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RESUMO 

O desenvolvimento de antineoplásicos orais elevou a um novo paradigma o 
tratamento oncológico. Entretanto, esses agentes apresentam alto risco de gerar 
toxicidade ao paciente. Nesse cenário, a receita médica é vista como documento 
terapêutico de alta relevância, o que justifica o empenho em se aferir a sua 
qualidade. Com este estudo, objetivou-se proceder à análise farmacêutica de 
prescrições médicas de quimioterápicos orais dispensados pela farmácia 
ambulatorial do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, unidades 
HCI e CEMO, Rio de Janeiro (RJ), referentes ao período de 01 de julho a 01 de 
agosto de 2015, com o intuito de verificar nesse receituário a presença de dados 
pertinentes ao paciente e ao seu tratamento oncológico. Para consecução do 
projeto, realizou-se o levantamento do conteúdo das receitas médicas – com 
verificação de itens tais como indicação do quimioterápico oral; conformação de 
dose, posologia e tempo de tratamento com o protocolo escolhido pelo médico; itens 
da prescrição; existência de interações medicamentosas entre os medicamentos 
prescritos concomitantemente a quimioterápicos orais; adoção da classificação ATC 
(Anatomical Therapeutic Chemical Code) – e dos prontuários dos pacientes, para 
verificação de informação relevante não constante na receita médica, baseada em 
modelo de lista de conferência criada especificamente para a pesquisa segundo 
diretrizes internacionais da área. A análise e o tratamento do material investigado 
revelaram que a qualidade da prescrição da instituição carece de melhorias, a fim de 
que o processo de assistência à saúde se torne mais seguro e consequências 
adversas ao paciente sejam evitadas. Nesse sentido, o farmacêutico tem muito a 
contribuir ao realizar a avaliação da receita médica, uma vez que esse profissional é 
diretamente responsável pela identificação, resolução e prevenção de problemas 
relacionados a medicamentos. Espera-se que a análise levada a efeito contribua 
para a melhoria do sistema como um todo e para uma inserção mais efetiva do 
farmacêutico nesse processo, tornando-o um participante ativo na prevenção de 
erros de medicação. 

Palavras-chave: Prescrição médica; dispensação; quimioterápico. 



 

ABSTRACT 

The development of oral antineoplastics has elevated the oncological treatment to a 
new paradigm. However, these agents present a high risk of generating toxicity to the 
patient. In this scenario, the medical prescription is seen as a therapeutic document 
of high relevance, which justifies the commitment to assess its quality. This study 
aimed to perform the pharmaceutical analysis of medical prescriptions of oral 
chemotherapeutics dispensed by the outpatient pharmacy of the National Cancer 
Institute José Alencar Gomes da Silva, HCI and CEMO units, Rio de Janeiro (RJ), for 
the period from July 1 to August 1 2015, in order to verify in this prescription the 
presence of pertinent data to the patient and his oncological treatment. To achieve 
the project, the content of medical prescriptions was surveyed – with verification of 
items such as indication of oral chemotherapy; dose conformation, dosage and time 
of treatment with the protocol chosen by the physician; prescription items; the 
existence of drug interactions between drugs prescribed concomitantly with oral 
chemotherapeutics; adoption of the ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Code) 
classification – and patient records to verify relevant non-constant information in the 
medical prescription, based on a conference list template created specifically for 
research according to international guidelines in the area. The analysis and treatment 
of the material investigated revealed that the quality of the prescription of the 
institution needs to be improved in order to make the health care process safer and 
adverse consequences to the patient are avoided. In this sense, the pharmacist has 
much to contribute to the evaluation of medical prescription, since this professional is 
directly responsible for the identification, resolution and prevention of problems 
related to medications. It is hoped that the analysis carried out will contribute to the 
improvement of the system as a whole and to a more effective insertion of the 
pharmacist in this process, making him an active participant in the prevention of 
medication errors. 

Keywords: Medical prescription; dispensation; chemotherapeutic. 
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1. INTRODUÇÃO 

A palavra “câncer” tem origem grega e significa ‘karkinos’, isto é, 

“caranguejo”. Apesar de considerada uma doença moderna, o câncer é conhecido 

na área médica há mais de três mil anos. O termo apareceu pela primeira vez na 

literatura na época de Hipócrates, por volta de 400 a.C. A superfície endurecida de 

um tumor envolto por vasos sanguíneos inchados levou esse médico a pensar 

naquele crustáceo sobre a areia, com as patas abertas em forma de círculo 

(MUKHERJEE, 2015). 

O câncer se manifesta de múltiplas formas, dando origem a mais de 100 

doenças, e todas compartilham uma característica essencial: o crescimento 

desordenado de células que culmina na formação de neoplasias malignas. Trata-se 

de uma doença expansionista, de comportamento instável, que migra de uma região 

para outra do organismo (metástase). Já os tumores benignos assemelham-se ao 

seu tecido original, sendo sua multiplicação de células lenta e raramente constituem 

riscos à vida (MUKHERJEE, 2015; PRADO, 2014). 

Nesse contexto, o medicamento se tornou uma ferramenta terapêutica 

essencial na assistência ao paciente. Desse modo, a fim de garantir que a terapia 

medicamentosa esteja devidamente indicada e que seja a mais eficaz, segura e 

conveniente, é indiscutível a importância da atuação do farmacêutico na avaliação 

da receita médica (SHAH; DOWELL; GREENE, 2006). 

Esse profissional, hoje, se depara com diversas áreas alternativas de 

atuação, o que implica afastamento das funções inerentes à dispensação e atenção 

farmacêutica e, principalmente, como assistente da saúde da população. Como 

agravante, tem-se um número insuficiente de farmacêuticos no Sistema Único de 

Saúde (SUS), o que leva esse profissional a acumular funções e assumir 

responsabilidades gerenciais e administrativas consideradas, erroneamente, de 

maior importância. 

A análise de prescrições médicas emitidas para pacientes ambulatoriais em 

uso de quimioterápicos orais dispensados pela farmácia ambulatorial do INCA 

(HCI/CEMO), considerada ferramenta de fundamental importância para diminuir ou 

mesmo eliminar erros de medicação, garantindo a segurança do paciente, é o tema 

deste estudo, desenvolvido no âmbito do Programa de Residência em Farmácia 

Hospitalar da Universidade Federal Fluminense (UFF). 
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Por definição da Portaria nº 344/98, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), medicamento corresponde a “produto farmacêutico, 

tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou 

para fins de diagnóstico”. Sua prescrição escrita, formalizada pela receita médica e 

definida pela ANVISA deve conter “orientação de uso para o paciente e ser efetuada 

por profissional legalmente habilitado, quer seja de preparação magistral ou de 

produto industrializado” (BRASIL, 1998a). 

Nesse contexto, o farmacêutico é o responsável pela avaliação do receituário, 

cujo conteúdo somente será dispensado mediante cumprimento dos requisitos 

estabelecidos em lei. Em sua área de atuação, esse profissional tem a oportunidade 

de identificar, corrigir e evitar problemas relacionados a medicamentos (PRM), 

educar o usuário para adesão ao tratamento, fornecer orientações e sanar dúvidas 

quanto à terapia medicamentosa, contribuindo, sobremaneira, para a promoção do 

uso racional de medicamentos (URM) (SILVA, 2015). 

Os erros de medicação podem causar problemas relacionados a 

medicamentos, os quais interferem na obtenção de resultados ótimos nesses 

pacientes (FABIÁ et al., 2005). São eles os erros de prescrição, de dispensação e de 

administração, sendo o primeiro aquele que mais contribui para o índice total de 

erros, visto que a receita médica desencadeia todo o processo terapêutico. 

De acordo com Michelena, Fernández e Delgado (2004, p. 1), “a presença do 

farmacêutico na equipe multidisciplinar de quimioterapia e na elaboração de 

manuais de normas e procedimentos farmacêuticos deve diminuir a frequência de 

erros de medicação na prescrição de citostáticos”. 

Nesse cenário, a receita médica é vista como documento terapêutico de alta 

relevância, o que justifica o empenho em se aferir a sua qualidade. Atualmente, não 

há avaliação farmacêutica das prescrições médicas ambulatoriais de 

quimioterápicos orais dispensados no Hospital do Câncer I e CEMO, ambos 

integrantes da Rede Sentinela – ANVISA. 



 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Câncer 

O câncer pode ser definido como a perda de controle parcial ou total da 

proliferação de uma célula, o que acarreta transtornos funcionais. As alterações 

podem ocorrer em genes específicos responsáveis pela malignização de células 

normais ao serem ativados. Dos mais de 100 tipos de câncer, cada um apresenta 

características clínicas e biológicas diferentes, que devem ser estudadas para que o 

diagnóstico e o tratamento sejam os mais adequados (SILVA; SERAKIDES; 

CASSALI, 2004). 

No Brasil, o câncer configura-se como a segunda causa de morte, seguido 

das doenças cardiovasculares. O aumento do tempo de sobrevida está atrelado a 

dois fatores principais: o diagnóstico precoce, que tem como objetivo identificar 

sinais e sintomas precoces de doenças ou agravos em indivíduos sintomáticos, e a 

terapêutica multidisciplinar, que consiste na combinação concomitante de 

modalidades terapêuticas (RIBAS, 2004). 

Segundo a Estimativa 2016: Incidência de Câncer no Brasil (INCA, 2015), os 

tipos de câncer que apresentam maior prevalência são: próstata (28,6%), pulmão 

(8,1%), cólon e reto (7,8%), para a população masculina, e mama (28,1%), cólon e 

reto (8,6%) e colo de útero (7,9%) para a feminina. 

2.1.1 Tratamento 

Descobrir meios que impeçam que mutações ocorram em células suscetíveis 

ou encontrar caminhos para erradicar as células mutantes sem comprometer o 

crescimento celular normal é uma tarefa árdua (MUKHERJEE, 2015). 

A aplicação de modalidades terapêuticas diferentes surge na tentativa de 

cumprir tal finalidade. Radioterapia, cirurgia, hormonioterapia e quimioterapia são 

métodos de tratamento que podem ser utilizados de forma isolada ou em 

combinação, de modo a alcançar índices maiores de cura, com perdas anatômicas 

menores e maior preservação da estética e da função dos órgãos comprometidos 

(LEITE; NOGUEIRA; TERRA, 2015). 

Nesse sentido, a radioterapia baseia-se no emprego terapêutico de raios 

ionizantes, os quais são capazes de destruir tumores ou de impedir a proliferação de 

suas células (LOBO; MARTINS, 2009). A abordagem cirúrgica, por sua vez, varia 
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conforme a especificidade do câncer: (i) remoção do tumor, (ii) diagnóstico, (iii) 

determinação de extensão da doença e (iv) paliativo (POSTON; BEAUCHAMP; 

RUERS, 2007). Já a hormonioterapia é indicada para neoplasias malignas 

hormoniossensíveis (BRASIL, 2015). 

Os compostos químicos utilizados na quimioterapia podem ser aplicados de 

forma isolada ou em associação com outros agentes (poliquimioterapia). Sua 

administração pode ser realizada por mais de uma via (oral, venosa, intratecal, 

subcutânea, entre outras), bem como podem ser conciliadas vias diferentes quando 

são empregados mais de um medicamento. Nesse sentido, por utilizar a ação 

sinérgica dos fármacos, apresenta melhor eficácia, pois atinge populações celulares 

em diferentes fases do ciclo celular e, portanto, diminui o desenvolvimento de 

resistência aos quimioterápicos e promove maior resposta por dose administrada 

(GOLDIN, 1984). 

Nesse contexto, o protocolo de quimioterapia corresponde ao termo 

empregado para definir as propostas de tratamento que combinam diferentes 

medicamentos com doses e datas de administrações programadas (ASHP, 2002). 

Dentre os protocolos específicos dos quimioterápicos orais, o mais utilizado 

no INCA é o XELOX. Indicado para neoplasias do trato gastrointestinal, esse 

protocolo é composto pelos agentes oxaliplatina e capecitabina. O primeiro é 

administrado por via venosa na dose de 130 mg/m2 a cada 21 dias, enquanto o 

segundo, por via oral, na dose de 1000 a 1250 mg/m2, duas vezes ao dia, por 14 

dias, seguido de um período de descanso de sete dias (CANCER THERAPY 

ADVISOR, 2016). 

Os antineoplásicos atuam, basicamente, de três formas distintas. Aqueles que 

agem nas células, independentemente de elas estarem ou não em ciclo proliferativo, 

como os agentes alquilantes clorambucil e melfalano, são denominados ciclo-

inespecíficos, enquanto os que agem apenas nas células que se encontram em 

proliferação são os ciclo-específicos – os antimetabólicos análogos do ácido fólico 

(metotrexato) e das purinas (mercaptopurina) compõem as principais linhas de 

tratamento hoje utilizadas e são representantes dessa classe. Já os quimioterápicos 

fase-específicos, como etoposido, atuam em fases específicas do ciclo celular. 

O desenvolvimento de antineoplásicos orais elevou a um novo paradigma o 

tratamento oncológico. Conveniência e facilidade de administração garantem menor 

tempo de permanência no hospital como também independência do paciente, em 
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administrar, ele próprio, o seu medicamento. A utilização de quimioterápicos orais 

torna-se, portanto, uma opção atraente quando se trata de aumento da qualidade de 

vida do usuário. Contudo, a biodisponibilidade variável do fármaco e o 

descumprimento do tratamento aparecem como principais problemas, visto que o 

primeiro depende de características físico-químicas do composto, ao passo que o 

segundo envolve treinamento para pacientes e cuidadores quanto à adesão, além 

de ser necessário acompanhamento por parte de equipe multiprofissional 

(MARQUES, 2006). 

De acordo com a sua finalidade, a quimioterapia varia em função do tipo de 

tumor, extensão da doença e do estado geral do paciente. A terapia pode ser 

classificada como neoadjuvante ou citorredutora, indicada para diminuição de 

tumores locais e regionalmente avançados para posterior terapia local, como cirurgia 

e/ou radiação; adjuvante, recomendada pós-tratamento local; curativa, que objetiva 

curar neoplasias malignas para as quais a quimioterapia representa o principal 

tratamento (pode ou não estar associada à cirurgia e radioterapia); e paliativa, que 

evita o crescimento tumoral, diminui o volume do tumor e, consequentemente, 

mantém o paciente sem ou com menor ocorrência de sintomas, assegurando sua 

qualidade de vida (BRASIL, 2015). 

2.2 Farmacovigilância 

No que tange à importância do medicamento como determinante de saúde, 

Abajo (2001) salienta a necessidade de estudos epidemiológicos relacionados ao 

seu uso e efeitos na população. Segundo esse autor, a má formação congênita 

causada pela talidomida, na década de 1960, contribuiu para a necessidade de se 

estudar os efeitos adversos dos medicamentos pós-comercialização, dando início 

aos programas de farmacovigilância. 

Por sua vez, os estudos de utilização de medicamentos, que evidenciam os 

diversos padrões de uso de medicamentos e que analisam suas causas e 

consequências, foram frutos da industrialização progressiva do medicamento, a qual 

fornece acesso generalizado à população para uma variedade importante de 

enfermidades. 

Abajo (op. cit.) afirma, ainda, que cerca de 30% das hospitalizações ocorrem 

em função de seu uso, seja por seleção inadequada, eventos adversos, falta de 
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adesão ao tratamento, uso de medicamentos sem indicação apropriada, interações 

medicamentosas ou sobredose. 

