolução dos problemas relacionados ao 

medicamento busca-se a obtenção de resultados terapêuticos desejados, tendo o paciente 

como ponto de partida para a solução dos seus problemas farmacoterapêuticos (CIPOLLE et 

al., 2000). 

 

Essa atividade implica em muitos benefícios para os pacientes oncológicos que fazem 

profilaxia ou tratamento para trombose venosa profunda (TVP). Visto que o farmacêutico 

pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes pela intervenção no regime terapêutico, 

através de orientações, educação e elaboração de protocolos clínicos (baseados em evidências 

comprovadas), aumentando assim a adesão desses usuários ao tratamento medicamentoso 

(BISSON, 2007).  

 

O farmacêutico, inserido no contexto da multidisciplinaridade, colocando em prática a 

atenção farmacêutica, torna-se peça importante tanto na profilaxia e tratamento da TVP 

quanto na identificação dos problemas relacionados ao medicamento e dos problemas de 

saúde. Atua complementando a eficácia da recuperação da saúde do paciente, contribuindo 

para melhora da sua qualidade de tratamento e de vida (BARROS-SENA, 2008). 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.3  Objetivo Geral 

 

Realizar o acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes portadoras de câncer 

ginecológico em uso da rivaroxabana.  

 

 

3.4  Objetivos Específicos 

 

• Avaliar a adesão dos pacientes ao tratamento; 

• Elaborar material informativo e educar os pacientes quanto ao uso correto dos 

medicamentos, contribuindo para a utilização racional; 

• Identificar Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM). 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

 

4.7  Desenho e período do estudo 

 

O desenho do estudo é prospectivo descritivo longitudinal e foi realizado no período 

de agosto de 2014 a janeiro de 2015. 

 

 

4.8  Ambiente do estudo 

 

O ambiente de estudo foi o Hospital do Câncer II (HC II), mais especificamente o 

setor de Dispensação Ambulatorial do Serviço de Farmácia do HC II. 

  

O HC II tem atendimento de nível terciário e configura um dos hospitais que integram 

a Rede de Hospitais Sentinela da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Caracteriza-se como hospital de alta complexidade e de médio porte, possuindo um prédio 
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principal com sete andares e 83 leitos para internação e um prédio anexo para atendimentos 

ambulatoriais das clínicas de ginecologia, tecido ósseo conectivo (TOC) e oncologia, além 

dos atendimentos de emergências na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No prédio em 

anexo está localizado o Serviço de Farmácia, que se divide nos setores de Farmácia e 

Almoxarifado, Ambulatório de Farmácia e Central de Quimioterapia.  

 

Em 2009, o HC II recebeu o certificado de Acreditação Hospitalar concedido pelo 

Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA), órgão ligado à Joint Commission on 

Accreditation of Health Care Organization (INCA, 2012). Em 2011 o hospital foi 

reacreditado pela CBA, por prestar serviços de qualidade aos usuários do Sistema Único de 

Saúde (SUS), de acordo com padrões internacionais de qualidade técnica, gestão e 

atendimento humanizado. 

 

 

4.9  População alvo 

 

Pacientes portadoras de câncer ginecológico e que fazem uso de rivaroxabana, 

assistidas no HC II e encaminhadas para o Serviço de Atenção farmacêutica do ambulatório 

de Farmácia pelo médico assistente do Ambulatório de Trombose.  

 

4.3.1 Critérios de inclusão 

 

• Pacientes que fazem profilaxia para trombose venosa profunda, encaminhadas 

pelo ambulatório de trombose; 

• Pacientes com trombose venosa profunda, encaminhadas pelo ambulatório de 

trombose; 

• Pacientes com idade maior que 18 anos. 

 

4.3.2 Critérios de exclusão 

 

• Pacientes com algum tipo de déficit cognitivo que não tenha capacidade de 

responder aos questionamentos do entrevistador. 

4.10 Prática da atenção farmacêutica 



26 
 

 

Ao comparecer a Farmácia Ambulatorial para a dispensação do anticoagulante, com a 

indicação do médico do ambulatório de trombose, a paciente foi convidado a participar do 

estudo. Aceitando participar, a paciente assinava o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE 1).  

 

Nesse estudo foi utilizado o método TOM (Therapeutic Outcomes Monitoring) ou 

Monitorização de Resultados Terapêuticos para o acompanhamento farmacoterapêtico. Esse 

método é voltado para doenças específicas, necessitando do desenvolvimento de um 

formulário para cada tipo de atendimento a ser realizado. Apresenta como principais 

componentes a análise de dados com caracterização de adequação, efetividade e segurança da 

farmacoterapia; plano de ação, através da resolução de PRM, monitorização e avaliação 

(CASTRO et al.2008). 

 

4.4.6 Acompanhamento farmacoterapêutico 

 

Para esse estudo foi utilizado uma adaptação do Formulário de Acompanhamento para 

pacientes ambulatoriais desenvolvido por Cataldo, 2013 (APÊNDICE 2). Este formulário é 

composto de 2 partes: A primeira parte consiste no preenchimento de dados pessoais, 

medicamentos utilizados, problemas de saúde, dados socioeconômicos e hábitos de vida. A 

segunda parte do formulário destina-se ao acompanhamento farmacoterapeutico propriamente 

dito, onde serão analisados: exames clínicos e a evolução do paciente. A primeira parte do 

formulário foi aplicada apenas na primeira consulta farmacêutica, sendo que a segunda parte 

foi empregada em todas as consultas. Foram realizadas no mínimo duas consultas 

farmacêuticas com cada paciente do estudo. 

