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ABSTRACT 

 

Cervical cancer is the third most frequent type in the Brazilian female population. As important as 

the correct diagnosis of the disease, is the patient's adherence to drug therapy, which may be lower 

in cancer patients. Pharmaceutical care covers a set of practices performed by the pharmacist, 

aiming to guide the patient about the correct use of medications. Pharmacotherapeutic monitoring is 

considered an important tool that aims to reduce medication errors and errors in treatment, 

increasing its effectiveness and improving the patient's quality of life. Thus, the present study of 

pharmaceutical care aims to prevent and detect problems related to medications, in addition to 

resolving possible negative results associated with medications, concomitantly evaluating the 

adherence of the patient with cervical cancer to pharmacotherapy. Adherence was analyzed from an 

adaptation of the 1986 Morisky-Green Test and the pharmacotherapeutic monitoring method 

selected for this study was Therapeutic Outcome Monitoring (TOM). This method is targeted to 

specific diseases. Ten patients participated in the study, 6 were using cisplatin + radiotherapy and 4 

paclitaxel + carboplatin, the mean age of patients was 48 years and the most prevalent staging was 

2. Half (50%) patients had comorbid hypertension and the most used pharmacological class was A - 

digestive tract and metabolism. Seventy percent (70%) of the patients were considered adherent by 

the adhesion test. Was found 1.7 PRM per patient and PRM type 1 was the most frequent (82.4%). 

There were 67 pharmaceutical interventions, of which 44 were with the patients and 23 with the 

prescribers, 96% of the interventions were accepted. Through this work it was possible to perceive 

the importance of the pharmacist in the care line with the patient, working with the 

multiprofessional team, being able to increase patient safety in their treatment. 

 

Key words: Cervical cancer, pharmacotherapeutic follow-up, pharmacotherapeutic follow-up, 

adherence to treatment, drug-related problems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

RESUMO 

 

O câncer do colo de útero é o terceiro tipo mais incidente na população feminina brasileira. Tão 

importante quanto o diagnóstico correto da doença, é a adesão do paciente a terapia medicamentosa, 

que pode ser menor nos pacientes oncológicos. A atenção farmacêutica abrange um conjunto de 

práticas realizadas pelo farmacêutico, com objetivo de orientar o paciente quanto ao uso correto de 

medicamentos. O acompanhamento farmacoterapêutico é considerado uma ferramenta importante 

que objetiva reduzir erros de medicação e erros no tratamento, aumentando sua eficácia e 

melhorando a qualidade de vida do paciente. Sendo assim, o presente trabalho de atenção 

farmacêutica visa prevenir e detectar problemas relacionados a medicamentos, além de resolver 

possíveis resultados negativos associados a medicamentos, avaliando concomitantemente a adesão 

do paciente com câncer do colo do útero a farmacoterapia. A adesão foi analisada a partir de uma 

adaptação do Teste de Morisky-Green de 1986 e o método de acompanhamento farmacoterapêutico 

selecionado para este estudo foi o TOM (Therapeutic Outcomes Monitoring) ou Monitorização de 

Resultados Terapêuticos. Este método é direcionado para doenças específicas. Participaram do 

trabalho dez pacientes, em que 6 realizavam protocolo de cisplatina + radioterapia e 4 de paclitaxel 

+ carboplatina, a média de idade das pacientes foi de 48 anos e o estadiamento mais prevalente foi 

2. Metade (50%) das pacientes possuíam comorbidade hipertensão e a classe farmacológica mais 

utilizada foi a A – aparelho digestivo e metabolismo. Setenta por cento (70%) das pacientes foram 

consideradas aderentes pelo teste de adesão. Foram encontrados 1,7 PRM por paciente e o PRM do 

tipo 1 foi o mais frequente (82,4%). Foram realizadas 67 intervenções farmacêuticas, destas 44 

foram com as pacientes e 23 com os prescritores, 96% das intervenções foram aceitas. Através deste 

trabalho foi possível perceber a importância do farmacêutico na linha de cuidado com o paciente, 

atuando junto à equipe multiprofissional, sendo capaz de aumentar a segurança do paciente no seu 

tratamento. 

 

Palavras-chave: Câncer do colo do útero, seguimento farmacoterapêutico, acompanhamento 

farmacoterapêutico, adesão ao tratamento, problemas relacionados a medicamentos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O câncer do colo de útero ou cervical ocorre devido a uma infecção persistente por 

determinados tipos de Papilomavírus Humano (HPV). A infecção genital pelo HPV é frequente e na 

maioria das vezes não causa o câncer, porém, em alguns casos específicos, podem acontecer 

alterações celulares, que por sua vez, podem evoluir para a doença. Estas alterações são descobertas 

com facilidade no exame preventivo e possuem alta taxa de cura, demonstrando a importância da 

realização periódica deste exame (INCA, 2016a). 