Nesse contexto, erro de medicação é definido por qualquer evento evitável 

que pode induzir ao uso inapropriado do medicamento, o que pode acarretar dano 

ou não ao paciente, independentemente de o medicamento estar sob controle do 

profissional de saúde ou do paciente (NCC MERP, 2001). 

Em 2001, a National Coordinating Council for Medication Error Reporting and 

Prevention (NCC MERP) publicou uma taxonomia-padrão de erros de medicação, 

com o objetivo de fornecer linguagem e estrutura modelo de dados relacionados a 

esse tipo de erro. Modificada por Forrey e colaboradores (2007 apud ROSA et al., 

2016), a classificação quanto à gravidade de erros abrange seis categorias: (i) sem 

erro; (ii) erro que não alcançaria o paciente; (iii) erro sem danos, mas que poderia 

alcançar o paciente e requer monitorização para evitar danos; (iv) erro que poderia 

levar a dano temporário; (v) erro que poderia levar a dano permanente; e (vi) erro 

que poderia levar à morte. 

Caracterizado por eventos complexos, envolvendo múltiplas etapas, 

procedimentos e pessoas, o ciclo de utilização do medicamento em ambiente 

hospitalar, segundo Bózoli et al. (2014), é iniciado pela prescrição médica, cujas 

falhas que possam vir a ocorrer afetam as fases subsequentes da cadeia 

terapêutica, dispensação e administração, comprometendo a segurança do paciente. 

De acordo com Institute for Safe Medication Practices (ISMP, 2015), em seu 

boletim Medicamentos Potencialmente Perigosos de Uso Hospitalar e Ambulatorial – 

Listas Atualizadas 2015, os agentes quimioterápicos se enquadram nessa classe ao 

apresentarem severidade alta e levarem a lesões permanentes ou serem fatais, 

representando a segunda causa mais comum de morte relacionada a erros de 

medicação. 

2.3 Regulamentação da Prescrição Médica no Brasil 

Conforme a Política Nacional de Medicamentos (PNM) (BRASIL, 1998b), a 

prescrição de medicamentos é o “ato de definir o medicamento a ser consumido pelo 

paciente, com a respectiva dosagem e duração do tratamento”. 

A prescrição é um documento legal pelo qual se responsabiliza quem 

prescreve (médico), quem dispensa (farmacêutico) e quem administra o 
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medicamento (enfermeiro), estando todos sujeitos à legislação de controle e 

vigilância sanitária. 

No Brasil, a prescrição de medicamentos é normatizada pela Lei nº 5.991 

(BRASIL, 1973), enquanto o receituário de medicamentos entorpecentes, 

equiparados e outros produtos sob controle especial é regulamentado pela Portaria 

nº 344 da ANVISA (BRASIL, 1998a). Já a Lei nº 9.787 (BRASIL, 1999) estabelece a 

adoção obrigatória, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), da Denominação 

Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, da Denominação Comum Internacional 

(DCI). 

Nesse cenário, a presença e atuação do farmacêutico são requisitos 

essenciais, sendo-lhe atribuída a responsabilidade pela avaliação farmacêutica do 

receituário, atribuição esta indelegável, não podendo ser exercida por mandato nem 

representação, conforme preconizado pela Resolução nº 357 do Conselho Federal 

de Farmácia (CFF) (BRASIL, 2001). 

O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), instituído pela 

Portaria nº 529 (BRASIL, 2013a), por sua vez, promove práticas seguras no uso de 

medicamentos em estabelecimentos de saúde e propõe um conjunto de medidas 

para prevenir e reduzir a ocorrência de incidentes. O programa define, ainda, as 

principais estratégias para sua execução: suporte à implementação de práticas 

seguras nos hospitais, criação de um sistema de notificação de incidentes, 

elaboração de protocolos e promoção de processos de capacitação. 

Na perspectiva de nortear e estender a atuação do profissional farmacêutico 

para as ações de atenção em saúde, Mikeal e colaboradores (1975) foram pioneiros 

ao sugerirem redefinição de seu papel no ambiente hospitalar. Posteriormente, os 

conceitos propostos foram ampliados por outros autores, como Brodie, Parish e 

Poston (1980), que afirmam que o farmacêutico deve oferecer e realizar todos os 

serviços necessários para um tratamento farmacoterapêutico eficaz, e Hepler e 

Strand (1990), que utilizaram pela primeira vez na literatura científica o termo 

“Pharmaceutical Care”, traduzido em português para “Atenção Farmacêutica”. 

Melo e colaboradores (2003) afirmam que, além de administrativo, o 

farmacêutico é também clínico. A prática farmacêutica tem como foco principal o 

paciente e o medicamento passa a ser visto como insumo estratégico. O 

profissional, então, é parte integrante da equipe multidisciplinar e coopera com as 
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demais categorias da saúde, participa no desenho do plano terapêutico, realiza 

análise de prescrição e monitora tanto o tratamento quanto o paciente. 

O farmacêutico encontra-se na interface entre a distribuição de fármacos e o 

seu uso, tornando-se instrumento garantidor da qualidade do cuidado médico. Para 

Rupp, DeYoung e Schondelmeyer (1992), ele representa uma das últimas 

oportunidades de identificar, corrigir ou reduzir possíveis riscos associados à 

terapêutica. 

Nesse contexto, as intervenções farmacêuticas tornam-se meios 

indispensáveis para prevenção de eventos adversos e detecção de interações 

medicamentosas (polifarmácia). O farmacêutico pode, ainda dentro do sistema de 

saúde, ter acesso ao histórico do paciente no que tange ao número de prescritores e 

regimes terapêuticos paralelos e/ou concomitantes (PEPE; OSÓRIO-DE-CASTRO, 

2000). 

2.3.1 Regulamentação da prescrição médica oncológica no Brasil 

A análise da prescrição médica oncológica pelo farmacêutico obteve respaldo 

legal a partir de 1996, quando a Resolução nº 288 entrou em vigor (BRASIL, 1996). 

Atualizada em 2012 pela Resolução nº 565 (BRASIL, 2012a), atribui a esse 

profissional a realização de intervenções necessárias, com a faculdade de propor 

melhorias em processos e padronização de condutas relevantes, relacionadas à 

prescrição médica. Este é o momento de maior interferência e interação do 

farmacêutico com o prescritor, principalmente, pela possibilidade de ele atuar em 

caráter preventivo e ainda corretivo. Nessa interação, o objetivo do farmacêutico não 

é exercitar o diagnóstico ou intervir na conduta terapêutica, mas garantir a 

segurança, a provisão, o acesso e a qualidade desses medicamentos aos pacientes 

em terapia oncológica (ANDRADE, 2009). 

Por essa razão, a multidisciplinaridade na área é fator condicionante da 

qualidade da assistência oncológica. Cuidar do paciente em equipe multidisciplinar 

otimiza o trabalho e pode reduzir a taxa de mortalidade, além de melhorar a gestão 

hospitalar e ambulatorial (TAPLIN et al., 2015). 

A demanda pela formação de equipes cresceu em paralelo à reforma dos 

cuidados em saúde e das expectativas crescentes para melhoria da qualidade do 

atendimento e do entendimento da relação custo-benefício em saúde (TAPLIN et al., 

2015). 
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As atividades do farmacêutico não se limitam à dispensação da prescrição 

médica, muito menos à manipulação propriamente dita. Sua qualificação técnica lhe 

permite estabelecer planos de garantia e controle de qualidade quanto a 

armazenamento e conservação de medicamentos e insumos oncológicos, bem 

como em relação à área física destinada à manipulação de antineoplásicos; 

estabelecimento de técnicas de biossegurança, identificando momentos e situações 

de risco; organização de equipamentos de proteção individual e coletiva, assim 

como equipamentos para outras finalidades; e gerenciamento e manejo dos 

resíduos de risco; gestão, entre outras. As atividades clínicas, por seu turno, 

englobam atenção farmacêutica, farmácia clínica e cuidados paliativos em 

oncologia; preparo de radiofármacos; assistência domiciliar e participação na clínica 

da dor. 

2.4 Papel do Farmacêutico Oncológico 

Carolyn Sj Ma (2014), em trabalho acerca do papel do farmacêutico na 

otimização da terapia anticâncer, afirma que esse profissional é diretamente 

responsável pela identificação, resolução e prevenção de problemas relacionados a 

medicamentos (PRM) e que sua atuação nos segmentos de suporte nutricional, 

hematologia e anticoagulação, bem como no controle de infecções, potencializa a 

recuperação do paciente nas fases de recuperação entre os ciclos de tratamento, 

além de aumentar a adesão aos esquemas terapêuticos. 

Ao considerar que a maioria dos antineoplásicos apresenta estreita janela 

terapêutica, o farmacêutico oncologista deve estar atento a diferentes aspectos do 

atendimento ao paciente, como a necessidade de cuidadosa monitorização da dose, 

manejo dos efeitos clínicos, concentração sanguínea desses fármacos, reconciliação 

medicamentosa e processos alérgicos (GOLDSPIEL et al., 2015). 

Dessa forma, a implementação de processos de verificação de dose e de 

listas de conferência detalhadas a respeito do processo realizado, a diminuição no 

uso de ordens verbais, a padronização de vocabulário e de siglas e/ou abreviaturas 

requerem urgência. O menor erro na análise da prescrição ou manipulação pode 

causar sérios danos ao paciente. Portanto, torna-se essencial garantir a exatidão e 

adequação do tratamento médico e resolver quaisquer questões relacionadas às 

prescrições antes de seu início (OLIBONI; CAMARGO, 2009). 
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2.5 Avaliação da Qualidade de Prescrição de Medicamentos 

Araújo e Uchôa (2008), ao analisarem a qualidade de prescrições de 

medicamentos em um hospital de ensino, denunciaram a falta de informações sobre 

o assunto, pautando-se na premissa de que a prescrição apropriada é um 

componente importante para utilização adequada do medicamento, na qual o uso 

racional de medicamentos é uma das diretrizes e prioridades estabelecidas pela 

Política Nacional de Medicamentos (PNM). 

A World Health Organization (WHO, 1994 apud BÓZOLI, 2014, p. 1) 

recomenda, como política geral para uma prescrição racional, 

a criação de padrões com foco na qualidade dos dados de 
prescrição, avaliação de dados sobre o uso de medicamentos nas 
práticas médicas e farmacêuticas e comunicação dessas 
informações por meio de uma rede formal e programas educacionais 
para profissionais de saúde. 

A falta de qualidade nas receitas médicas no que se refere à prescrição 

incompleta e à ausência de dados necessários relacionados ao paciente e/ou 

respectivo tratamento pode acarretar problemas relacionados a medicamentos de 

complexidade e magnitude diferentes. Nesse contexto, as prescrições incompletas 

impedem a eficiência do trabalho de dispensação dos medicamentos, colocando em 

risco a qualidade da assistência farmacêutica ao paciente. Por outro lado, a 

ausência de informações, bem como o descumprimento da legislação, acaba por 

influenciar a qualidade terapêutica. 

A prescrição médica eletrônica apresenta vantagens e desvantagens, 

segundo os profissionais do estudo realizado por Cassiani, Freire e Gimenez (2003). 

A legibilidade e a rapidez com que é preenchida e liberada reduzem a ocorrência de 

erros de medicamentos, impactando positivamente na qualidade desse tipo de 

prescrição. Contudo, a repetição de prescrição emitida em consultas anteriores, 

assim como informações digitadas de forma incorreta constituem não só uso 

inadequado do sistema como também contribuem para o agravamento da saúde do 

paciente. 

Diante do exposto, convém refletir sobre a abordagem atual aplicada a erros 

de medicação, que enfatiza que estes são devidos ao sistema, isentando de 

responsabilidade os profissionais envolvidos. 
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Embora esteja estabelecido em lei que o farmacêutico é o responsável pela 

avaliação do receituário, cujo conteúdo somente será dispensado mediante 

requisitos predeterminados, não existe metodologia específica oficial para realizar tal 

atividade no segmento oncológico. No cenário internacional, entretanto, a literatura é 

vasta e disponível aos profissionais de interesse, sendo inúmeras as diretrizes e 

recomendações no que tange à quimioterapia oral. Tal tratamento, devido ao seu 

potencial tóxico, pode promover os mesmos riscos que a quimioterapia administrada 

por outras vias (COSA, 2008). 

2.5.1 Diretrizes oncológicas internacionais e o uso seguro de quimioterapia 

O documento Guidelines on Prevention Medication Errors with Chemotherapy 

and Biotherapy, publicado por American Society of Healthy-System Pharmacysts 

(ASHP) (GOLDSPIEL et al., 2015), define práticas para o uso seguro de agentes de 

quimioterapia e bioterapia e auxilia os profissionais na melhoria de seus sistemas de 

uso de medicamentos para prevenir erros de medicação e danos ao paciente. 

Esse documento estabelece, ainda, um sistema de verificação ideal composto 

por 10 pontos (checkpoints), pautado em cinco etapas – prescrição, manipulação, 

dispensação, administração e monitoramento –, o qual embasou a elaboração de 

duas listas de conferência. É recomendado, também, que diferentes profissionais 

devem completar cada verificação, para que essa responsabilidade não se restrinja 

apenas a uma pessoa. 

Perseguindo o mesmo ideal, outras sociedades de oncologia de diversos 

países desenvolveram seus próprios sistemas, embora contemplem, basicamente, 

os mesmos pontos a serem verificados. Por exemplo: Guidelines for The Safe 

Prescribing, Dispensing and Administration of Cancer Chemotherapy, da Clinical 

Oncology Society of Australia (COSA, 2008); Chemotherapy Administration Safety 

Standards Including Standards for the Safe Administration and Management of Oral 

Chemotherapy, da American Society of Clinical Oncology (NEUSS et al., 2013); Oral 

Cancer Drug Therapy Safe Use and Safe Handling Guidelines, da Canadian 

Association of Provincial Cancer Agencies (CAPCA, 2015). 

Embora todas essas publicações atendam à expectativa da pesquisa no que 

tange à credibilidade de informações, na elaboração deste trabalho adotou-se como 

referencial preferencial a diretriz da ASHP, por se considerá-la a mais completa e 

atualizada. 



 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Proceder à análise farmacêutica de prescrições médicas emitidas para 

pacientes ambulatoriais do HCI e CEMO em uso de quimioterápicos orais, em 

consonância com as diretrizes emanadas do Ministério da Saúde (MS) e protocolos 

internacionais. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar uma lista de conferência, a qual deverá conter requisitos mínimos 

que assegurem a presença, na receita médica, de informações sobre o 

paciente e a pertinência do tratamento. 

 Verificar, na receita médica, a presença de dados pertinentes ao paciente e 

ao seu tratamento. 

 Avaliar a prescrição quanto à concentração, dose e via de administração. 

 Avaliar a prescrição médica quanto a adequação, forma farmacêutica, grau de 

toxicidade e interação medicamentosa. 

 Verificar, no prontuário do paciente, informação relevante não constante na 

prescrição médica. 



 

4. METODOLOGIA 

4.1 Tipo de Estudo 

Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo e qualitativo, realizado em 

prescrições médicas emitidas no período de primeiro de julho a primeiro de agosto 

de 2015. 

4.2 Local de Estudo 

O local de estudo corresponde ao setor de Dispensação Ambulatorial da 

Seção de Farmácia do HCI e Centro de Transplante de Medula Óssea (CEMO) do 

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). 

A instituição é o órgão auxiliar do Ministério da Saúde (MS) no 

desenvolvimento e na coordenação de ações integradas para prevenção e controle 

de câncer no Brasil (INCA, 1996). Tendo como objetivo principal a oferta de 

assistência em saúde com expressivo padrão de qualidade, é referência oncológica 

nacional. 