 

Para a realização do acompanhamento farmacoterapeutico foram realizadas consultas 

logo após a dispensação da rivaroxabana. As mesmas foram realizadas na sala de Atenção 

Farmacêutica da Farmácia Ambulatorial do HCII. Após os estudo as pacientes continuaram 

sendo acompanhadas pelo farmacêutico ambulatorial. Os medicamentos utilizados por cada 

paciente foram listados no folheto de acompanhamento pelo nome genérico. Posteriormente 

eles foram classificados de acordo com a classificação ATC (Anatomical Therapeutic 

Chemical Classification), da Organização Mundial de Saúde (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2013).  
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4.4.7 Avaliação da adesão 

 

No segundo encontro foi avaliada a adesão do paciente através do instrumento de 

Medida de Adesão ao Tratamento (MAT) adaptado e validado por Carvalho e colaboradores, 

2010 (APÊNDICE 3). Esse instrumento é composto por sete itens que avaliam o 

comportamento do indivíduo em relação ao uso diário dos medicamentos. As respostas são 

obtidas por meio de escala ordinal de seis pontos que varia de sempre (1) a nunca (6). Os 

valores obtidos com as respostas aos sete itens são somados e divididos pelo número de itens, 

ou seja, variam de 1 a 6. Posteriormente, os valores 5 e 6 são computados como 1 (o que na 

escala original corresponde a aderente) e os demais são computados como 0 (não aderentes na 

escala original), finalizando em uma escala dicotômica sim/não (aderente/não aderente) 

(CARVALHO et al., 2010). 

 

Nessa consulta o paciente também foi questionado sobre sua aceitabilidade do plano 

terapêutico, problemas relacionados à terapia e foi questionado sobre os cuidados com seus 

medicamentos. Além disso, foi solicitado que o paciente levasse o anticoagulante para a 

consulta farmacêutica para que fosse feita a contagem dos mesmos. 

 

4.4.8 Ferramentas de orientação farmacêutica 

 

Foi elaborado um folheto informativo para a orientação do uso da rivaroxabana. O 

modelo do folheto foi baseado em outros existentes na instituição e as informações foram 

retiradas da bula do medicamento (APÊNDICE 4).  

 

4.4.9 Determinação de problemas relacionados a medicamentos 

 

No formulário de acompanhamento (APÊNDICE 2) foi colocado um campo para a 

descrição dos Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM) relatados. Os PRM foram 

classificados de acordo com proposta do III Consenso de Granada que muda o conceito de 

PRM e introduz o conceito de Resultados Negativos associados a Medicamentos (RNM), 

diferenciando bastante dos consensos anteriores (COMITE DE CONSENSO, 2007). Os PRM 

que tiverem desfechos não desejados, causando algum tipo de dano ao paciente foram 

classificados também como RMN.  
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Durante todas as consultas farmacêuticas foram avaliadas a presença de eventos 

adversos. A graduação dos eventos adversos foi feita de acordo com o Guia de Notificação de 

Reações Adversas em Oncologia, desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Farmacêutico em 

Oncologia (SOBRAFO, 2011).  

 

Para o suporte da Atenção Farmacêutica, ao longo do segmento farmacoterapêutico, o 

farmacêutico responsável fez uso do prontuário que se encontra armazenado no arquivo 

médico do hospital, do prontuário eletrônico disponível na Intranet e dados pessoais 

disponíveis no programa Absolute®.  

 

4.4.10 Intervenções Farmacêuticas 

 

Foram consideradas intervenções farmacêuticas todas as ações realizadas pelo 

farmacêutico com o intuito de prevenir ou resolver os PRM. As intervenções foram 

classificadas de acordo com quem foi feita, sendo consideradas intervenções médicas as 

realizadas com qualquer profissional de saúde. As intervenções com as pacientes foram 

aquelas realizadas diretamente com as mesmas. A entrega dos folhetos explicativos não foi 

considerada intervenção.  

 

 

4.11 Comitê de Ética 

 

Esse trabalho foi norteado pela Resolução 466/212 do Conselho Nacional de Saúde 

(BRASIL, 2012), sendo aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto Nacional de Câncer José 

Alencar Gomes da Silva, sob o número de parecer 717.636 e CAAE 31777414.9.0000.5274. 

 

 

4.12 Análise estatística 

 

Para esse estudo foi realizada análise estatística descritiva, expressa por percentual. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A rivaroxabana foi padronizada na unidade para atender 20 pacientes. Ao longo do 

estudo 2 pacientes foram transferidas para outra unidade, 1 não atendia aos critérios de 

inclusão e 5 iniciaram o tratamento como a rivaroxabana em janeiro de 2015. Sendo assim, 

não foi possível incluí-las na pesquisa, pois não haveria tempo para realizar o mínimo de duas 

consultas farmacêuticas. Todas as pacientes em uso de rivaroxabana aceitaram  participar do 

estudo. O estudo foi realizado com 12 pacientes que atenderam aos critérios de inclusão. 