Este câncer é o terceiro tipo mais incidente na população feminina brasileira e sua 

prevenção foi impulsionada pelo Programa Viva Mulher de 1996, reafirmando assim, como 

prioridade no plano de fortalecimento da rede de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer, 

lançado em 2011 (INCA, 2016b). 

O tratamento para o câncer do colo de útero é baseado no sistema de estadiamento mais 

utilizado, sendo este preconizado pela União Internacional Contra o Câncer (UICC), denominado 

Sistema TNM de Classificação de Tumores Malignos. A quimioterapia é realizada para pacientes 

em estádio IV B e para os estádios II B e IV A, porém somente em associação a radioterapia (INCA, 

2000). 

A Quimioterapia pode ser entendida como a utilização de fármacos, isolados ou 

combinados que atuam em nível celular interferindo no processo de crescimento e divisão celular, 

objetivando o tratamento de neoplasias malignas (BONASSA et al, 2012).  

Tão importante quanto o diagnóstico correto da doença, é a adesão do paciente a terapia 

medicamentosa, que pode ser menor nos pacientes oncológicos, principalmente deprimidos, visto 

que normalmente essa condição resulta em comprometimento físico e emocional, gerando 

diminuição do autocuidado e piorando o prognóstico (FANGER et al, 2010).  

Segundo a OMS, a adesão é o grau em que o comportamento de uma pessoa tomando um 

medicamento, seguindo uma dieta e/ou executando mudanças no estilo de vida, corresponde às 

orientações acordadas com a equipe de saúde (OMS, 2003). 

É função da farmácia hospitalar garantir a qualidade da assistência prestada ao paciente por 

meio do uso seguro e racional de medicamentos e correlatos, adequando sua aplicação à saúde 

individual e coletiva, nos planos assistencial, preventivo, docente e investigativo (OLIBONI; 

CAMARGO, 2009). 

A atenção farmacêutica abrange um conjunto de práticas realizadas pelo farmacêutico, com 

objetivo de orientar o paciente quanto ao uso correto de medicamentos. Essa prática é considerada 
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pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um serviço indispensável na relação paciente-

medicamento (WHO, 2000).  

O acompanhamento farmacoterapêutico é considerado uma ferramenta importante que 

objetiva reduzir erros de medicação e erros no tratamento, aumentando sua eficácia e melhorando a 

qualidade de vida do paciente, ou seja, a função do farmacêutico é garantir que a terapia 

medicamentosa dos pacientes esteja adequada, sendo esta eficaz, segura e conveniente para os 

pacientes (STURARO, 2009). 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o farmacêutico deve atuar 

ativamente: 

• Na preparação da terapia antineoplásica; 

• Avaliação da prescrição médica, observando à viabilidade, estabilidade e 

compatibilidade físico-química dos componentes; 

• Na adequação aos protocolos estabelecidos pela equipe multidisciplinar na terapia 

antineoplásica (BRASIL, 2004). 

O papel do farmacêutico também consiste no aconselhamento e supervisão do tratamento. 

Este aconselhamento ao paciente oncológico deve englobar os efeitos dos citostáticos e da terapia 

utilizada, localização dos efeitos, técnicas de administração, efeitos adversos e interações 

medicamentosas. Os serviços farmacêuticos devem estar presentes durante todos os ciclos 

terapêuticos, completando os cuidados médicos (LEÃO et al, 2012).  

Nos dias atuais, os cuidados farmacêuticos englobam um conceito abrangente que significa 

a interação entre o farmacêutico e o paciente em conjunto com outros profissionais da área de 

saúde, como medicina e enfermagem, tendo como objetivo atingir a melhoria da qualidade de vida 

do paciente. Neste conceito, estão incluídos a dispensação ativa, a consulta de indicação 

farmacêutica, a farmacovigilância, a manipulação magistral, a educação para saúde e o seguimento 

farmacoterapêutico (ESPANHA, 2001; BRASIL, 2001). 

O seguimento farmacoterapêutico é um exercício profissional que abrange pesquisar, 

identificar, prevenir e resolver os Resultados Negativos Associados a Medicamentos (RNM), sendo 

esses definidos como resultados na saúde do paciente não adequados com o objetivo da 

farmacoterapia. A suspeita de um RNM ocorre na situação em que o paciente está em risco de sofrer 

um problema de saúde associado ao uso de medicamentos, graças à existência de um ou mais 

Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM), que são considerados fatores de risco para os 

RNM. Então, os PRM são todas as ocorrências, que durante a utilização de medicamentos, podem 

causar aparecimento de um ou mais RNM (GRANADA, 2007). 