O referido instituto é de nível quaternário, constituído por quatro unidades 

hospitalares: HCI, HCII, HCIII e HCIV. A primeira é a principal unidade, devido, 

dentre outros fatores, à capacidade de atendimento a elevado e diversificado 

número de exames e de cirurgias e de realização de procedimentos de maior 

complexidade, sendo a unidade em que se concentram todas as especialidades, à 

exceção de tumores ginecológicos e de mama, tratados no HCII e HCIII, 

respectivamente. O HCIV, por sua vez, oferece cuidados paliativos, com visitas 

domiciliares a pacientes terminais. 

No HCI está situado o CEMO, com direção e rotinas próprias. A Seção de 

Farmácia do HCI e CEMO é constituída pelos setores de Dispensação Hospitalar e 

Dispensação Ambulatorial, Pesquisa Clínica, Estoque, Nutrição Parenteral, Central 

de Diluição (preparo de antineoplásicos e de medicamentos de suporte por via 

intravenosa), Farmacovigilância e Farmacotécnica. 

A Dispensação Ambulatorial é responsável pela dispensação de 

medicamentos aos pacientes em acompanhamento ambulatorial na unidade, 

mediante apresentação de receita médica e cartão da instituição do paciente 

referente à sua unidade hospitalar. O número de atendimentos diários é cerca de 

350, gerando aproximadamente sete mil receitas médicas por mês. Estas são 



26 

prescritas por médicos especialistas e residentes, que se utilizam da Intranet do 

Instituto para seu preenchimento. O quantitativo de medicamentos dispensados é 

para o período de 30 dias, exceto para aqueles pacientes que residem fora da região 

metropolitana do Rio de Janeiro, que recebem o equivalente para 90 dias. 

4.3 Estratégias de Estudo 

A avaliação farmacêutica de prescrições médicas de pacientes em uso de 

antineoplásicos orais emitidas no HCI e CEMO foi constituída de diversas etapas: 

a) Elaboração de uma lista de conferência (Apêndice A), a qual deveria conter 

requisitos mínimos que assegurassem a presença, na receita médica, de dados 

sobre o paciente e do tratamento a ele ministrado. 

b) Levantamento retrospectivo, referente ao período de 01 de julho a 01 de agosto 

de 2015, dos quimioterápicos orais dispensados pelo setor de Dispensação 

Ambulatorial do HCI e CEMO e dos pacientes em uso dessa classe de 

medicamento, utilizando o programa interno Absolut versão 3.5.9.1. 

c) Levantamento retrospectivo, no mesmo período, das receitas médicas desses 

pacientes, com utilização da Intranet do INCA. 

d) Levantamento, no prontuário do paciente, de informação relevante não constante 

na receita médica. 

e) Avaliação farmacêutica da receita médica quanto a: indicação do quimioterápico 

oral, conforme protocolos institucionais e internacionais; conformação de dose, 

posologia e tempo de tratamento com o protocolo escolhido; itens da prescrição; 

existência de interações medicamentosas não desejadas e severas entre os 

medicamentos prescritos concomitantemente a quimioterápicos orais, a ser 

verificada por meio da base de dados Micromedex, com documentação excelente 

e boa; adoção da classificação ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Code), 

recomendada e utilizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para 

comparações internacionais (Apêndices B, C). 

4.3.1 Elaboração de instrumentos da pesquisa 

A ferramenta de análise farmacêutica da receita médica utilizada nesta 

pesquisa consistiu em uma lista de conferência estruturada para avaliação desse 

documento, adaptada, essencialmente, de Guidelines on Prevention Medication 

Errors with Chemotherapy and Biotherapy (GOLDSPIEL et al., 2015), da ASHP, a 



27 

qual possibilita o registro de informações gerais relacionadas ao paciente e seu 

tratamento oncológico. 

A segmentação dessa lista de conferência implicou a criação de dois 

instrumentos que complementaram a coleta de dados: um dedicado à avaliação 

farmacêutica de informações do paciente (Apêndice B) e outro destinado à avaliação 

farmacêutica de informações do tratamento oncológico (Apêndice C). 

4.3.2 Esquemas terapêuticos 

A avaliação farmacêutica da receita médica quanto à indicação do 

quimioterápico oral, conformação de dose, posologia e tempo de tratamento com o 

protocolo escolhido baseou-se em esquemas terapêuticos institucionais e 

internacionais. Para tal, foram consultados: Condutas INCA/MS (INCA, 2001), Moc – 

Manual de Oncologia Clínica do Brasil: Tumores Sólidos (BUZAID; MALUF, 2016) e 

MOC-Hemato – Manual de Oncologia Clínica do Brasil: Hematologia e Transplante 

(SCHEINBERG; ALENCAR, 2016); bases de dados UpToDate® e Cancer Therapy 

Advisor. 

4.3.3 Critérios de inclusão 

Procedeu-se à análise de prescrições e prontuários de pacientes 

ambulatoriais maiores de 18 anos de idade do HCI e CEMO, em uso de 

antineoplásicos orais, no período de 01 de julho a 01 de agosto de 2015. 

4.3.4 Critérios de exclusão 

Para efeito de avaliação, dentre os antineoplásicos orais foram excluídos 

aqueles utilizados para as patologias Leucemia Mieloide Crônica (LMC) e Tumor 

Estromal Gastrointestinal (Gastrointestinal Stromal Tumors – GIST), para as quais 

existe programa institucional de Atenção Farmacêutica, no qual a respectiva 

prescrição médica passa por avaliação farmacêutica. 

Não foram incluídos pacientes cujo quimioterápico oral estava em falta na 

instituição no mês de estudo. 
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4.4 Tratamento e Análise de Dados 

Essa fase consistiu, basicamente, nas tarefas de identificação, transcrição e 

organização de uma base de dados, a partir da qual foram trabalhadas as fases 

subsequentes de análise de dados, tendo como suporte um programa de 

computador adequado à análise de dados de caráter qualitativo. 

A amostragem foi realizada coletando-se todas as receitas emitidas no 

período de estudo predeterminado. O número de pacientes em tratamento de 

quimioterápicos orais das respectivas receitas médicas emitidas no período (01.07 a 

01.08.2015) e dos medicamentos prescritos foi a fonte de dados quantitativos. 

4.5 Apresentação dos Resultados e Análise Estatística 

Por se limitar a uma descrição dos resultados, utilizou-se, na pesquisa, a 

análise estatística exploratória, a fim de examinar os dados demográficos dos 

pacientes e os dados quantitativos das receitas médicas. Após a coleta, os dados 

foram digitados em planilhas Excel®, na qual foram realizados todos os cálculos 

apresentados. 

4.6 Questões Éticas 

Na elaboração do projeto, obedeceram-se às disposições contidas na 

Resolução no 466 (BRASIL, 2012b), que trata de pesquisas e testes em seres 

humanos. Em seguida, o projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do INCA. Após aprovação por esse órgão, em 17.10.2016, sob o nº 

57517416.6.0000.5274, deu-se início à coleta de dados (Anexo A). 



 

5. RESULTADOS 

5.1 Caracterização da População do Estudo 

Procedeu-se à análise de 246 receitas e 224 prontuários médicos referentes a 

224 pacientes ambulatoriais do HCI e CEMO, totalizando 100% das receitas e dos 

prontuários durante o período de estudo. A população estudada é composta por 94 

mulheres (42%) e 130 homens (58%), os quais foram acometidos por 82 e 121 

neoplasias diferentes, respectivamente. 

Ressalta-se que o número de receitas médicas que compõem a amostra da 

pesquisa é superior ao número de pacientes, uma vez que mais de uma receita foi 

emitida para o mesmo paciente no período de estudo. Já o número de prontuários 

acompanha o de pacientes. 

Em ambos os gêneros, observou-se maior incidência de neoplasias 

hematológicas (10,34% das mulheres e 12,32% dos homens), seguidas de câncer 

de reto (5,91%) e de pulmão (4,93%) para a população feminina e de próstata 

(11,33%) e de estômago (7,88%) para a masculina (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Características de pacientes ambulatoriais do HCI e CEMO em uso de 

quimioterápicos orais no período de 01.07 a 01.08.2015 

Gênero Neoplasia 
Nº de 

Pacientes 
Incidência (%) 

Feminino 

Hematologia 21 10,34 

Reto 12 5,91 

Pulmão 10 4,93 

Cérebro 9 4,43 

Estômago 8 3,94 

Cólon 6 2,96 

Rim 4 1,97 

Tireoide 3 1,48 

Apêndice 2 0,99 

Mama 2 0,99 

Pâncreas 2 0,99 

Suprarrenal 1 0,49 

Fígado 1 0,49 

Tumor desmoide 1 0,49 

Masculino 

Hematologia 25 12,32 

Próstata 23 11,33 

Estômago 16 7,88 

Cérebro 14 6,90 

Reto 12 5,91 

Rim 10 4,93 

Cólon 9 4,43 

Esôfago 3 1,48 

Pulmão 3 1,48 

Tireoide 3 1,48 

Pâncreas 2 0,99 

Fígado 1 0,49 

5.2 Caracterização de Quimioterápicos 

Apurou-se, no levantamento, que 19 quimioterápicos foram prescritos para a 

população estudada. O medicamento mais prescrito foi capecitabina (Código ATC: 

L01BC06) – 33,07% –, seguido por temozolamida (Código ATC: L01AX03) (10,36%) 

e bicalutamida (Código ATC: L02BB03) (8,37%) (Tabela 2). 

As associações de quimioterápicos prescritas por protocolos foram 

desmembradas, a fim de estratificar o quimioterápico como agente único. 

https://www.diagnosia.com/pt/atc-code/l01ax03
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Tabela 2 – Incidência de prescrição por quimioterápico oral 

Quimioterápico 
Nº de 

Prescrições 
Incidência (%) 

Capecitabina 83 33,07 

Temozolamida 26 10,36 

Bicalutamida 21 8,37 

Ciclofosfamida 19 7,57 

Hidroxiureia 18 7,17 

Clorambucil 10 3,98 

Sorafenib 10 3,98 

Pazopanib 9 3,59 

Sunitinib 9 3,59 

Erlotinib 8 3,19 

Mercaptopurina 7 2,79 

Everolimo 6 2,39 

Gefitinib 6 2,39 

Melfalano 5 1,99 

Metotrexato 5 1,99 

Tamoxifeno 3 1,20 

Etoposido 2 0,80 

Mitotano 2 0,80 

Procarbazina 2 0,80 

5.3 Caracterização de Diagnósticos 

Os diagnósticos mais prevalentes por prescrição foram: neoplasias de 

estômago (27), reto (26), cérebro e sistema nervoso central (SNC) (24) e próstata 

(21) (Tabela 3). 

Em relação à distribuição dos quimioterápicos mais prescritos por neoplasia, 

foram contabilizadas neoplasias com incidência maior do que 5%. 
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Tabela 3 – Distribuição de quimioterápicos mais prescritos por neoplasia 

Quimioterápico Neoplasia 
Nº de 

Prescrições 

Bicalutamida Próstata 21 

Capecitabina 

Apêndice 2 

Cólon 17 

Esôfago 3 

Estômago 27 

Pâncreas 2 

Reto 26 

Ciclofosfamida 
Hematologia 14 

Próstata 4 

Hidroxiureia 
Hematologia 13 

Mama 2 

Temozolamida 
Cérebro e SNC 24 

Pâncreas 2 

5.4 Avaliação Farmacêutica de Receitas e Prontuários 

Como primeira etapa da coleta de dados para a pesquisa, procedeu-se à 

aplicação da Lista de Conferência (Apêndice A) nas receitas médicas, considerada 

fonte primária. Nos casos em que nesse documento não constava informação 

relevante, estendeu-se a consulta ao prontuário do paciente, considerado fonte 

secundária.  

Em seguida, aplicaram-se os formulários Avaliação Farmacêutica de 

Informações do Paciente e Avaliação Farmacêutica de Informações do Tratamento 

Oncológico (Apêndices B, C). 

5.4.1 Avaliação farmacêutica de informações do paciente 

A avaliação farmacêutica de informações do paciente objetiva diminuir ou 

eliminar a ocorrência de erros, os quais podem ser causados ou agravados pela 

inadequada informação específica do paciente. A seguir, estão relacionados os itens 

constantes nesse formulário e respectivos resultados após sua aplicação (Quadro 

1).
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Quadro 1 – Resultados da avaliação farmacêutica de informações do paciente 

Item Avaliado 

Presença na Receita 

Observações Sim 

Nº (%) 

Não 

Nº (%) 

Nome completo 246 (100) -  

Data de nascimento 
completa 

246 (100) - 
 

Endereço completo - 246 (100) 
Dado presente no prontuário do 
paciente (100%). 

No de matrícula na 
instituição 

246 (100) - 
 

Id. do estabelecimento de 
saúde (nome completo, 
telefone, endereço) 

  
 

Nome completo, telefone 246 (100) -  

Endereço - 246 (100) O endereço constava em prontuário 
(100%). 

Id. da unidade hospitalar da 
instituição na qual o 
paciente recebe tratamento 

246 (100) - 
 

Processos alérgicos e 
sensibilidade a fármacos e 
alimentos 

23 (9,34) 
223 

(90,66) 

Das 23 receitas, três (13,04%) não 
apresentavam a denominação do 
medicamento de acordo com a 
DCB/DCI; em uma (4,34%) receita foi 
prescrito um medicamento não 
oncológico, a cujo princípio ativo o 
paciente era alérgico, embora essa 
informação constasse na receita; uma 
(4,34%) receita não trazia informação 
completa sobre os agentes alérgicos 
àquele paciente, em discordância com 
o constante em seu prontuário. 
Das 223 receitas que não continham 
esse dado, procedeu-se à análise em 
prontuário. Desse universo, 89 
(39,91%) prontuários não continham 
esse dado. 

Peso, altura e superfície 
corpórea na data da 
consulta 

- 246 (100) (Tabelas 4 e 5). 

Peso - 

 Esse dado constava em 151 (67,41%) 
prontuários. Em 33 (21,85%) destes, 
essa informação foi fornecida na data 
da consulta que antecede o 
tratamento quimioterápico, seja ele 
inicial ou de continuação. 

Altura - 
 Esse dado constava em 149 (66,51%) 

prontuários. 

Superfície corpórea - 

 51 (22,76%) prontuários continham 
esse dado; destes, 18 (35,29%) foram 
inseridos na data da consulta que 
antecede a quimioterapia. 

Legibilidade 246 (100) - 
Em cinco (2,23%) prontuários houve 
dificuldade para identificação de 
palavras. 
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A prescrição de quimioterapia venosa, embora não seja parte integrante do 

prontuário do paciente, subsidiou a pesquisa, à medida que cerca de 8% das 

análises relacionadas a peso (18), altura (18) e superfície corpórea (18) foram 

realizadas por meio das informações nela constantes (Tabela 4).  

Identificaram-se, na análise, diversos procedimentos com relação ao registro 

desses dados. Alguns prontuários tinham como data de registro dessas informações 

aquela da consulta que antecedeu à administração de quimioterapia (33, 33, 18, 

respectivamente), enquanto outros tinham uma data de registro diferente da que 

antecedeu a sua aplicação (118, 116, 33, respectivamente); já a ausência dessas 

informações foi registrada em 72, 74 e 172 prontuários, respectivamente (Tabela 4). 