 

A média de idade das pacientes foi de 54 anos (± 14,47), com idade mínima de 31 

anos e a máxima de 87 anos, o que constituiu uma amostra com idade heterogênea, sendo a 

maioria solteira (33%). Das 12 pacientes, 7 residiam no município do Rio de Janeiro e 5 

residiam fora do município. Em relação a escolaridade, 4 possuíam apenas o ensino 

fundamental incompleto e 2 o ensino superior completo (Tabela 4).  

 

TABELA 4: Dados demográficos das pacientes do 
estudo. 

Variável 
n = 12 

n  % 

Idade     
30 - 44 3 25 
45 - 59 6 50 
> 60 3 25 
Localização da Residência     
Município do Rio de Janeiro 7 58,3 
Fora do município do Rio de Janeiro 5 41,7 
Estado Civil     
Casada 3 25 
Solteira 4 33,3 
Divorciada 2 16,7 
Viúva 3 25 
Escolaridade     
Ensino Fundamental Incompleto 4 33,3 
Ensino Fundamental Completo 2 16,7 
Ensino Médio Incompleto 2 16,7 
Ensino Médio Completo 1 8,3 
Ensino Superior Imcompleto 1 8,3 
Ensino Superior Completo 2 16,7 
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Tipo de neoplasia     
Câncer colo de útero 8 66,7 
Câncer de ovário 2 16,7 
Câncer de endométrio  1 8,3 
Câncer de vulva 1 8,3 

 

A faixa etária das pacientes do estudo corrobora com os dados do Ministério da saúde, 

2014. Onde o risco para desenvolver câncer de colo de útero começa, geralmente, a partir dos 

30 anos e o pico etário é entre 54 e 60 anos. 

 

O número de comorbidades por paciente (excluindo câncer e trombose) variou de 0 à 

6, com média de 2,17 (±1,47). A hipertensão e a diabetes foram os problemas de saúde mais 

relatados pelas pacientes (Tabela 5). 

 

Alano e colaboradores, 2012, analisaram individualmente os prontuários 

farmacêuticos dos pacientes atendidos nos primeiros dois anos de funcionamento do Serviço 

de Atenção Farmacêutica (SAF). O número de problemas de saúde por paciente variou na 

entrada ao serviço entre 1 a 10, com média de 4,6 (± 1,83), e até o último encontro analisado 

entre 0 e 11 problemas e média de 4,3 (± 1,86), não representando uma diferença 

significativa. 

 

Tabela 5: Frequência das comorbidades relatadas 
pelas pacientes do estudo 

Comorbidades 
n = 12 

N % 
Cálculo renal 1 8,33 
Cardiopatia 2 16,67 
Depressão 2 16,67 
Diabetes 3 25 
Dislipidemia 2 16,67 
Enxaqueca 1 8,33 
Esofagite 1 8,33 
Gastrite 1 8,33 
Hipertensão 10 83,33 
Hipotireoidismo 1 8,33 
Osteopenia 1 8,33 
Refluxo 1 8,33 



31 
 

Todas as pacientes possuíam o câncer como fator de risco para o desenvolvimento da 

trombose. Mas além deste, muitas ainda apresentavam outros fatores que foram listados na 

tabela 6.  

 

Através do cálculo do índice de massa corporal (IMC) pode-se observar que 5 (41,7%) 

paciente estavam pré-obesas e 4 (33,3%) pacientes estavam obesas em diferentes graus. A 

idade avançada também é um fator de risco e 25 % das pacientes possuíam mais do que 60 

anos.  Um ponto positivo é que nenhuma das pacientes fumava. Em relação ao tratamento 

para o câncer, muitas pacientes fizeram mais de um tipo de tratamento. É amplamente aceita a 

associação entre quimioterapia e um aumento adicional na incidência de trombose, sendo que 

6 (50 %) fizeram cirurgia e quimioterapia.  

 

Tabela 6: Fatores de risco para TVP 

Variáveis 
n = 12 

n % 
Classificação quanto ao IMC     
Adequado 3 25 
Pré-Obeso 5 41,7 
Obesidade Grau I 1 8,3 
Obesidade Grau Ii 2 16,7 
Obesidade Grau Iii 1 8,3 
Tratamentos anteriores   
Cirurgia 2 16,7 
Cirurgia + Quimioterapia 4 33,3 
Cirurgia + Quimioterapia + Radioterapia 1 8,3 
Cirurgia + Quimioterapia + Radioterapia +  Braquiterapia 1 8,3 
Quimioterapia + Radioterapia 1 8,3 
Quimioterapia + Radioterapia + Braquiterapia 2 16,7 
Radioterapia + Braquiterapia 1 8,3 
Fumo   
Sim 0 0 
Não 12 100 
Idade   
> 60 Anos 3 25 
< 60 Anos 9 75 

 

No acompanhamento farmacoterapêutico, pode-se observar que (excluindo a 

rivaroxabana) a média de medicamentos utilizados foi de 5 (± 2). Todos os medicamentos 

prescritos estavam de acordo com a dose terapêutica recomendada e não apresentavam 
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nenhuma interação medicamentosa relevante. O número elevado de medicamentos ocorre 

devido a outras comorbidades além do câncer e da trombose que as pacientes apresentavam. 