Tabela 4 – Levantamento de dados do paciente em prontuário médico para aplicação de 

quimioterapia  

Dados 

Nº de Prontuários 

Data de Consulta 
Anterior à 

Quimioterapia 

Data de Consulta 
Diferente da 
Anterior à 

Quimioterapia 

Ausência de 
Informação 

Prescrição de 
Quimioterapia 

Venosa 

Peso 33 118 72 18 

Altura 33 116 74 18 

Superfície Corpórea 18 33 172 18 

O quantitativo de tratamentos oncológicos que requer peso atualizado é de 

170; contudo, apenas em 40% (68) dos prontuários o respectivo campo estava 

preenchido. Em relação à altura, dentre os 152 tratamentos oncológicos que 

demandaram registro desse item, em 21% (31) houve ausência dessa informação1. 

No que tange à superfície corpórea, apenas em 18 (11,84%) do total de tratamentos 

(152) houve anotação recente (Tabela 5). 

Tabela 5 – Tratamentos oncológicos que requerem dados do paciente atualizados 

Dado 
Tratamentos Oncológicos 

(Nº) 
Registro em Prontuário (Nº) 

Peso 170 68 

Altura 152 31 

Superfície corpórea 152 18 

                                                           
1. Apesar de a altura não ser uma variável, o registro atualizado dessa informação desempenha o 

papel de barreira em relação a erros de medicamentos. 
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5.4.2 Avaliação farmacêutica de informações do tratamento oncológico 

A avaliação farmacêutica de informações do tratamento oncológico supõe a 

realização de medidas que assegurem que o tratamento prescrito é correto em todos 

os níveis, como medida de controle de qualidade. A seguir, encontram-se listados os 

itens referentes a esse formulário e respectivos resultados após sua aplicação 

(Quadros 2 e 3). 

Quadro 2 – Resultados da avaliação farmacêutica de informações do tratamento oncológico 
(continua) 

Item Avaliado 

Presença na Receita 

Observações Sim 
Nº (%) 

Não 
Nº (%) 

Id. da clínica médica em que 
é realizado o tratamento 

246 (100)  
 

CID 

- 246 (100) 

Em 40 (17,85%) prontuários, o CID 
não foi registrado e, em 10 (4,46%), a 
informação obtida não conferiu com o 
diagnóstico do paciente. 

Estadiamento do paciente 
oncológico 

- 246 (100) 
Em 52 (23,21%) prontuários, não 
havia registro dessa informação. 

Nome do(s) princípio(s) 
ativo(s) pela DCB ou DCI 
que compõem o(s) 
esquema(s) terapêutico(s) 

246 (100)  

 

Nome do(s) protocolo(s) de 
quimioterapia - 246 (100) 

Em 99 (44,19%) dos prontuários 
havia a identificação do protocolo 
utilizado.2 

Número de ciclos de cada 
protocolo 

- 246 (100) 
Apenas seis (2,67%) prontuários 
tinham registrada a informação.3 

Número do ciclo em 
vigência - 246 (100) 

O quantitativo de prontuários em que 
constava esse dado foi de 98 
(43,75%). 

Datas do último e do 
próximo tratamento 
quimioterápico 

- 246 (100) 
Havia registro desse dado em 102 
(45,53%) prontuários. 

Dose do fármaco de acordo 
com superfície/peso 
corporal4 

- 246 (100) 
Registro do dado em 27 (12,05%) 
prontuários.5 

Utilização de sistema 
métrico para expressar a 
dose desejada 

246 (100)  
 

Dose acumulativa máxima 
(quando aplicável) 

- - 
 

                                                           
2 Não são todos os esquemas terapêuticos que se constituem em protocolos. Alguns são baseados 

em indicação de uso, como observado em 80 (35,71%) prontuários. Identificaram-se, também, 16 
(7,14%) prontuários cujo quimioterápico foi utilizado fora das especificações constantes em sua bula 
(uso offlabel de medicamentos). 

3 Em 98 (43,75%) prontuários, a terapia não era baseada em ciclos e, sim, em uso contínuo do 
quimioterápico. 

4 Em 94 (41,96%) prontuários, a dose medicamentosa independia do cálculo da superfície corpórea. 
Destes, em apenas sete (7,44%) havia o registro da dose. 

5 Informação obtida por prescrição de quimioterapia venosa: 58 (25,89%) prontuários. 
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Quadro 2 – Resultados da avaliação farmacêutica de informações do tratamento oncológico 
(conclusão) 

Item Avaliado 

Presença na Receita 

Observações Sim 
Nº (%) 

Não 
Nº (%) 

Dose máxima/dia - -  

Justificativa de redução de 
dose, quando aplicável 

- 246 (100) 

Houve redução de dose em 68 
(30,35%) prontuários, com registro de 
justificativa em 10 (14,70%) 
prontuários. 

Especificação da 
porcentagem (ou outra 
medida) de redução de dose 
para cada fármaco aplicado 

- 246 (100) 

Houve redução de dose em 68 
(30,35%) prontuários, com 
especificação de redução de dose 
em 18 (26,47%) prontuários. 

Posologia 246 (100)   

Duplicidade 
medicamentosa ou 
terapêutica 

12 (4,87)  
 

Interações 
medicamentosas não 
desejadas e severas entre 
os medicamentos 
prescritos 

16 (6,50)  

12 (4,87%) receitas apresentaram 
interação medicamentosa entre 
quimioterápicos e demais 
medicamentos e quatro (1,62%) 
receitas entre quimioterápicos 
entre si.6 

Indicação de radioterapia 
concomitante, quando 
aplicável - 246 (100) 

Do universo de 224 prontuários, 
61 (27,23%) tinham registro de 
indicação de radioterapia 
concomitante (todos fizeram o 
procedimento). 

Resultados dos exames 
laboratoriais 

- 246 (100) 
Em 120 (53,57%) prontuários, 
havia registro desses dados. 

Nome completo do 
prescritor  

246 (100)  
 

Número de registro do 
conselho profissional do 
prescritor 

246 (100)  
 

Assinatura do prescritor 246 (100)   

Data de geração da 
receita 

246 (100)  
 

Nome completo do 
farmacêutico  

- - 
 

Número de registro do 
conselho profissional do 
farmacêutico 

- - 
 

Assinatura do 
farmacêutico 

- - 
 

Data de assinatura do 
farmacêutico 

- - 
 

Legibilidade 
246 (100) - 

Em cinco (2,23%) prontuários 
houve dificuldade para 
identificação de palavras. 

                                                           
6 Essa base identificou, ainda, a existência de interações medicamentosas entre quimioterápicos e 

alimentos, entre quimioterápicos e tabaco e entre quimioterápicos e álcool (35, 8 e 2 prescrições, 
respectivamente). 
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5.4.3 Avaliação farmacêutica da receita médica quanto à indicação do 

quimioterápico oral conforme protocolos institucionais e internacionais 

A avaliação farmacêutica de receitas médicas emitidas para pacientes 

ambulatoriais do HCI e CEMO em uso de quimioterápicos orais detectou, em 82 

(33,33%) receitas, a não conformidade no que tange ao protocolo adotado. Destas, 

em três (3,65%) receitas a indicação do quimioterápico não atendia à norma; em 31 

(37,80%), foi detectado subdose do antineoplásico e em uma (1,21%), sobredose. 

Em relação ao tempo de tratamento, 23 (28,04%) receitas não estavam conformes, 

assim como a posologia diferiu do recomendado em 24 (29,26%) prescrições (Figura 

1). 

 

Figura 1: Tipos de não conformidade observados nas receitas, considerando o protocolo adotado. 

5.4.4 Classificação ATC 

A classificação Anatômica Terapêutico-Química (Anatomical Therapeutic 

Chemical – ATC), em conjunto com a Dose Diária Definida (Defined Daily Dose – 

DDD), forma o sistema ATC/DDD. Essa classificação foi adotada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), a partir de 1996, como padrão internacional para os 

estudos de utilização de medicamentos. 

Nesse sistema, os medicamentos são divididos em grupos, de acordo com o 

órgão ou sistema no qual atuam e de suas propriedades químicas, farmacológicas e 

terapêuticas.  

Os quimioterápicos orais identificados nas prescrições médicas, no decurso 

da pesquisa, foram subdivididos conforme a classificação ATC (Quadro 3). 
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Quadro 3 – Classificação ATC dos quimioterápicos orais prescritos 

Quimioterápico Classificação ATC 

Bicalutamida L02BB03 

Capecitabina L01BC06 

Ciclofosfamida L01AA01 

Clorambucil L01AA02 

Erlotinib L01XE03 

Etoposido L01CB01 

Everolimo L01XE10 

Gefitinib L01XE02 

Hidroxiureia L01XX05 

Melfalano L01AA03 

Mercaptopurina L01BB02 

Metotrexato L01BA01 

Mitotano L01XX23 

Pazopanib L01XE11 

Procarbazina L01XB01 

Sorafenib L01XE05 

Sunitinib L01XE04 

Tamoxifeno L02BA01 

Temozolamida L01AX03 

Fonte: Disponível em:<https://www.whocc.no/>. 



 

6 DISCUSSÃO 

A presente investigação corrobora indicações internacionais sobre a 

importância da atuação clínica do farmacêutico em ambiente hospitalar. No Brasil, 

essa atividade ainda é incipiente e alguns fatores dificultam sua implantação. A 

carência de informações em prescrições enseja falhas que podem comprometer o 

tratamento. Sua análise, portanto, possibilita uma avaliação preliminar da qualidade 

da terapia e permite ao farmacêutico propor estratégias de melhorias para o 

processo. 

O sistema de prescrição eletrônica (SPE) adotado pelo INCA possibilita a 

integração das equipes de medicina, enfermagem, nutrição e farmácia. A prescrição 

médica da instituição, seja hospitalar ou ambulatorial, tem um modelo padronizado. 

Ambos os fatores – sistema de prescrição eletrônica e padronização do 

modelo de prescrição – constituem estratégias importantes na redução de erros 

(CASSIANI, 2000), o que respalda o fato de não terem sido evidenciadas 

inadequações no que diz respeito aos itens: nome completo do paciente, data de 

nascimento completa, número de matrícula na instituição e identificação da unidade 

hospitalar da instituição na qual o paciente recebe tratamento. Ressalta-se que a 

identificação correta do paciente minimiza possíveis erros a serem cometidos pelos 

responsáveis por manipulação, dispensação e administração de medicamentos. 

Entretanto, esse modelo padronizado de prescrição não contempla um campo 

disponível para qualquer outro tipo de informação, como endereço completo do 

paciente, identificação do estabelecimento de saúde (nome completo, endereço e 

telefone), peso, altura e superfície corpórea. Para obtenção dessas informações, foi 

necessário proceder a um levantamento de conteúdo nos prontuários. 

Um campo para identificação do estabelecimento de saúde (nome completo, 

endereço e telefone) deveria constar na receita médica, de modo a que o paciente 

possa manter contato com os profissionais de saúde para esclarecimentos de 

dúvidas posteriores à consulta (BRASIL, 2013b). Contudo, apenas constam o nome 

e o telefone, faltando o endereço da instituição. 

O item “Processos alérgicos e sensibilidade a fármacos e alimentos” é 

contemplado no modelo padronizado de receita médica do INCA. Entretanto, o 

preenchimento desse campo não atingiu 10% do total de prescrições. Esse 

resultado se assemelha ao encontrado por Silva (2004) e Pote, Tiwari e D’Cruz 
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(2007). Ao avaliar um universo de quase quatro mil prescrições médicas, o primeiro 

autor detectou a ocorrência de três receitas nas quais constavam a informação de 

alergia ao medicamento prescrito. Pote, Tiwari e D’Cruz (2007), por sua vez, 

identificaram, em quatro das 304 receitas analisadas, a prescrição do medicamento 

ao qual o paciente havia referido alergia. Tendo em vista que as alergias 

medicamentosas e/ou alimentares classificam-se como eventos adversos evitáveis, 

elas devem ser registradas no sistema de prescrição eletrônica (SPE), a fim de 

constar em todas as prescrições emitidas para o paciente. Gandhi, Seger e Bates 

(2000) afirmam que o método mais prático para identificar eventos adversos, dentre 

eles as alergias, é o monitoramento via SPE. 

Para corroborar a importância de se acrescentar campos a esse modelo 

padronizado, constatou-se um percentual elevado de falta de informações 

relacionadas a peso, altura e superfície corpórea do paciente. Tais requisitos são 

fundamentais em oncologia para cálculo das doses medicamentosas e sua ausência 

dificulta a avaliação da prescrição pelo farmacêutico anterior à dispensação de 

medicamentos (BÓZOLI et al., 2014). 

Com relação a esse aspecto, em uma avaliação farmacêutica de prescrições 

médicas de citostáticos, Michelena, Fernández e Delgado (2004) encontraram 299 

erros de medicação, dos quais 201 foram considerados graves, destacando-se, 

dentre eles, a não inclusão de peso e altura do paciente. 

Em pesquisa recente, Bourmaud et al. (2014) relatam que somente 26,8% 

dos prescritores registraram o cálculo de superfície corpórea de pacientes 

ambulatoriais. Esse índice assemelha-se àquele observado no presente estudo 

(22,76%). Tal situação é preocupante, à medida que manter esses dados 

atualizados constitui-se em meio garantidor do fornecimento de dose correta, a fim 

de se obter o melhor resultado terapêutico possível (GOLDSPIEL et al., 2015; 

OLIBONI; CAMARGO, 2009). 

No que tange à legibilidade de receitas médicas, não foram encontradas 

dificuldades, visto que o sistema de prescrição eletrônica e a padronização de seu 

modelo possibilitam a correta identificação das palavras. Contudo, não se obteve o 

mesmo êxito na análise farmacêutica realizada em prontuário, pois seu 

preenchimento é manual. 

A ilegibilidade obstrui a comunicação e pode interromper ou alterar o 

processo de assistência, resultando em prejuízos à saúde do usuário. Dessa forma, 



41 

a criação de alternativas para minimizar o problema, tal como estender o uso do 

sistema de prescrição eletrônica ao prontuário, contribuiria para a segurança do 

paciente (BÓZOLI et al., 2014). Em estudo retrospectivo de análise de prescrições 

médicas de medicamentos potencialmente perigosos (MPP), Rosa e colaboradores 

(2009) destacaram como uma das limitações desse estudo a subjetividade no que 

concerne à avaliação da legibilidade em receitas médicas.  

Mais da metade dos itens constantes na Avaliação Farmacêutica de 

Informações do Tratamento Oncológico (Apêndice C) tiveram como fonte de 

pesquisa principal o prontuário. A receita médica não fornece informações a respeito 

do tratamento oncológico, excetuando-se os itens: identificação da clínica médica 

em que é realizado o tratamento; nome(s) do(s) princípio(s) ativo(s) pela DCB ou 

DCI que compõe(m) o(s) esquema(s) terapêutico(s); utilização de sistema métrico 

para expressar a dose desejada; posologia; duplicidade medicamentosa ou 

terapêutica; interações medicamentosas não desejadas e severas entre os 

medicamentos prescritos; nome completo do prescritor; número de registro do 

conselho profissional do prescritor; assinatura do prescritor; data de geração da 

receita; legibilidade. 

Nos quatro primeiros itens supracitados, não houve inconformidades, haja 

vista o modelo padronizado de prescrição médica contemplar esses campos. 

A duplicidade medicamentosa corresponde à prescrição de um medicamento 

por mais de uma vez em uma mesma prescrição (CARDINAL; FERNANDES, 2014), 

ao passo que a terapêutica caracteriza-se pelo uso de dois ou mais fármacos 

pertencentes ao mesmo subgrupo terapêutico, de acordo com a classificação ATC 

proposta por World Health Organization (CUENTRO et al., 2014; WHO, 2008). 