Os fármacos foram agrupados de acordo com a classificação ATC. A maioria dos 

medicamentos utilizados atuava no sistema cardiovascular, sistema nervoso, trato alimentar e 

no metabolismo (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Principais medicamentos utilizados pelas paciente em uso de rivaroxabana, 
segundo a classificação ATC. 

 
Classificação ATC 

n = 30 
n % 

 Fármacos que atuam no trato alimentar e metabolismo (A) 8 26,67 
 Fármacos que atuam no sistema cardiovascular (C) 11 36,67 
 Preparaçõe sistêmicas hormonais, excluindo hormônios sexuais e 

insulina (H) 
1 3,33 

 Agentes antineoplásicos e imunomoduladores (L) 1 3,33 
 Sistema nervoso (N) 9 30 

 

O grupos terapêutico mais encontrado (C) está relacionado ao problema de saúde mais 

relatado pelas pacientes que foi a hipertensão arterial. E isso reflete um problema de saúde 

pública muito prevalente no Brasil. Acredita-se que entre 22 % e 44 % dos adultos 

apresentam hipertensão arterial, chegando a mais de 50 % para indivíduos com 60 a 69 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). Além disso, os fármacos que 

atuam no sistema nervoso (N) também foram muito prevalentes, e isso deve-se muito aos 

analgésicos de ação central utilizados para o tratamento de dores crônicas relacionadas ao 

câncer. No entanto, muitas  pacientes também faziam uso dos analgésicos devido a dor 

causada pela TVP.  

 

Foram identificados 33 PRM, com média de 2,75 (± 1,82) por paciente. Os PRM com 

maior frequência foram administração errada do fármaco e probabilidade de eventos adversos 

com 27,3 % e 18,2 %, respectivamente (Tabela 8). Os possíveis eventos adversos ao 

medicamento foram notificados ao setor de farmacovigilância da unidade. Todas as pacientes 

foram orientadas sobre a maneira correta da administração dos fármacos e também sobre os 

riscos de não tomar os medicamentos conforme a prescrição médica.  

 

Em um estudo, 57 (80,3%) de 71 pacientes randomizados concluiu todas as atividades 

do seguimento farmacoterapêutico durante seis meses no Hospital das Clínicas de Porto 
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Alegre. O total de 41 pacientes apresentou PRM, sendo 21 (37 PRM) no grupo intervenção e 

20 (29 PRM) no controle. E os resultados da monitorização ambulatorial da pressão arterial 

(MAPA) revelaram que 42% dos pacientes participantes do estudo estavam com níveis 

pressóricos adequados, sendo 14 pacientes (46,7%) no grupo intervenção e 13 (38,2%) no 

grupo controle (CASTRO et al., 2006). 

 

Tabela 8: Frequência, classificação dos Problemas Relacionados aos Medicamentos (PRM) e 
dos possíveis Resultados Negativos Associados ao Medicamento (RNM) de acordo com o 
Terceiro Consenso de Granada, identificados nas pacientes em uso de rivaroxabana 

Classificação de PRM PRM RNM 
Frequência de 

PRM 

n % 

Administração errada do fármaco 
Administração do 
medicamento com pouca 
água ou outros líquidos 

Efetividade e 
Segurança 9 27,3 

Características Pessoais 
Uso de medicamento 
sem prescrição 

Necessidade e 
insegurança não 
quantitativa 

4 12,1 

Conservação inadequada 

Armazena o 
medicamento em local 
inadequado e/ou fora da 
embalagem primária 

Efetividade e 
Segurança 

4 12,1 

Contra-indicação 

Administração 
concomitante de 
fármacos que deveriam 
ser tomados sozinhos 

Inefetividade não 
quantitativa 

2 6,1 

Dose e/ou duração inadequada 
Uso de dose inferior a 
que foi prescrita 

Inefetividade 
quantitativa 

3 9,1 

Duplicidade     0 0,0 

Erros de dispensação     0 0,0 

Erros de prescrição     0 0,0 

Não-adesão 
Não-adesão a 
ansiolíticos e/ou anti-
hipertensivos 

Inefetividade 
quantitativa 2 6,1 

Interações     0 0,0 

Outros problemas de saúde que 
afetam o tratamento 

Depressão e dor Necessidade 
2 6,1 
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Probabilidade de eventos 
adversos 

Coceira, vertigem, 
aumento da sudorese e 
sangramento com o uso 
de rivaroxabana. Sono 
com o uso de 
paracetamol e codeína 

Insegurança não 
quantitativa 

6 18,2 

Problemas de saúde não tratados 
Queimação no estômago Problemas de 

saúde não 
tratados 

1 3,0 

Total     33 100,0 

 

Uma das pacientes que foi transferida de unidade durante o período do estudo teve um 

episódio de sangramento enquanto estava utilizando a rivaroxabana. A mesma entrou em 

contato com a farmacêutica por telefone para relatar o caso. O médico foi imediatamente 

informado do ocorrido e pediu para passar as orientações para a paciente. A rivaroxabana foi 

suspensa por dois dias e depois desse período iniciou o uso de enoxaparina na mesma dose 

que a paciente usava anteriormente.  

 

Outra paciente também foi transferida de unidade durante o período do estudo, mas 

antes da transferência teve um episódio de internação com toxicidade ao etoposídeo e suspeita 

de acidente vascular cerebral (AVC). Este episódio de AVC não foi confirmado, mas poderia 

ter sido favorecido pelo uso de rivaroxabana. 

 

Foram realizadas 23 intervenções farmacêuticas as pacientes, sendo que 19 (82,6 %) 

foram aceitas (Tabela 9). As intervenções realizadas foram devido ao uso do medicamento de 

maneira diferente ao que foi prescrito, não adesão ao medicamento, uso de medicamentos sem 

prescrição, administração incorreta do medicamento e conservação inadequada. Foram feitas 

4 intervenções farmacêuticas ao médico e todas foram aceitas. Estas foram referentes a 

possíveis reações adversas graves ao medicamento e a necessidade de inclusão de 

medicamento. 

 

Um estudo de atenção farmacêutica domiciliar com 35 pacientes foi desenvolvido por 

Azevedo e colaboradores, 2014. Foram detectados 75 PRM, com média de 2,1 por indivíduo. 

Para solucioná-los, foram realizadas 76 intervenções farmacêuticas, das quais, 46,1% foram 
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educativas, 26,3% foram encaminhamentos verbais ao médico responsável para reavaliação 

terapêutica, 18,4% foram orientações comportamentais e 9,2% foram encaminhamentos ao 

médico para inserção de terapia medicamentosa. 

 

Tabela 9: Frequência e classificação das intervenções 
farmacêuticas realizadas 

TIPO DE INTERVENÇÃO 
FARMACÊUTICA 

ACEITAÇÃO 

SIM NÃO 

Intervenção ao Paciente 
19 

(82,6%) 
4 

(17,4%) 

Intervenção ao Médico 4 
(100%) 

 0    
(0%) 

 

A paciente RMSO compareceu a farmácia 3 dias após ter iniciado o tratamento com 

rivaroxabana de 15mg, queixando-se de muita coceira . Relatou também que sentia azia 

diariamente e desconfortos estomacais, mas estes sintomas  estavam presentes antes do 

tratamento com rivaroxabana, e por isso se auto-medicava com Bicarbonato de Sódio. A 

farmacêutica entrou em contato com o médico para relatar o caso e sugeriu a suspensão da 

rivaroxabana, o encaminhamento para a avaliação médica de uma possível reação adversa ao 

medicamento e a introdução de omeprazol para tratar a azia e o desconforto estomacal. O 

médico suspendeu a rivaroxabana, pediu para encaminhar a paciente para a emergência do 

hospital e agendou nova consulta. Foi prescrito  anti-alégico e na consulta seguinte o médico 

prescreveu omeprazol e outro anticogulante oral. 

 

A paciente APX relatou na consulta farmacêutica que teve um episódio de 

"sangramento pela vagina" e precisou de atendimento em uma unidade de emergência. Ficou 

um dia sem tomar o medicamento, depois voltou a tomar e no momento não estava mais com 

sangramento. A farmacêutica informou o caso ao médico e sugeriu a suspensão do 

medicamento. O mesmo orientou suspender a rivaroxabana por 2 dias quando tivesse algum 

episódio de sangramento, e depois voltar a tomar. Uma semana depois a paciente teve outro 

sangramento, foi para a emergência do hospital e precisou ser internada.  

 

Uma das intervenções realizadas foi devido a não adesão de uma paciente ao 

medicamento hidroclorotiazida. Ela relatou que raramente tomava o medicamento, e que 

costumava verificar a pressão com frequência e muitas vezes ela estava alta. Foi orientada 
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quanto aos riscos da hipertensão e da necessidade da adesão ao medicamento. Quando 

questionada novamente sobre o medicamento, afirmou que continuava não tomando. 

Informou que não tomava o medicamento devido ao aumento da diurese e isso atrapalhava 

suas atividades matinais. Por isso mudou-se o horário de administração do medicamento para 

as 11 horas da manhã, adequando-se a rotina da paciente. E com isso, ela passou a aderir ao 

tratamento. 

 

Em alguns momentos a paciente não utilizava o medicamento corretamente por falta 

de conhecimento ou devido a algum evento adverso. E muitas vezes não sentia liberdade ou 

não lembrava de falar do assunto com o médico. Através das consultas farmacêuticas foi 

possível criar uma relação de confiança entre o farmacêutico e a paciente, buscando garantir a 

continuidade do tratamento e a autonomia dos usuários em relação ao seu cuidado.  

 

Muitos estudos demonstram que um dos fatores decisivos para a adesão é a confiança 

depositada pelo paciente na prescrição, na equipe de saúde ou no médico pessoalmente 

(BALASSUBRAMANIAM, 1996; NEMES, 2000; PAULO e ZANINI, 1997). Além disso, é 

necessário considerar a adesão como um conceito multidimensional. Mesmo o paciente sendo 

considerado foco central do processo,  a ocorrência da adesão não depende unicamente dele, 

mas do conjunto paciente, profissional de saúde e sistema de saúde. O esforço desenvolvido 

por um elemento isolado provavelmente não levará a resultados satisfatórios (ARAÚJO; 

GARCIA, 2006). 