Quanto à primeira, não houve registro de inadequações, enquanto a segunda 

obteve resultado próximo ao encontrado por Silva (2009), que identificou 12 

prescrições que continham medicamentos com a mesma indicação. Já Correr e 

colaboradores (2007) encontraram apenas uma prescrição com duplicidade 

terapêutica. 

Por se tratar de um fator facilitador ao aparecimento de reações adversas e 

interações medicamentosas, uma proposta para evitar ou minimizar a duplicidade 

terapêutica seria a reconciliação medicamentosa (FINATTO; CAON, 2015). 

A presença de interações medicamentosas representa outro problema 

relacionado a medicamentos, pois pode interferir no sucesso do tratamento 
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(CORRER et al., 2007). O paciente oncológico exige cuidados pela doença, por 

comorbidades e por uso contínuo de medicamentos, quando sintomas ou 

complicações decorrentes de seu tratamento demandam utilização simultânea de 

medicamentos (polifarmácia). Embora caiba ao médico a decisão quanto à melhor 

conduta terapêutica a ser tomada, o farmacêutico, integrado à equipe 

interdisciplinar, é capaz de identificar, intervir e monitorar as situações em demanda 

(LEONARDI, 2016). 

Em estudo de Correr e colaboradores (2007), mais da metade das receitas 

médicas avaliadas evidenciaram interação entre medicamentos. Entretanto, em 

trabalho mais recente, Bernardi e colaboradores (2014) identificaram, a partir da 

avaliação de prescrições oncológicas informatizadas, quantitativo comparável ao da 

presente pesquisa no que se refere a interações medicamentosas. 

A associação entre interação medicamentosa e quantidade de medicamentos 

prescritos está bem documentada na literatura (MARTINBIANCHO et al., 2007; 

MOURA; ACURCIO; BELO, 2009). A frequência de interações medicamentosas 

pode indicar que os medicamentos com maior potencial de desencadear interação 

foram mais ou menos prescritos (PAIVA; MOURA, 2012). 

Embora o estudo não tivesse como finalidade quantificar o número de 

pacientes que ingerem bebida alcoólica e/ou fazem uso de tabaco, cabe ao 

farmacêutico orientá-los quanto ao seu uso concomitantemente a medicamentos. O 

álcool, por exemplo, altera a eficácia do medicamento e, consequentemente, seu 

efeito no organismo (FAGERBERG et al., 2012). Já o tabaco reduz à metade a 

concentração sérica do fármaco no indivíduo (ENSP, 2010).  

O modelo padronizado de receita médica da instituição inclui campos 

obrigatórios de preenchimento pelo médico. São eles: nome completo do prescritor, 

assinatura e número de registro do conselho profissional. Sua assinatura e carimbo, 

além de serem exigências legais (BRASIL, 1973, 1998a, 2001), constituem uma 

possibilidade concreta de responsabilizar o prescritor e identificá-lo em caso de 

dúvidas (MASTROIANNI, 2009). 

Aguiar, Silva Júnior e Ferreira (2006), ao analisarem prescrições médicas 

digitadas, embora contendo a assinatura manual do prescritor, detectaram 

ilegibilidade na quase totalidade das receitas e ausência de carimbo ou número de 

registro do conselho profissional do prescritor. Já Mastroianni (2009) cita, em sua 

http://pubs.acs.org/author/Fagerberg%2C+Jonas+H
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pesquisa, ausência de carimbo ou número de registro do conselho profissional do 

prescritor. 

A data de geração da receita, também contemplada por esse modelo, 

constitui-se em item obrigatório, conforme a Lei nº 5.991 (BRASIL, 1973). Nesse 

sentido, essa informação assegura a validade da prescrição e constitui, portanto, um 

referencial fundamental para que os medicamentos sejam dispensados 

corretamente para o período de tempo determinado (EV; GUIMARÃES; CASTRO, 

2008). 

Entretanto, Ev, Guimarães e Castro (2008) e Rosa e colaboradores (2009) 

encontraram, em seus trabalhos, um percentual significativo de receitas nas quais 

essa variável não constava. 

A seguir, são apresentados os itens cujo levantamento de conteúdo foi 

realizado exclusivamente em prontuários. 

A identificação da Classificação Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados com a Saúde (CID) na prescrição médica é proibida, conforme Manual 

de Orientações Básicas para Prescrição Médica (MADRUGA; SOUZA, 2011), além 

de representar quebra de sigilo profissional. Todavia, em prontuários, tal registro se 

justifica, tendo em vista ser um orientativo seguro do plano quimioterápico a ser 

aplicado, aliado a diretrizes e protocolos de investigação institucionais e 

internacionais (GOLDSPIEL et al., 2015). Como a corroborar tal prática, o modelo de 

prontuário padronizado pelo INCA contempla uma página destinada ao registro de 

um breve histórico médico, que identifica o diagnóstico do paciente oncológico, na 

qual há um campo específico para colocação do CID. Entretanto, observou-se, nesta 

pesquisa, a falta dessa identificação em um número considerável de prontuários. 

O estadiamento do paciente oncológico tem como objetivo estipular o estágio 

em que a doença se encontra. Somado à avaliação da condição clínica do paciente, 

localização do tumor, tipo de célula cancerosa, entre outros, consagra-se como um 

dos fatores determinantes para se traçar uma melhor estratégia de tratamento 

(BRASIL, 2004). Entretanto, não foram encontrados artigos que elencassem o item 

como necessário na receita médica, o que impossibilitou a sua comparação com 

outros estudos. 

O fato de todas as prescrições analisadas apresentarem o nome da 

substância ativa confirma o cumprimento da Lei nº 9.787 (BRASIL, 1999), que trata 
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da obrigatoriedade de adoção da Denominação Comum Brasileira/Denominação 

Comum Internacional (DCB/DCI) no SUS. 

A ausência da identificação do protocolo, bem como de demais informações a 

respeito da utilização de medicamentos, inviabiliza sua avaliação clínica por parte do 

farmacêutico (ALVES; SANTIAGO; SANTOS, 2013). Ressalta-se que nem todos os 

esquemas terapêuticos se constituem em protocolos, pois alguns são baseados em 

indicação de uso (BRASIL, 2014). 

Segundo a ANVISA, o uso offlabel de medicamentos é definido como a 

indicação de medicamento de maneira distinta daquela autorizada pelo órgão, para 

o qual não existem bases científicas adequadas (BRASIL, 2005). Esse termo pode 

ser estendido à via de administração, dose e posologia, além de faixa etária 

diferente da que é preconizada (PAULA et al., 2011).Enquanto novas indicações não 

são aprovadas, é possível a prescrição para uma condição patológica ainda não 

aprovada. Nesse contexto, não se trata de uso incorreto, mas apenas ainda não 

aprovado (BRASIL, 2005).  

De forma geral, calcula-se que a taxa de utilização de medicamentos offlabel 

na população oncológica seja em torno de 50% (CASALI, 2007), percentual este 

bem superior ao resultado obtido por esta pesquisa. Entretanto, tal prática não 

deveria ser identificada, já que o INCA segue as orientações da ANVISA quanto ao 

uso de tais medicamentos. 

No levantamento realizado, o número de prontuários que apresentavam o 

registro do número de ciclos de cada protocolo, número do ciclo em vigência e a 

data do último e do próximo tratamento quimioterápico foi ínfimo em comparação 

com o estabelecido pelas sociedades internacionais de oncologia, que definem 

práticas para o uso seguro de agentes de quimioterapia e que auxiliam os 

profissionais na melhoria de seus sistemas de uso de medicamentos (CAPCA, 2015; 

COSA, 2008; GOLDSPIEL et al., 2015; NEUSS et al., 2013).  

Muitos erros que ocorrem no processo de uso de medicação são causados ou 

agravados por inadequada informação específica do paciente. Assim, o registro no 

prontuário deveria estar organizado de modo a tornar tais dados acessíveis à equipe 

multiprofissional, garantindo que todos os critérios e pré-requisitos serão atendidos 

antes de se iniciar o tratamento (GOLDSPIEL et al., 2015). 

A grande quantidade de tratamentos baseados no uso contínuo do 

quimioterápico gera uma atenção extra. Embora a quimioterapia oral proporcione 
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inúmeras vantagens ao paciente, seja por sua maior autonomia ou redução do 

número de visitas ao hospital (BOURMAUD et al., 2014), o descumprimento do 

tratamento aparece como um dos principais problemas, e a necessidade de se 

avaliar e melhorar a adesão do paciente ao tratamento torna-se iminente (PEREIRA; 

OSVALDO, 2008; WEINGART et al., 2012). Nessa linha, os esquemas terapêuticos 

baseados em ciclos também estão sujeitos a falhas, como dose esquecida ou 

alterada pelo paciente, interrupção do tratamento em decorrência de eventos 

adversos, falta de comunicação com o médico a respeito de tais situações, entre 

outros (ALMEIDA; CASTRO; CALDAS, 2011). 

É indubitável que a adesão ao tratamento configura um fator fundamental 

para controle efetivo da doença. Nesse sentido, a Atenção Farmacêutica constitui-se 

em ferramenta essencial no contexto da Assistência Farmacêutica. Ainda recente 

como prática, a primeira prioriza a orientação e o acompanhamento 

farmacoterapêutico, a fim de garantir a manutenção da efetividade e segurança do 

tratamento (PEREIRA; OSVALDO, 2008). Em interação direta com o paciente e 

também em colaboração com os demais profissionais da equipe de saúde, o 

farmacêutico objetiva a identificação, resolução e prevenção de problemas 

relacionados a medicamentos (CARDINAL; FERNANDES, 2014). 

A margem terapêutica estreita dos quimioterápicos implica cuidado especial 

na rotina hospitalar e ambulatorial no que tange à monitoração de sua dose. 

Variações, mesmo que pequenas, podem acarretar danos ao paciente – se 

ligeiramente inferior à necessária, o fármaco poderá não produzir o efeito esperado; 

se superior, poderá gerar um quadro de toxicidade (OLIBONI; CAMARGO, 2009). 

Por isso, a dose do fármaco de acordo com peso/superfície corporal exerce um dos 

pilares fundamentais, a fim de se garantir o plano terapêutico traçado (NEUSS et al., 

2013). Tratamentos inadequados, que não atingem as metas farmacoterapêuticas 

estabelecidas, podem aumentar a probabilidade de abandono do tratamento pelo 

paciente, o que reflete baixa qualidade do atendimento médico e da dispensação, 

além de contribuir para desperdício de medicamentos (ARRAIS; BARRETO; 

COELHO, 2007). 

A dose acima da recomendada pela literatura também constitui um dado 

importante (BORTOLLOTO, 2011; OLIBONI; CAMARGO, 2009). Os esquemas 

terapêuticos são elaborados de modo a tentar combater o câncer contemplando as 

variadas fases do ciclo celular em diferentes momentos e, com isso, a seleção e 
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respectiva combinação de fármacos, doses e período de intervalo entre os ciclos são 

meticulosamente orquestrados, para que se obtenha a melhor resposta terapêutica 

possível (GOLDIN, 1984). Dessa forma, os protocolos são fechados e uma parcela 

deles demanda dose acumulativa por ciclo, evidenciando a necessidade de 

identificação e monitoramento de tais condutas. Em relação aos agentes cuja terapia 

não se constitui na forma de protocolo, também se procede da mesma forma 

(COSA, 2008; GOLDSPIEL et al., 2015).  

A baixa porcentagem registrada referente ao item “justificativa de redução de 

dose” representa mais um fator dificultador da avaliação clínica da prescrição pelo 

farmacêutico e da compreensão plena pelos demais colegas da equipe que 

participam direta e indiretamente do tratamento do paciente, com o agravante de os 

relatos de redução de dose de quimioterápicos não conferirem com a dose final 

prescrita. 

A avaliação da especificação da porcentagem (ou outra medida) de redução 

de dose para o(s) fármaco(s) aplicado(s), por sua vez, obteve resultado melhor, 

porém ainda pouco expressivo. 

Mesmo em decorrência do excesso de trabalho, tempo escasso, elevado 

número de pacientes a serem atendidos, falta de recursos humanos e outras 

interferências às quais os profissionais envolvidos estão submetidos, as atividades 

devem ser realizadas com a atenção que o tratamento oncológico necessita (SILVA; 

CASSIANI, 2004). 

A indicação de radioterapia concomitante, quando aplicável, foi o único item 

que, embora não tivesse sido contemplado em nenhuma receita, em prontuário teve 

a sua realização registrada (100%), o que reflete o cumprimento dos protocolos 

administrados na instituição. 

Os exames laboratoriais de pacientes são disponibilizados na Intranet do 

INCA. Entretanto, o sistema de prescrição eletrônica não contempla um campo que 

permita aos prescritores registrarem informações pontuais a respeito de tais exames, 

o que contraria a diretriz-base desta pesquisa (GOLDSPIEL et al., 2015). Esse fato 

se repete nos prontuários, onde também há omissão de tal registro. 

Caso o registro desses exames na prescrição médica ou no prontuário fosse 

uma norma, ao identificar qualquer alteração não compatível com o curso da doença 

e/ou eventos adversos significativos que necessitassem de avaliação médica, o 
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farmacêutico encaminharia o paciente de volta ao médico e suspenderia a 

dispensação, até que nova avaliação pelo prescritor fosse efetivada (BRASIL, 2014). 

No que concerne à atuação do farmacêutico, não há uma rotina de validação 

da receita médica por esse profissional. Em consequência, na receita médica não há 

campo específico para colocação de seu nome completo, número de seu registro do 

conselho profissional nem data de sua assinatura. Esse cenário é corroborado em 

trabalho publicado em 2016, no Japão, sobre o papel do farmacêutico em diversas 

nações, o qual demonstrou que, dentre os países analisados (Malásia, Filipinas, 

Reino Unido e Japão), apenas Filipinas realizou triagem farmacêutica em nível 

ambulatorial (YUTAKA et al., 2016). O reconhecimento da equipe de saúde da 

importância do trabalho clínico do farmacêutico contribui de modo positivo para a 

segurança no processo de uso de medicamentos (SANTANA; OLIVEIRA; RIBEIRO 

NETO, 2014). O relacionamento entre as equipes médica, enfermagem, nutrição e 

farmácia é fundamental no desenvolvimento da prática de validação da prescrição, a 

qual impede que erros sejam cometidos (CARDINAL; FERNANDES, 2014). 

Um requisito importante nesse processo é a padronização da receita médica 

(OLIBONI; CAMARGO, 2009). A partir de um modelo mais abrangente, espera-se 

aumentar a habilidade de interceptar os erros de medicação e melhorar a qualidade 

do tratamento antineoplásico, ao se prevenir a morbidade farmacoterapêutica 

associada a erros de medicação (ASHP, 2002). 

Nesse contexto, a criação/implantação de um sistema de prontuário eletrônico 

no INCA se reveste de fundamental importância, uma vez que tal sistema 

possibilitaria não só o gerenciamento e o armazenamento das informações como 

também a integração e a comunicação efetiva entre os membros da equipe 

interdisciplinar, o que se refletiria diretamente na melhora da qualidade da 

assistência prestada ao paciente (BROCHETTO et al., 2014). 

Diante do exposto, a fim de prover melhorias à qualidade da receita médica, 

modificações em seu modelo padronizado e em seu sistema eletrônico mostram-se 

necessárias. Além das sugestões elencadas, contribuiria também a elaboração de 

um sistema que alertasse quanto ao histórico de processos alérgicos e de 

sensibilidade a fármacos e alimentos do paciente, a interações medicamentosas, 

entre outros (CASSIANI; GIMENES; FREIRE, 2002). 