 

Algumas questões sobre o uso de medicamentos também foram abordadas no 

formulário de adesão. Quando foram questionadas em relação ao anticoagulante, a maioria 

das pacientes responderam que tomavam igual aos outros medicamentos. Apenas uma 

voluntária relatou que tinha mais atenção ao tomar o anticoagulante por ter medo das 

consequências da trombose. Porém, durante as consultas de atenção farmacêutica a maioria 

das pacientes relatou muita preocupação com a trombose e com as complicações que 

poderiam ocorrer.  

 

Em relação a vontade de tomar os medicamentos, 7 (58,3 %) pacientes responderam 

que sim e 5 (41,7 %) responderam que não, justificando que tomava por obrigação devido a 

necessidade de tratar os problemas de saúde (Tabela 10). Oito pacientes (66,7 %) afirmaram 

ter recebido orientação do farmacêutico sobre o uso de medicamento. O estudo foi 
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desenvolvido em uma unidade que realiza dispensação orientada tanto de forma verbal quanto 

com a utilização de folhetos informativos, além de outros trabalhos voltados para a área de 

atenção farmacêutica. Este fato pode ter contribuído para o reconhecimento do profissional 

farmacêutico. Apenas uma paciente relatou ter dificuldade para tomar um dos medicamentos 

prescritos, pois precisava partir o mesmo. 

 

Tabela 10: Questões abordadas sobre os medicamentos utilizados pelas pacientes 

VARIÁVEIS 
N = (12)    n (%) 

  SIM                                                      NÃO 

Toma o anticoagulante igual aos outros 
medicamentos? 

11 (91,7)   1 (8,3) 

Se sente bem tomando os 
medicamentos? 

11 (91,7)   1 (8,3) 

Sente vontade de tomar os 
medicamentos? 

7 (58,3)   5 (41,7) 

Necessita de ajuda para tomar os 
medicamentos? 

1 (8,3)   11 (91,7) 

Tem dificuldade para tomar os 
medicamentos? 

1 (8,3)   11 (91,7) 

VARIÁVEIS FARMACÊUTICO MÉDICO 
NENHUM 

PROFISSIONAL 
Já recebeu orientação de algum 

profissional de saúde quanto ao uso dos 
medicamentos? 

8 (66,7) 7 (58,3) 2 (16,7) 

VARIÁVEIS NOME COR/TAMANHO EMBALAGEM 

Como identifica o medicamento? 2 (16,7) 10 (83,3) 8 (66,7) 

 

Um fator bastante relevante é a forma como as pacientes identificam os medicamentos 

no momento de tomá-los. Apenas 2 (16,7 %) informaram que lêem o nome antes da 

administração, a maioria identifica somente pela cor, tamanho e/ou embalagem. Essas 

características podem facilitar o erro de medicação. Todas foram orientadas quanto a 

necessidade de confirmar o nome do medicamento no momento da administração. Uma 

paciente relatou a troca de omeprazol com tramadol devido a semelhança da embalagem e da 

cápsula dos medicamentos. 

 

Todas as pacientes tiveram  adesão muito boa a rivaroxabana. Através do instrumento 

de Medida de Adesão ao Tratamento (MAT) o menor valor encontrado foi 5,4 e o maior foi 
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6Estes foram computados como um, o que na escala original corresponde a aderente. Sendo 

assim, 100 % das pacientes foram classificadas como aderentes a rivaroxabana.  

 

Um estudo realizado por Ávila e colaboradores, 2011, incluiu 150 pacientes com idade 

média de 57 ± 13 anos e que faziam uso crônico de anticoagulantes oral. Através da escala de 

adesão de Morisky, mais de 90% dos pacientes tiveram a adesão classificada entre alta e 

média, contra 4 (2,6 %) com baixa adesão ao tratamento. Pacientes com menor tempo de 

anticoagulante oral (ACO) apresentaram maior estabilidade; aqueles que gastavam menos 

com o tratamento permaneciam mais estáveis e com melhor adesão. A diferença dos 

resultados pode ter ocorrido devido ao número e ao perfil dos pacientes do estudo. O método 

de classificação de adesão também não foi o mesmo. 

 

O tratamento anterior para a trombose de algumas pacientes tinha sido com a 

enoxaparina subcutânea. A partir do momento que mudaram para o tratamento oral, elas 

demonstraram satisfação por não terem que aplicar mais o medicamento injetável. Além 

disso, pode-se observar durante as consultas farmacêuticas que as pacientes eram bem 

orientadas quanto aos riscos de complicações da trombose. Portanto, o fato de ser um 

medicamento oral, administrado apenas uma vez ao dia e a preocupação com a doença pode 

ter contribuído para a boa adesão das pacientes. 

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

O trabalho sugere que a atenção farmacêutica contribui favoravelmente para a 

segurança e eficácia do tratamento de trombose venosa profunda com rivaroxabana. Através 

do acompanhamento farmacoterapêutico foi possível identificar PRM, sendo os mais 

encontrados a administração incorreta dos fármacos e possíveis eventos adversos a 

medicamentos. 

 

 Foi possível observar que desde o início do tratamento as pacientes tiveram boa 

adesão ao anticoagulante, pois estavam bem informadas sobre a doença e tinham 

preocupações quanto as possíveis complicações. Além disso, o fato da administração ser oral 

e a facilidade posológica (tomar uma vez ao dia com a alimentação) também contribuiu para 

boa adesão a rivaroxabana.  
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A maioria das intervenções feitas pelo farmacêutico foram realizadas verbalmente com 

o paciente. Onde buscou-se esclarecer algumas dúvidas sobre o uso correto dos 

medicamentos, a importância de uma boa adesão a todos os fármacos prescritos, os riscos da 

utilização de medicamentos por conta própria. O material informativo foi elaborado a partir 

da observação das principais dúvidas das pacientes. As orientações contribuíram para que o 

paciente tivesse maior autonomia sobre o seu tratamento e como um estímulo para sempre 

tirarem as dúvidas com os médicos e outros profissionais da área da saúde.  

 

A interação entre paciente e farmacêutico foi muito boa. Sempre que tinham alguma 

dúvida e não era possível comparecer a farmácia os pacientes telefonavam para falar com o 

farmacêutico. A maioria das ligações foram para saber o que deveria ser feito quando estavam 

com algum tipo de sangramento. A equipe médica era bastante acessível e algumas vezes 

trocava informações com o farmacêutico sobre a aceitação do paciente ao tratamento. Essa 

facilidade de comunicação teve relação direta com a segurança do tratamento.  

 

Através do método utilizado foi possível avaliar a adesão ao anticoagulante, porém o 

mesmo apresentou algumas limitações. Foi possível observar que este teste tende a ser 

subjetivo, visto que o entendimento das respostas (sempre, quase sempre, com frequência, 

algumas vezes, raramente e nunca) pode variar de um paciente para o outro. Além disso, para 

ter dados mais conclusivos sobre a adesão, seria necessário a utilização concomitante de 

outras metodologias. Houve a tentativa de fazer a contabilidade dos comprimidos para 

calcular a adesão, porém as pacientes não lembravam de levar o medicamento no dia da 

consulta. 

 

Outra limitação do estudo foi a padronização recente da rivaroxabana na unidade 

hospitalar, algumas paciente começaram a usar o medicamento nos últimas meses do estudo. 

E por isso não foi possível fazer um melhor acompanhamento e com número maior de 

consultas farmacêuticas. 
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APÊNDICE 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Atenção Farmacêutica a pacientes com câncer ginecológico em uso de 

anticoagulante 

 

Nome do Voluntário:_______________________________________________ 

  

Você está sendo convidado a participar de um estudo que envolve acompanhamento 

da terapia medicamentosa e análise da prevenção de alterações da sua circulação sanguínea. 

Serão avaliados os exames de sangue que são solicitados de forma periódica para pacientes 

que usam anticoagulantes. Esses exames o Sr (a) realiza periodicamente, nós apenas estamos 

pedindo a permissão para consultá-los. 

 

Para que você possa decidir se quer participar ou não deste estudo, precisa conhecer 

seus benefícios, riscos e implicações. 

 

OBJETIVO DO ESTUDO 

Este estudo tem como objetivo determinar se as orientações do farmacêutico, 

referentes aos medicamentos utilizados pelo paciente, irão contribuir para a melhora dos 

exames laboratoriais, principalmente os que estão relacionados à coagulação do sangue, e 

para melhora na utilização dos medicamentos. 

 

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO 

 

Se você concordar em participar deste estudo, serão feitas no mínimo duas consultas 

farmacêuticas subsequentes. A consulta será realizada sempre que você vir buscar o seu 

anticoagulante na farmácia ambulatorial do Hospital do Câncer II, ou quando for 

encaminhado à Farmácia Ambulatorial pelo médico cardiologista do Hospital do Câncer II. 

Serão registrados seus dados pessoais e realizadas perguntas sobre como e quais 

medicamentos você utiliza, efeitos colaterais com o uso dos medicamentos, problemas de 

saúde e hábitos de vida. Alguns dados também poderão ser coletados através do seu 
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prontuário, como histórico da doença e resultados de exames. Você receberá orientações 

verbais e escritas sobre a utilização de medicamentos e eventuais dúvidas que possam surgir. 

 

As consultas farmacêuticas serão registradas através do preenchimento de formulário 

próprio e possíveis gravações de áudio. Caso seja do seu interesse estas consultas com 

gravação de áudio poderão lhe ser mostradas antes de nossa análise. 

 

RISCOS 

 

O seu tratamento será exatamente o mesmo caso você participe ou não deste estudo. O 

farmacêutico não iniciará ou suspenderá nenhum tratamento sem o consentimento médico, 

nem modificará a posologia prescrita pelo seu médico, e sempre que for necessário entrará em 

contato com ele visando melhorar o tratamento. 

 

BENEFÍCIOS 

 

Você terá como benefício para o seu tratamento a orientação sobre o uso de 

medicamentos, e cuidados que deve ter com a sua utilização. Caso seja detectada alguma 

dificuldade de adaptação ao tratamento ou problemas relacionados a medicamentos, seu 

médico será comunicado por escrito e caberá a ele a decisão de alterar sua receita 

ambulatorial. 