A identificação do protocolo ou conduta médica a ser adotada constitui um 

benefício duplo para o paciente, pois, ao mesmo tempo em que previne erros de 
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medicação, demanda a atualização dos esquemas terapêuticos utilizados pelo SUS, 

questão evidenciada no relatório de auditoria operacional Política Nacional de 

Atenção Oncológica (BRASIL, 2011). 

Há formatos padronizados para a receita médica em diversas partes do 

mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, utilizam um sistema de prescrição 

eletrônica no qual telas podem ser designadas para prescrição médica e testes de 

laboratório. São dois os formatos: modo-assistido e modo rápido. O primeiro auxilia 

o médico com campos requeridos e informação útil. Como exemplo, em caso de 

prescrição de digoxina, o último resultado de concentração sérica de potássio é 

informado. Já o segundo é quando o médico simplesmente escreve a prescrição, 

mas este representa apenas 10% das prescrições realizadas. A implantação desse 

sistema nos hospitais norte-americanos reduziu em 81% os erros de medicação e 

em 50% os erros com medicamentos antineoplásicos (CASSIANI, 2000). 

No Brasil, a adoção de sistemas informatizados para a receita médica não 

corresponde à realidade da maioria dos hospitais, visto que o custo financeiro de 

implantação dessa ferramenta é considerado alto para os padrões nacionais. 

Ressalta-se, ainda, que, embora o sistema seja informatizado, a prescrição 

eletrônica pode variar em seu formato, desde sistemas estruturados, com apoio à 

decisão clínica, até sistemas mais simples, em que a receita é digitada pelo 

prescritor ou transcritor e enviada à Farmácia (FREIRE; GIMENES; CASSIANI, 

2004). 

Outra ferramenta promissora, porém ainda em fase de estudo, é a 

Prescription Quality Index (PQI), desenvolvida a partir de parceria entre Malásia e 

Irlanda. Também na modalidade eletrônica, o instrumento objetiva medir a qualidade 

da prescrição médica. Para tanto, foi realizado levantamento na literatura a fim de se 

identificar uma ampla gama de itens relevantes para contribuir para a qualidade da 

prescrição. Os 22 itens selecionados foram apresentados a um grupo de 

especialistas multiprofissionais, no intuito de averiguar se estes estariam 

incorporados ao conceito de qualidade da prescrição. Após testes-pilotos e algumas 

adaptações, a ferramenta foi validada e conseguiu capturar os critérios 

multidimensionais da qualidade da prescrição (HASSAN et al., 2010). 

A American Society of Clinical Oncology (ASCO) criou, em 2002, o programa 

Quality Oncology Practice Initiative (QOPI), com o objetivo de atuar no campo da 

avaliação e melhoria da qualidade no tratamento do câncer. Para consecução desse 
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objetivo, foi criado o Institute for Quality para supervisionar projetos e atualizar seus 

membros no que tange a inovações e políticas que afetem a qualidade no cuidado 

com pacientes oncológicos (ASCO, 2017a). As práticas são certificadas e avaliadas 

em relação a um conjunto abrangente de medidas e padrões de qualidade (ASCO, 

2017b). 

Nesse sentido, programas destinados à quimioterapia oral são incentivados, 

os quais devem abranger todas as etapas do tratamento, incluindo: prescrição, 

identificação dos profissionais envolvidos, definição de responsabilidades, rotinas de 

obtenção do quimioterápico oral, manuseio e armazenamento seguros (ASCO, 

2017a). 

Outros parâmetros também são analisados pelo QOPI, como monitoramento 

(adesão farmacoterapêutica), concepção de planos específicos para a quimioterapia 

oral (indicação, dose, cronograma de administração) e educação do paciente. Nesse 

quesito, preconiza-se o estabelecimento de procedimentos em caso de dose 

perdida, eventos adversos e toxicidades, além de instruções de como entrar em 

contato com a instituição na qual o paciente realiza sua terapia (ASCO, 2017a). 

A QOPI fornece subsídios, ainda, sobre como estruturar tal programa, tais 

como: padronização de fluxo de trabalho, documentação, desenvolvimento de 

sistema organizado (eletrônico), discussões multidisciplinares, reavaliação da terapia 

em função de eventos adversos, identificação de PRMs, criação de métodos e 

materiais para educação do paciente, desenvolvimento de acompanhamento 

específico (plano personalizado para medicamentos), dentre outros (ASCO, 2017a). 

Mediante o exposto, torna-se possível desempenhar uma Assistência 

Farmacêutica de qualidade, baseada na garantia do acesso a medicamentos, com 

segurança e qualidade, e promoção de seu uso racional. É factível, portanto, 

estabelecer políticas que se concretizem em ações, acompanhá-las e avaliá-las, 

criando espaço para discussões pertinentes à área. A perspectiva é a da 

integralidade, cuja efetivação envolve o estabelecimento de estratégias, parcerias e 

interfaces com outras políticas setoriais, bem como a participação de diferentes 

atores e segmentos envolvidos (BRASIL, 2006). 

O farmacêutico, nesse cenário, assume caráter fundamental para a atenção à 

saúde e a sua inserção passa a ser uma necessidade. Entretanto, ele precisa estar 

preparado, munido de conhecimentos e competências que viabilizem a promoção e 

a implementação de tais políticas. Ou seja, sua formação e capacitação devem estar 
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voltadas para a nova demanda de sua atuação (BOVO; WISNIESWSKI; MORSKEI, 

2009). As instituições de ensino farmacêutico, por sua vez, devem promover 

adaptações curriculares de modo a formar um profissional que pense criticamente 

em sua prática (ANGONESI; SEVALHO, 2010; PEREIRA; OSVALDO, 2008). 

Contudo, tal empenho não garante mudança na realidade dos serviços 

farmacêuticos se não houver reorganização do processo de cada um dos serviços. 

Somente assim o farmacêutico contribuirá para o real significado da Assistência 

Farmacêutica (ANGONESI; SEVALHO, 2010). 



 

7 CONCLUSÃO 

A avaliação farmacêutica de receitas médicas emitidas para pacientes 

ambulatoriais das unidades HCI e CEMO do INCA em uso de quimioterápicos orais 

revelou que a qualidade da prescrição do hospital precisa ser melhorada, a fim de 

que o processo de assistência à saúde se torne mais seguro e consequências 

adversas ao paciente sejam evitadas. O fornecimento parcial de informações 

específicas do paciente e de sua terapia pode induzir profissionais ao erro, 

comprometer a comunicação entre os envolvidos e causar danos ao paciente. 

A elaboração da Lista de Conferência serviu de subsídio para a concepção 

dos formulários Avaliação Farmacêutica de Informações do Paciente e Avaliação 

Farmacêutica de Informações do Tratamento Oncológico (Apêndices A, B e C, 

respectivamente), os quais se mostraram ferramentas eficazes na avaliação da 

prescrição quanto a concentração, dose e via de administração; adequação, forma 

farmacêutica, grau de toxicidade e interação medicamentosa. 

Por sua vez, a verificação no prontuário do paciente de informação relevante 

não constante na receita médica mostrou-se primordial, tendo em vista o resgate de 

dados importantes. 

Os profissionais de saúde são responsáveis por garantir a prevenção da 

ocorrência de erros de medicamentos. Nesse sentido, o farmacêutico tem muito a 

contribuir ao realizar a avaliação da receita médica, promovendo o uso racional de 

medicamentos pelo paciente oncológico. Dessa forma, a aplicação da análise 

farmacêutica da prescrição contribui na interação desse profissional à equipe clínica 

e ao paciente, proporcionando maior visibilidade de suas ações, bem como respeito 

e credibilidade. 



 

8. REFERÊNCIAS 

ABAJO, F.J. El medicamento como solución y como problema para la salud pública: 
una breve incursión a los objetivos de la farmacoepidemiología. Rev. Esp. Salud 
Publica, v. 75, n. 4, p. 281-284, 2001. Disponível em: 
<http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-
57272001000400002>. Acesso em: 25 mar. 2016. 

AGUIAR, G.; SILVA JÚNIOR, L.A.; FERREIRA, M.A.M. Ilegibilidade e ausência de 
informação nas prescrições médicas: fatores de risco relacionados a erros de 
medicação. Revista Brasileira de Promoção à Saúde, Fortaleza, v. 19, n. 2, p. 84-
91, 2006. 

ALMEIDA, M.R.; CASTRO, L.L.C.; CALDAS, E.D. Conhecimentos, práticas e 
percepção de risco do uso de medicamentos no Distrito Federal. Revista de 
Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada, Araraquara, v. 32, n. 1, p. 225-232, 
2011. Disponível em: 
<http://www.toxicologia.unb.br/admin/ckeditor/kcfinder/upload/files/2011%20RBCF.p
df>. Acesso em: 10 jan. 2017. 

ALVES, T.N.P.; SANTIAGO, T.C.; SANTOS, L.Z. Análise das prescrições médicas 
em unidades de atenção primária à saúde do município de Juiz de Fora-MG. In: 
CONGRESSO ONLINE, 2. Gestão, Educação e Promoção da Saúde. 24 a 26 out. 
2013. Anais... Disponível em: 
<http://www.convibra.com.br/upload/paper/2013/55/2013_55_5988.pdf>. Acesso em: 
12 jan. 2017. 

ANDRADE, C.C. de. Farmacêutico em oncologia: interfaces administrativas e 
clínicas. Fortaleza: Instituto do Câncer do Ceará, 2009. Disponível em: 
<http://www.cff.org.br/sistemas/geral/revista/pdf/70/encarte_pb70.pdf>. Acesso em: 
30 maio 2016. 

ANGONESI, D.; SEVALHO, G. Atenção farmacêutica: fundamentação conceitual e 
crítica para um modelo brasileiro. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 15, 
n. 3, p. 3603-3614, 2010. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232010000900035>. Acesso em: 21 maio 2016. 

ARAÚJO, P.T.B.; UCHÔA, S.A.C. Avaliação da qualidade da prescrição de 
medicamentos de um hospital de ensino. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 
v. 16, suppl. 1, p. 1107-1114, 2011. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232011000700042>. Acesso em: 4 jun. 2016. 

ARRAIS, P.S.D.; BARRETO, M.L.; COELHO, H.L.L. Aspectos dos processos de 
prescrição e dispensação de medicamentos na percepção do paciente: estudo de 
base populacional em Fortaleza, Ceará, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de 
Janeiro, v. 23, n. 4, p. 927-937, 2007. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid= 0S0102-
311X2007000400020&lng=pt>. Acesso em: 19 ago. 2016. 

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272001000400002
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272001000400002


53 

ASCO. Certification measures. 2017b. Disponível em: 
<http://www.instituteforquality.org/qcp/certification-measures>. Acesso em: 20 abr. 
2016. 

ASCO. Quality oncology practice initiative (QOPI®). 2017a. Disponível em: 
<http://www.instituteforquality.org/quality-oncology-practice-initiative-qopi>. Acesso 
em: 20 abr. 2016. 

ASHP. ASHP guidelines on preventing medication errors with antineoplastic agents. 
Am. J. Health-Syst. Pharma., v. 59, p. 1648-1668, 2002. Disponível em: 
<http://www.ashpmedia.org/softchalk/Lead_Surveyor_Training/softchalkleadsurveyor
strainingintromod1/AJHP-2002.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2017. 

BERNARDI, E.A.T. et al. Implantação da avaliação farmacêutica da prescrição 
médica e as ações de farmácia clínica em um hospital oncológico do sul do Brasil. 
Espaço para a Saúde, Londrina, v. 15, n. 2, p. 29-36, 2014. Disponível em: 
<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/espacoparasaude/article/viewFile/17393/pdf
_28>. Acesso em: 17 fev. 2017. 

BORTOLLOTO, B.M. Estudo de referencial de protocolos quimioterápicos de 
um hospital público de Porto Alegre. 2011. 42 f. Monografia (Graduação em 
Farmácia) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. 
Disponível em: 
<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/70112/000821932.pdf?sequence
=1>. Acesso em: 12 fev. 2017. 

BOURMAUD, A. et al. Is oral chemotherapy prescription safe for patients? A cross-
sectional survey. Annals of Oncology, v. 25, n. 2, p. 500-504, 2014. Disponível em: 
<https://academic.oup.com/annonc/article-lookup/doi/10.1093/annonc/mdt553>. 
Acesso em: 15 maio 2016. 

BOVO F.; WISNIESWSKI P.; MORSKEI, M.L.M. Atenção farmacêutica: papel do 
farmacêutico na promoção da saúde. Biosaúde, Londrina, n. 1, v. 11, p. 43-56, 
2009. Disponível em: 
<www.uel.br/revistas/uel/index.php/biosaude/article/download/24303/17900>. 
Acesso em: 10 jan. 2017. 

BÓZOLI, L.F.B. et al. Análise de prescrições médicas para tratamento de câncer de 
mama em um hospital universitário do estado de São Paulo. Revista de Ciências 
Farmacêuticas Básica e Aplicada, Araraquara, v. 35, n. 4, p. 695-700, 2014. 
Disponível em: <http://docplayer.com.br/17933279-Analise-de-prescricoes-medicas-
para-tratamento-de-cancer-de-mama-em-um-hospital-universitario-do-estado-de-
sao-paulo.html>. Acesso em: 8 abr. 2016. 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Gerência de Medicamentos 
Novos, Pesquisa e Ensaios Clínicos. Como a Anvisa vê o uso off label de 
medicamentos. Brasília, 23 maio 2005. Disponível em: 
<http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/registro/registro_offlabel.htm>. Acesso em: 
21 jan. 2017. 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/biosaude/article/download/24303/17900


54 

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução n. 288, de 21 de março de 
1996. Ementa: Dispõe sobre a competência legal para o exercício da manipulação 
de drogas antineoplásicas pelo farmacêutico. Disponível em: 
<http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/288.pdf>. Acesso em: 30 maio 2016. 

______. Conselho Federal de Farmácia. Resolução n. 357, de 20 de abril de 2001. 
Aprova o regulamento técnico das boas práticas de farmácia. Disponível em: 
<http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/357.pdf>. Acesso em: 22 fev. 2016. 

______. Conselho Federal de Farmácia. Resolução n. 565, de 06 de dezembro de 
2012a. Dá nova redação aos artigos 1º, 2º e 3º da Resolução/CFF n. 288 de 21 de 
março de 1996. Disponível em: 
<http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/565.pdf>. Acesso em: 30 maio 2016. 

______. Lei n. 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Dispõe sobre o controle 
sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5991.htm>. Acesso em: 5 maio 2016. 

______. Lei n. 9.787, de 10 de fevereiro de 1999. Altera a Lei n. 6.360, de 23 de 
setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o 
medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos 
farmacêuticos e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9787.htm>. Acesso em: 5 maio 2016. 

______. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Anexo 03: 
protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2013b. Disponível em: 
http://www.hospitalsantalucinda.com.br/downloads/prot_meficamentos.pdf. Acesso 
em: 10 maio 2016. 

______. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução n. 466, de 
12 de dezembro de 2012b. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 

______. Ministério da Saúde. Portaria n. 529, de 1º de abril de 2013a. Institui o 
Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0529_01_04_2013>. Acesso 
em: 15 maio 2016. 

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Instituto Nacional de 
Câncer. TNM: classificação de tumores malignos. 2004. 6. ed. - Rio de Janeiro: 
INCA, 2004. 254 p. 

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Protocolos clínicos 
e diretrizes terapêuticas. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. v. 3. Disponível em: 
<http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/dezembro/16/Livro-PCDT-
Volume-3-site.pdf>. Acesso em: 3 jan. 2017. 

______. Ministério da Saúde/Secretaria de Atenção à Saúde/Departamento de 
Regulação, Avaliação e Controle/Coordenação Geral de Sistemas de Informação. 
Manual de bases técnicas da oncologia – SIA/SUS – Sistema de informações 
ambulatoriais. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 135 p. 

http://www.hospitalsantalucinda.com.br/downloads/prot_meficamentos.pdf


55 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. 
Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções técnicas para sua 
organização. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: 
<http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/judicializacao/pdfs/283.pdf>. Acesso em: 18 
jan. 2017. 

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Política nacional de medicamentos. Brasília: Ministério da Saúde, 
1998b. 

______. Secretaria de Vigilância Sanitária. Portaria n. 344, de 12 de maio de 
1998a. Aprova o regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a 
controle especial. Disponível em: 
<http://www.anvisa.gov.br/legis/portarias/index98.htm>. Acesso em: mar. 2016. 

______. Tribunal de Contas da União. Política Nacional de Atenção Oncológica. 
Brasília: TCU; Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo, 
2011. 132 p. (Relatório de auditoria operacional). 

BROCHETTO, A.D. et al. Prontuário eletrônico do paciente (PEP): análise em 
hospital da Serra Gaúcha (RS). In: CONGRESSO ONLINE, 3. Gestão, Educação e 
Promoção da Saúde. 19 a 22 nov. 2014. Disponível em: 
<http://www.convibra.com.br/upload/paper/2014/70/2014_70_9240.pdf>. Acesso em: 
14 jan. 2017. 

BRODIE, D.C.; PARISH, P.A.; POSTON, J.W. Societal needs for drugs and drug-
related services. Am. J. Pharm. Educ., v. 44, n. 3, p. 276-278, 1980. 

BUZAID, A.C.; MALUF, F.C. Moc – Manual de oncologia clínica do Brasil: 
tumores sólidos. 14. ed. São Paulo: Dendrix, 2016. 813 p. 

CANCER THERAPY ADVISOR. Gastric cancer treatment regimens. 2016. 
Disponível em: <http://www.cancertherapyadvisor.com/gastrointestinal-
cancers/gastric-cancer-treatment-regimens/article/218159/>. Acesso em: 4 maio 
2017. 

CAPCA. Oral cancer drug therapy safe use and safe handling guidelines. 2015. 
Disponível em: <http://www.capca.ca/wp-content/uploads/En-Oral-Chemotherapy-
Guideline-Final-11-May-2015.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2016. 

CARDINAL, L.; FERNANDES, C. Intervenção farmacêutica no processo de 
validação da prescrição médica. Revista Brasileira de Farmácia Hospitalar e 
Serviços de Saúde, São Paulo, v. 5, n. 2, p. 14-19, 2014. Disponível em: 
<http://www.santapaula.com.br/Arquivos/IEP_farmacia_trabalho021.pdf>. Acesso 
em: 15 jan. 2017. 

CARDOSO, L.A.G. Uso off-label de medicamentos. 2014. 41 f. Monografia 
(Mestrado em Ciências Farmacêuticas) – Universidade Fernando Pessoa, Porto, 
2014. Disponível em: <http://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/4879/1/PPG_20098.pdf>. 
Acesso em: 13 jan. 2017. 

http://www.cancertherapyadvisor.com/gastrointestinal-cancers/gastric-cancer-treatment-regimens/article/218159/
http://www.cancertherapyadvisor.com/gastrointestinal-cancers/gastric-cancer-treatment-regimens/article/218159/


56 

CARVALHO, V.T. et al. Erros mais comuns e fatores de risco na administração de 
medicamentos em unidades básicas de saúde. Revista Latino-Americana de 
Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 7, n. 5, p. 67-75, 1999. Disponível em: 
<file:///C:/Users/user/Downloads/1409-2302-1-PB.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2017. 

CASALI, P.G. The off-label use of drugs in oncology: a position paper by the 
European Society for Medical Oncology (ESMO). Ann Oncology, v. 18, n. 12, p. 
1923-1925, 2007. Disponível em: 
<https://academic.oup.com/annonc/article/18/12/1923/213055/The-off-label-use-of-
drugs-in-oncology-a-position>. Acesso em: 18 dez. 2016. 

CASSIANI, S.H. de B.; FREIRE, C.C.; GIMENES, F.R.E. A prescrição médica 
eletrônica em um hospital universitário: falhas de redação e opiniões de usuários. 
Revista da Escola de Enfermagem da USP, São Paulo, v. 37, n. 4, p. 51-60, 2003. 
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0080-62342003000400006>. Acesso em: 
10 jun. 2016. 

______; GIMENES, F.R.E.; FREIRE, C.C. Avaliação da prescrição médica eletrônica 
em um hospital universitário. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 55, n. 
5, p. 509-13, 2002. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/reben/v55n5/v55n5a05.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2016. 

______. Erros na medicação: estratégias de prevenção. Revista Brasileira de 
Enfermagem, Brasília, v. 53, n. 3, p. 424-430, 2000. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/reben/v53n3/v53n3a10.pdf>. Acesso em: 17 jul. 2016. 

COLOMBO, D. et al. Padrão de prescrição de medicamentos nas unidades de 
programa de saúde da família de Blumenau. Revista Brasileira de Ciências 
Farmacêuticas, São Paulo, v. 40, n. 4, p. 549-558, out./dez. 2004. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rbcf/v40n4/v40n4a12.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2017. 

CORRER, C.J. et al. Riscos de problemas relacionados com medicamentos em 
pacientes de uma instituição geriátrica. Revista Brasileira de Ciências 
Farmacêuticas, São Paulo, v. 43, n. 1, p. 55-62, 2007. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rbcf/v43n1/06.pdf?origin=publication_detail>. Acesso em: 
22 abr. 2016. 

COSA. Guidelines for the safe prescribing, dispensing and administration of 
cancer chemotherapy. Clinical Oncological Society of Australia, nov. 2008. 
Disponível em: 
<https://www.cosa.org.au/media/1093/cosa_guidelines_safeprescribingchemo2008.p
df>. Acesso em: 25 maio 2016. 

CUENTRO, V.S. et al. Prescrições medicamentosas de pacientes atendidos no 
ambulatório de geriatria de um hospital universitário: estudo transversal descritivo. 
Ciência & Saúde Coletiva, v. 19, n. 8, p. 3355-3364, 2014. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232014000803355>. Acesso em: 13 ago. 2016. 

ENSP. Tabaco e medicamentos: uma perigosa interação. 21 set. 2010. Disponível 
em: <http://www6.ensp.fiocruz.br/visa/?q=node/4332>. Acesso em: 10 ago. 2016. 

http://www.scielo.br/pdf/rbcf/v40n4/v40n4a12.pdf
https://www.cosa.org.au/media/1093/cosa_guidelines_safeprescribingchemo2008.pdf
https://www.cosa.org.au/media/1093/cosa_guidelines_safeprescribingchemo2008.pdf


57 

EV, L.S.; GUIMARÃES, A.G.; CASTRO, V.S. Avaliação das prescrições dispensadas 
em uma unidade básica de saúde do município de Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. 
Lat. Am. J. Pharm, v. 27, n. 4, p. 543-547, 2008. Disponível em: 
<http://www.ceatenf.ufc.br/Artigos/12.pdf>. Acesso em: 28 maio 2016. 

FABIÁ, A.S. et al. Pharmaceutical validation as a process of improving the quality of 
antineoplastic treatment. J. Oncol. Pharm. Pract., v. 11, n. 2, p. 45-50, 2005. 
Disponível em:<http://opp.sagepub.com/content/11/2/45.short>. Acesso em: 30 maio 
2016. 

FAGERBERG, J.H. et al. Ethanol effects on apparent solubility of poorly soluble 
drugs in simulated intestinal fluid. Molecular Pharmaceutics, v. 9, n. 7, p. 1942-
1952, 2012. Disponível em: <http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/mp2006467>. 
Acesso em: 10 jul. 2016. 

FINATTO, R.B.; CAON, S. Análise das “quase falhas” no processo de prescrição 
detectadas pelo farmacêutico clínico. Revista Brasileira de Farmácia, Rio de 
Janeiro, v. 96, n. 1, p. 1042-1054, 2015. Disponível em: 
<http://www.rbfarma.org.br/files/693--Analise-das--quase-falhas--no-processo-de--
prescricao-detectadas-pelo-farmaceutico-clinico.-29.03.15.pdf>. Acesso em: 13 jun. 
2016. 

FREIRE, C.C.; GIMENES, F.R.E.; CASSIANI, S.H.B. Análise da prescrição médica 
informatizada em duas clínicas de um hospital universitário. Medicina, Ribeirão 
Preto, v. 37, p. 91-6, 2004. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/482>. Acesso em: 29 abr. 2017. 

GANDHI, T.K.; SEGER, D.L.; BATES, D.W. Identifying drug safety issues: from 
research to practice. Int. J. Qual. Health Care, v. 12, n. 1, p. 69-76, 2000. Disponível 
em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10733086>. Acesso em: 21 nov. 2016. 

GOLDIN, A. Dosing and sequencing for antineoplastic synergism in combination 
chemotherapy. Cancer, v. 54, p. 1155-1159, 1984. Disponível em: 
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1097-
0142(19840915)54:1%2B%3C1155::AID-CNCR2820541311%3E3.0.CO;2-
E/full#references>. Acesso em: 17 maio 2017. 

GOLDSPIEL, B. et al. ASHP guidelines on preventing medication errors with 
chemotherapy and biotherapy. Am. J. Health Syst. Pharm., v. 72, p. 231-256, 2015. 

HASSAN, N.B. et al. Development and validation of a new Prescription Quality Index. 
British Journal of Clinical Pharmacology, v. 70, n. 4, p. 500-513, 2010. Disponível 
em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2950985/>. Acesso em: 11 nov. 
2016. 

HEPLER, C.D.; STRAND, L.M. Opportunities and responsibilities in pharmaceutical 
care. Am. J. Hosp. Pharm., v. 47, n. 3, p. 533-543, 1990. Disponível em: 
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2316538>. Acesso em: 2 abr. 2016. 

INCA. Condutas do INCA. Rio de Janeiro: INCA, 2001. 

http://pubs.acs.org/author/Fagerberg%2C+Jonas+H
http://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/482
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1097-0142(19840915)54:1%2B%3C1155::AID-CNCR2820541311%3E3.0.CO;2-E/full#references
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1097-0142(19840915)54:1%2B%3C1155::AID-CNCR2820541311%3E3.0.CO;2-E/full#references
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1097-0142(19840915)54:1%2B%3C1155::AID-CNCR2820541311%3E3.0.CO;2-E/full#references


58 

INCA. Estimativa 2016: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA, 2015. 
Disponível em: <http://www.inca.gov.br/estimativa/2016/tabelaestados.asp?UF=BR>. 
Acesso em: 22 mar. 2016. 

______. O que é o câncer? Rio de Janeiro: INCA, 1996. Disponível em: 
<http://www1.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=322>. Acesso em: 5 maio 2016. 

ISMP. Medicamentos potencialmente perigosos de uso hospitalar e ambulatorial – 
listas atualizadas 2015. Boletim ISMP Brasil, v. 4, n. 3, 2015. Disponível em: 
<http://www.ismp-brasil.org/site/wp-content/uploads/2015/12/V4N3.pdf>. Acesso em: 
8 abr. 2016. 

LEITE, M.A.C.; NOGUEIRA, D.A.; TERRA, F.S. Avaliação da autoestima em 
pacientes oncológicos submetidos a tratamento quimioterápico. Revista Latino-
Americana de Enfermagem, v. 23, n. 6, p. 1082-1089, 2015. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rlae/v23n6/pt_0104-1169-rlae-23-06-01082.pdf>. Acesso 
em: 15 maio 2017. 

LEONARDI, E. Atenção farmacêutica junto aos pacientes oncológicos. ICTQ, 2 
maio 2016. Disponível em: <http://www.ictq.com.br/varejo-farmaceutico/231-atencao-
farmaceutica-junto-aos-pacientes-oncologicos>. Acesso em: 12 fev. 2017. 

LOBO, A.L.; MARTINS, G.B. Radioterapia na região de cabeça e pescoço. Revista 
Portuguesa de Estomatologia, Medicina e Cirurgia Maxilofacial, v. 50, n. 4, p. 
251-255, 2009. Disponível em: <http://www.elsevier.pt/pt/revistas/- 
330/pdf/90137546/S300/>. Acesso em: 15 maio 2017. 

MA, C.S. Role of pharmacists in optimizing the use of anticancer drugs in the clinical 
setting. Integrated Pharmacy Research and Practice, n. 3, p. 11-24, 2014. 
Disponível em: <file:///C:/Users/user/Downloads/IPRP-40428-role-of-pharmacists-in-
optimizing-the-use-of-anti-cancer-dru_021914.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2017. 

MADRUGA, C.M.D.; SOUZA, E.S.M. de. Manual de orientações básicas para 
prescrição médica. 2. ed. rev. ampl. Brasília: CRM-PB/CFM, 2011. 62 p. Disponível 
em: <http://portal.cfm.org.br/images/stories/biblioteca/cartilhaprescrimed2012.pdf>. 
Acesso em: 10 jan. 2017. 

MARQUES, P.A.C. Pacientes com câncer em tratamento ambulatorial em um 
hospital privado: atitudes frente à terapia com antineoplásicos orais e lócus de 
controle de saúde. 2006. 147 f. Dissertação (Mestrado) – Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo, 2006. Disponível em: 
<www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-15012007/Patricia_Crippa.pdf>. 
Acesso em: 4 maio 2017. 

MARTINBIANCHO, J. et al. Profile of drug interactions in hospitalized children. 
Pharmacy Practice, v. 5, n. 4, p. 157-161, 2007. Disponível em: 
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4147794/>. Acesso em: 14 jan. 
2017. 

http://www.inca.gov.br/estimativa/2016/tabelaestados.asp?UF=BR
http://www.ismp-brasil.org/site/wp-content/uploads/2015/12/V4N3.pdf


59 

MASTROIANNI, P.C. Análise dos aspectos legais das prescrições de medicamentos. 
Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada, Araraquara, n. 30, v. 2, p. 
45-48, 2009. Disponível em: <http://serv-
bib.fcfar.unesp.br/seer/index.php/Cien_Farm/article/viewFile/618/820>. Acesso em: 
22 mar. 2016. 

MELO, A.C. et al. Atenção farmacêutica hospitalar: resultados dos 
acompanhamentos no hospital da Baleia – BH-MG. Espaço para Saúde, Belo 
Horizonte, v. 4, n. 2, 2003. Disponível em: 
<http://www.ccs.uel.br/espacoparasaude/v4n2/doc/atencaofarmbh.htm>. Acesso em: 
18 mar. 2016. 

MICHELENA, M.A.A.; FERNÁNDEZ, M.R.; DELGADO, F.A. Pilotaje em la detección 
de errores de prescripción de citostáticos. Revista Cubana de Farmácia, Ciudad de 
la Habana, v. 38, n. 3, p. 1-1, 2004. Disponível em: 
<http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75152004000300006>. 
Acesso em: 25 maio 2016. 

MIKEAL, R.L. et al. Quality of pharmaceutical care in hospitals. Am. J. Hosp. 
Pharm., v. 32, n. 6, p. 567-574, 1975. Disponível em: 
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1155467>. Acesso em: 18 mar. 2016. 

MINAYO, M.C. de S. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 26. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2007. 