 

ACOMPANHAMENTO, ASSISTÊNCIA E RESPONSÁVEIS 

 

O acompanhamento será realizado pela farmacêutica Elaine Cristina Xavier Ferreira 

de Abreu nos dias em que você vir buscar seu medicamento na farmácia ambulatorial no 

HCII. As consultas farmacêuticas serão agendadas ou feitas de imediato, de acordo com a 

disponibilidade, tanto do farmacêutico quanto do paciente. Durante as consultas farmacêuticas 

é importante que você traga suas receitas médicas, mesmo que sejam de médicos fora do 

Instituto Nacional do Câncer. Durante a primeira consulta esses medicamentos serão 

relacionados em um formulário e, além disso, serão feitas perguntas sobre seus hábitos de 

vida, seus problemas de saúde, como você utiliza os medicamentos e quais dificuldades com 

relação ao seu uso. Nos outros atendimentos será feito um acompanhamento de dados 
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laboratoriais e seu estado de saúde, bem como esclarecimentos de dúvidas sobre o uso de 

medicamentos. 

 

Durante todo o projeto você poderá tirar dúvidas através de sua vinda à farmácia 

ambulatorial do Hospital do Câncer II ou através do telefone da farmácia ambulatorial (21) 

3207-2862. 

 

CARÁTER CONFIDENCIAL DOS REGISTROS 

 

Além da equipe de saúde que cuidará de você, seus registros médicos poderão ser 

consultados pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Nacional de Câncer e equipe de 

pesquisadores envolvidos. Seu nome não será revelado ainda que informações de seu registro 

médico sejam utilizadas para propósitos educativos ou de publicação, que ocorrerão 

independentemente dos resultados obtidos. 

 

TRATAMENTO MÉDICO EM CASO DE DANOS 

 

Todo e qualquer dano decorrente do desenvolvimento deste projeto de pesquisa, e que 

necessite de atendimento médico, ficará a cargo da instituição. Seu tratamento e 

acompanhamento médico independem de sua participação neste estudo. 

 

CUSTOS (RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO) 

 

Não haverá qualquer custo ou forma de pagamento pela sua participação no estudo. 

 

BASES DA PARTICIPAÇÃO 

 

É importante que você saiba que a sua participação neste estudo é completamente 

voluntária e que você pode recusar-se a participar ou interromper sua participação a qualquer 

momento sem penalidades ou perda de benefícios aos quais você tem direito. Em caso de 

você decidir interromper sua participação no estudo, a equipe assistente deve ser comunicada 

e a coleta de dados para o estudo será imediatamente interrompida. O médico responsável 

pelo seu tratamento pode interromper sua participação no estudo a qualquer momento, mesmo 

sem a sua autorização. 
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GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 

 

Nós estimulamos a você ou seus familiares a fazerem perguntas a qualquer momento 

do estudo. Neste caso, por favor, ligue para a Farmacêutica Elaine Cristina Xavier Ferreira de 

Abreu no telefone (21) 98346-5696 ou (21) 3207-2862. 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa do INCA é um órgão institucional que tem por 

objetivo proteger o bem-estar dos participantes da pesquisa. Se você tem perguntas sobre os 

seus direitos como um participante da pesquisa, você pode entrar em contato:  

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Instituto Nacional de Câncer 

Endereço: Rua do Resende 128 sala 203, Centro, Rio de Janeiro. 

Contatos: cep@inca.gov.br Telefones: (21) 3207-4550/4556 

Horário de Atendimento: 09:00 às 16:00 horas. 

 

Li as informações acima e entendi o propósito deste estudo, assim como os benefícios 

e riscos da participação no mesmo. Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas foram 

respondidas. Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para participar 

neste estudo. 

 

Entendo que poderei ser submetido a atendimentos adicionais aos necessários a meu 

tratamento e não receberei compensação monetária por minha participação neste estudo. 

 

Eu recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento. 

__________________________________ ____ / _____ / _____ 

(Assinatura do Paciente) dia mês ano 

_______________________________________________________ 

(Nome do Paciente – letra de forma) 

__________________________________ ____ / ____ / _____ 

(Assinatura de Testemunha, se necessário) dia mês ano 

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes deste estudo ao 

paciente indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo paciente. 

__________________________________________ ____ / ____ / ____ 

(Assinatura da pessoa que obteve o consentimento) dia mês ano 
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APÊNDICE 2: Formulário de Acompanhamento para pacientes ambulatoriais – Parte 1 
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APÊNDICE 2: Formulário de Acompanhamento para pacientes ambulatoriais – Parte 1 
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APÊNDICE 2: Formulário de Acompanhamento para pacientes ambulatoriais – Parte 2 
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APÊNDICE 2: Formulário de Acompanhamento para pacientes ambulatoriais – Parte 2 
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APÊNDICE 2: Formulário de Acompanhamento para pacientes ambulatoriais – Parte 2 
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APÊNDICE 3: Formulário de Adesão 
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APÊNDICE 4: Formulário de orientação sobre o uso de Rivaroxabana 
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APÊNDICE 4: Formulário de orientação sobre o uso de Rivaroxabana 

 