MOURA, C.S.; ACURCIO, F.A.; BELO, N.O. Drug-drug interactions associated with 
length of stay and cost of hospitalization. Journal of Pharmacy & Pharmaceutical 
Sciences, v. 12, n. 3, p. 266-272, 2009. Disponível em: 
<https://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/JPPS/article/view/6266/5580>. 
Acesso em: 20 mar. 2016. 

MUKHERJEE, S. O imperador de todos os males: uma biografia do câncer. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2015. 

NCC MERP. Taxonomy of medication errors. 2001. Disponível em: 
<http://www.nccmerp.org/sites/default/files/taxonomy2001-07-31.pdf>. Acesso em: 
18 mar. 2016. 

NEUSS, M.N. et al. Chemotherapy administration safety standards including 
standards for the safe administration and management of oral chemotherapy. 
Oncology Nursing Forum, v. 40, n. 3, p. 225-233, 2013. Disponível em: 
<https://www.ons.org/sites/default/files/2013chemostandards.pdf>. Acesso em: 23 
ago. 2016. 

OLIBONI, L.S.; CAMARGO, A.L. Validação da prescrição oncológica: o papel do 
farmacêutico na prevenção de erros de medicação. Revista HCPA, Porto Alegre, v. 
29, n. 2, p. 147-152, 2009. Disponível em: 
<https://www.hcpa.edu.br/cc/semana_cientifica/assets/anais_da_33_sem_cient_hcp
a.pdf>. Acesso em: 22 fev. 2016. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75152004000300006
http://www.nccmerp.org/sites/default/files/taxonomy2001-07-31.pdf
https://www.asco.org/
https://www.asco.org/
https://www.asco.org/


60 

PAIVA; N.A.; MOURA, C.S. de. Interações medicamentosas potenciais nas 
prescrições de pacientes pediátricos hospitalizados. Revista Brasileira de 
Farmácia, Rio de Janeiro, v. 93, n. 4, p. 463-468, 2012. Disponível em: 
<http://www.rbfarma.org.br/files/rbf-2012-93-4-11.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2016. 

PALCHIK, V. et al. Prescripción de medicamentos oncológicos en un servicio de 
oncología: adecuación a las guías de práctica clínica. Farmacia Hospitalaria, v. 40, 
n. 6, p. 491-495, 2016. Disponível em: <http://www.sefh.es/fh/156_10458.pdf>. 
Acesso em: 20 mar. 2016. 

PAULA, C.S. et al. Uso off label de medicamentos em crianças e adolescentes. 
Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada, Araraquara, v. 32, n. 2, p. 
217-223, 2011. Disponível em: <http://serv-
bib.fcfar.unesp.br/seer/index.php/Cien_Farm/article/viewFile/1214/1105>. Acesso 
em: 21 jan. 2017. 

PEPE, V.L.E.; OSÓRIO-DE-CASTRO, C.G.S. A interação entre prescritores, 
dispensadores e pacientes: informação compartilhada como possível benefício 
terapêutico. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 16, n. 3, p. 815-822, 
2000. Disponível em: <http://adm.online.unip.br/img_ead_dp/35333.PDF>. Acesso 
em: 4 jun. 2016. 

PEREIRA, L.R.L.; OSVALDO, F. de. A evolução da atenção farmacêutica e a 
perspectiva para o Brasil. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, São 
Paulo, v. 44, n. 4, 2008. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
93322008000400006>. Acesso em: 15 out. 2016. 

POSTON, G.J.; BEAUCHAMP, R.D.; RUERS; T.J.M. (Eds.) Textbook of surgical 
oncology. London: Informa Healthcare, 2007. Disponível em: 
<file:///C:/Users/user/Downloads/Textbook%20of%20Surgical%20Oncology-
Poston%20%20(1).pdf>. Acesso em: 15 maio 2017. 

POTE, S.; TIWARI, P.; D’CRUZ, S. Medication prescribing errors in a public teaching 
hospital in India: a prospective study. Pharmacy Practice, v. 5, n. 1, p. 17-20, 2007. 
Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4155145/>. Acesso 
em: 24 out. 2016. 

PRADO, B.B.F. Influência dos hábitos de vida no desenvolvimento do câncer. 
Ciência e Cultura, São Paulo, v. 66, n. 1, 2014. Disponível em: 
<http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-
67252014000100011&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15 maio 2017. 

RIBAS, I.G. La investigación clínica en oncología desde la industria farmacéutica: el 
papel de los especialistas médicos en el descubrimiento y desarrollo de nuevos 
medicamentos. Revista de Oncologia, v. 6, n. 9, p. 547-51, 2004. Disponível em: 
<file:///C:/Users/user/Downloads/13070024_S300_es.pdf>. Acesso em: 4 jun. 2016. 

ROSA, M.B. et al. Erros de prescrição hospitalar de medicamentos potencialmente 
perigosos. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 43, n. 3, p. 490-498, 2009. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
89102009000300013&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 17 jun. 2016. 

http://serv-bib.fcfar.unesp.br/seer/index.php/Cien_Farm/article/viewFile/1214/1105
http://serv-bib.fcfar.unesp.br/seer/index.php/Cien_Farm/article/viewFile/1214/1105
file:///C:/Users/user/Downloads/Textbook%20of%20Surgical%20Oncology-Poston%20%20(1).pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/Textbook%20of%20Surgical%20Oncology-Poston%20%20(1).pdf


61 

ROSA, M.B. et al. Prescrição eletrônica: frequência e gravidade dos erros de 
medicação. Revista da Associação Médica Brasileira, São Paulo, v. 62, p. 22-27, 
2016.  

RUPP, M.T.; DeYOUNG, M.; SCHONDELMEYER, S.W. Prescribing problems and 
pharmacist interventions in community practice. Med Care, v. 30, n. 10, p. 926-940, 
1992. Disponível em: 
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=DeYoung%20M%5BAuthor%5D&caut
hor=true&cauthor_uid=1405798>. Acesso em: 4 jun. 2016. 

SANTANA, G.S.; OLIVEIRA, G.S.; RIBEIRO NETO, L.M. O farmacêutico no âmbito 
hospitalar: assistência farmacêutica e clínica. SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS, 3., 2014, Rio de Janeiro. Anais... Disponível em: 
<http://www.saocamilo-sp.br/novo/eventos-noticias/simposio/14/SCF001_14.pdf>. 
Acesso em: 3 mar. 2017. 

SCHEINBERG, P.; ALENCAR, Á. MOC-Hemato – Manual de oncologia clínica do 
Brasil: hematologia e transplante. 4. ed. São Paulo: Dendrix, 2016.  

SCOPEL, C.T.; CHAVES, G.C. Indução de endividamento hospitalar na compra de 
medicamento em situação de monopólio: o caso do mesilato de imatinibe. Cadernos 
de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 31, n. 3, p. 575-585, mar. 2015. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v31n3/0102-311X-csp-31-03-00575.pdf>. Acesso 
em: 22 fev. 2016. 

SHAH, S.; DOWELL, J.; GREENE, S. Evaluation of clinical pharmacy services in a 
hematology/oncology outpatient setting. Annals of Pharmacotherapy, v. 40, n. 9, p. 
1527-1533, 2006. Disponível em: 
<http://aop.sagepub.com/content/40/9/1527.abstract>. Acesso em: 25 maio 2016. 

SILVA, A.E.; SERAKIDES, R.; CASSALI, G.D. Carcinogênese hormonal e 
neoplasias hormônio-dependentes. Ciência Rural, v. 34, n. 2, p. 625-633, 2004. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cr/v34n2/a48v34n2.pdf>. Acesso em: 15 
maio 2017. 

SILVA, A.E.B. de C.; CASSIANI, S.H. de B. Erros de medicação em hospital 
universitário: tipo, causas, sugestões e providências. Revista Brasileira de 
Enfermagem, Brasília, v. 57, n. 6, p. 671-674, 2004. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/reben/v57n6/a07.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2016. 

SILVA, A.M.S. Erros de prescrição médica de pacientes hospitalizados. Einstein, 
São Paulo, v. 7, n. 3, p. 290-294, 2009. Disponível em: 
<http://www.saudedireta.com.br/docsupload/13400287751357-
Einstein%20v7n3p290-4_port.pdf>. Acesso em: 11 ago. 2016. 

SILVA, S.A. da. A prescrição farmacêutica: uma análise da percepção dos 
profissionais farmacêuticos da cidade Cascavel-PR. 2015. 49 f. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) – Faculdade Assis Gurgacz, 
Cascavel, Paraná, 2015. 

http://aop.sagepub.com/search?author1=Jonathan+Dowell&sortspec=date&submit=Submit
http://aop.sagepub.com/search?author1=Shane+Greene&sortspec=date&submit=Submit
http://aop.sagepub.com/content/40/9/1527.abstract
http://www.scielo.br/pdf/cr/v34n2/a48v34n2.pdf


62 

SILVA, S.S. de; AQUINO, T.A.A. de; SANTOS, R.M. dos. O paciente com câncer: 
cognições e emoções a partir do diagnóstico. Revista Brasileira de Terapias 
Cognitivas, Rio de Janeiro, v. 4, n. 2, p. 73-89, 2008. Disponível em: 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-
56872008000200006&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 17 jan. 2017. 

SILVA; E.V. da; NAVES; J.O.S.; VIDAL, J. O papel do farmacêutico comunitário no 
aconselhamento ao paciente. Farmacoterapêutica, Brasília, ano XIII, n. 4 e 5, jul.-
out. 2008. Disponível em: 
<http://www.cff.org.br/sistemas/geral/revista/pdf/67/057a064_farmacoterapeutica.pdf
>. Acesso em: 14 set. 2016. 

SOUZA, J.M. et al. Avaliação dos indicadores de prescrição e da demanda atendida 
de medicamentos no Sistema Único de Saúde de um município do sul do estado de 
Santa Catarina. Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada, 
Araraquara, v. 33, n. 1, p. 107-113, 2012. Disponível em: <http://serv-
bib.fcfar.unesp.br/seer/index.php/Cien_Farm/article/viewArticle/1672>. Acesso em: 
22 maio 2016. 

TAPLIN, S.H. et al. Reviewing cancer care team effectiveness. Journal of Oncology 
Practice, v. 11, n. 3, p. 239-246, 2015. Disponível em: 
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4438110/>. Acesso em: 25 maio 
2016. 

WEINGART, S.N. et al. Improving electronic oral chemotherapy prescription: can we 
build a safer system? Journal of Oncology Practice, v. 8, n. 6, p. 168-173, 2012. 
Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3500491/>. Acesso 
em: 11 nov. 2016. 

WHO. ATC index with DDD. Oslo: WHO, 2008. Disponível em: 
<https://www.whocc.no/>. Acesso em: 12 nov. 2016. 

YUTAKA, I. et al. A comparison of pharmacists' role functions across various nations: 
the importance of screening. Research in Social and Administrative Pharmacy, v. 
12, n. 2, 2016. Disponível em: <http://www.rsap.org/article/S1551-7411(15)00102-
3/pdf>. Acesso em: 10 fev. 2017 

http://www.cff.org.br/sistemas/geral/revista/pdf/67/057a064_farmacoterapeutica.pdf
http://www.cff.org.br/sistemas/geral/revista/pdf/67/057a064_farmacoterapeutica.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taplin%20SH%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4438110/
https://www.whocc.no/


 

APÊNDICE A – Lista de Conferência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nome do paciente, data de nascimento, matrícula do paciente na instituição, unidade 

hospitalar, clínica, CID, estadiamento oncológico. 

2. Alergia e sensibilidade do paciente a fármacos e alimentos. 

3. Peso, altura e superfície corpórea do paciente na data da consulta. 

4. Datas do último e do próximo tratamento quimioterápico. 

5. Medicamentos antineoplásicos: nome(s) do(s) princípio(s) ativo(s) pela DCB ou DCI 

que compõe(m) o(s) esquema(s) terapêutico(s); nome do(s) protocolo(s) de 

quimioterapia; número de ciclos de cada protocolo e número do ciclo em vigência. 

6. Dose do fármaco de acordo com superfície/peso corporal. 

7. Unidade da dose. 

8. Dose acumulativa máxima, quando aplicável. 

9. Dose máxima/dia. 

10. No caso de necessidade de redução de dose em função de toxicidade ou 

insuficiência renal e/ou hepática, especificar a porcentagem (ou outra medida) de 

redução para cada fármaco aplicado. Os registros correspondentes devem ser 

mantidos em observação. 

11. Posologia. 

12. Duplicidade medicamentosa ou terapêutica. 

13. Interações medicamentosas não desejadas e severas entre os medicamentos 

prescritos. 

14. Indicação de radioterapia concomitante, quando aplicável. 

15. Resultados dos exames laboratoriais do paciente (conforme requerido no protocolo). 

16. Dados do prescritor (nome completo, número de registro no conselho profissional e 

assinatura). 

17. Data de geração da receita. 

18. Dados do farmacêutico (nome completo, número de registro no conselho profissional 

e assinatura) e data. 

19. Legibilidade. 



 

APÊNDICE B – Avaliação Farmacêutica de Informações do Paciente 

Dados a Serem Verificados na Receita Médica do Paciente SIM NÃO 

1.  Nome completo   

2. Data de nascimento completa   

3.  Endereço completo   

4.  Número de matrícula na instituição   

5. Identificação do estabelecimento de saúde (nome completo, endereço e 

telefone) 
  

6.  Identificação da unidade hospitalar da instituição na qual o paciente 

recebe tratamento 
  

7.  Processos alérgicos e sensibilidade a fármacos e alimentos   

8.  Peso, altura e superfície corpórea na data da consulta   

9.  Legibilidade   



 

APÊNDICE C – Avaliação Farmacêutica de Informações do Tratamento 

Oncológico 

Dados a Serem Verificados na Receita Médica do Paciente SIM NÃO 

1.  Identificação da clínica médica em que é realizado o tratamento   

2. Identificação da Classificação Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados com a Saúde (CID)  
  

3.  Estadiamento do paciente oncológico   

4. Nome(s) do(s) princípio(s) ativo(s) pela DCB ou DCI que compõe(m) o(s) 

esquema(s) terapêutico(s)  
  

5.  Nome do(s) protocolo(s) de quimioterapia   

6.  Número de ciclos de cada protocolo   

7. Número do ciclo em vigência   

8.  Datas do último e do próximo tratamento quimioterápico   

9. Dose do fármaco de acordo com superfície/peso corporal   

10. Utilização de sistema métrico para expressar a dose desejada   

11. Dose acumulativa máxima (quando aplicável)   

12. Dose máxima/dia   

13.  Justificativa de redução de dose quando aplicável    

14. Especificação da porcentagem (ou outra medida) de redução de dose 

para cada fármaco aplicado 
  

15. Posologia   

Dados a Serem Verificados na Receita Médica do Paciente SIM NÃO 

16. Duplicidade medicamentosa ou terapêutica   
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17. Interações medicamentosas não desejadas e severas entre os 

medicamentos prescritos 
  

18. Indicação de radioterapia concomitante, quando aplicável   

19. Resultados dos exames laboratoriais do paciente (conforme requerido no 

protocolo) 
  

20. Nome completo do prescritor    

21.  Número de registro do conselho profissional do prescritor   

22.  Assinatura do prescritor   

23.  Data de geração da receita   

24.  Nome completo do farmacêutico    

25.  Número de registro do conselho profissional do farmacêutico   

26. Assinatura do farmacêutico   

27.  Data de assinatura do farmacêutico   

28.  Legibilidade   

 



 

ANEXO A– Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

 