Visto que o câncer do colo do útero é o terceiro mais incidente na população feminina, 

sendo importante o acompanhamento das pacientes em tratamento e que a adesão ao tratamento em 
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paciente oncológicos é um tema que merece destaque, o presente trabalho busca utilizar a atenção 

farmacêutica para prevenir e detectar problemas relacionados a medicamentos, além de resolver 

possíveis resultados negativos associados a medicamentos, avaliando concomitantemente a adesão 

do paciente com câncer do colo do útero a farmacoterapia. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Câncer do Colo do Útero  

O câncer do colo do útero ocorre devido a replicação desordenada do epitélio de 

revestimento deste órgão, assim comprometendo o tecido subjacente (estroma) e sendo capaz de 

invadir estruturas e órgãos próximos ou distantes. Existem dois tipos de carcinomas invasores do 

colo do útero, que se classificam dependendo da origem do epitélio comprometido. Esses são o 

carcinoma epidermoide (mais incidente, que acomete o epitélio escamoso, representando 80% dos 

casos) e o adenocarcinoma (mais raro, acometendo o epitélio glandular) (BRASIL, 2013). 

A doença foi sugerida por Zur Hausen em 1977 e comprovada ao longo da década de 80 

com o isolamento do vírus em células de tumores cervicais (HAUSEN, 2002).  

Um estudo realizado em vinte e dois países, distribuídos pelos cinco continentes, foi capaz 

de demonstrar uma prevalência de 99,7% de HPV nos carcinomas cervicais uterino. Em quase 

totalidade dos casos de câncer do colo do útero ocorre presença do HPV, tendo altas medidas de 

associação demonstradas, implicando em uma maior atribuição de causa específica relatada para um 

câncer em humanos. Sendo assim, torna-se determinado que a infecção pelo HPV é causa 

necessária para o desenvolvimento do câncer do colo do útero. Dentre os vírus HPV, os tipos 16 e 

18 são os de alto risco oncogênicos mais prevalentes, estão presentes em 70% dos casos de câncer 

do colo do útero (WALBOOMERS et al, 1999; IARC, 2007; SMITH et al, 2007; BRASIL, 2013). 

A infecção pelo HPV é comum, estimativas concluem que até 80% das mulheres 

sexualmente ativas adquirirão esta infecção ao longo da vida. Considerando que aproximadamente 

291 milhões de mulheres são portadoras do HPV e que 32% estão infectadas pelos tipos 16,18 ou 

ambos e cruzando este dado com a incidência anual mundial de 530 mil casos de câncer do colo do 

útero pode indicar que o câncer é um desfecho raro, mesmo em mulheres infectadas pelo HPV 

(SANJOSE, 2007; FERLAY et al, 2010; BRASIL, 2013). 

As linhas de cuidado dos cânceres do colo do útero se fazem através de um conjunto de 

ações e serviços relacionados a saúde, sendo estes baseados em critérios de epidemiologia e de 

acordo com a regionalização, tentando assim superar os novos desafios. A estruturação dessas linhas 

de cuidado engloba intervenções na promoção, prevenção e recuperação da saúde, na reabilitação e 

nos cuidados paliativos, onde estas são estruturadas em vários pontos de atenção à saúde, visando 

resultados clínicos favoráveis a custos compatíveis baseados em evidência científica (BRASIL, 

2013). 
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2.2 Protocolos Clínicos do Instituto Nacional do Câncer  

As neoplasias do colo do útero correspondem ao tipo de tumor ginecológico mais 

frequente na população brasileira. Grande parte dos casos matriculados no Hospital do Câncer II é 

diagnosticada em estádios localmente avançados e recebe tratamento combinado de quimioterapia e 

radioterapia (INCA, 2011). 

As pacientes devem passar por exame ginecológico detalhado e realizar exames 

laboratoriais como hemograma completo, EAS, provas de função hepática e renal, além de 

sorologia para HIV (INCA, 2011). O estadiamento do tumor ocorre de acordo com a FIGO, 

conforme descrito abaixo: 

Quadro 1. Estadiamento e definição do tumor segundo a classificação FIGO/TNM 

ESTADIAMENTO 

(FIGO)/TNM 

(AJCC, 2010) 

DEFINIÇÃO 

IA/T1a Tumor limitado ao endométrio ou a ≤ metade do miométrio; 

IB/T1b 
Invasão tumoral > metade do miométrio ou tumor que se estende até as 

glândulas cervicais exclusivamente; 

II/T2 Tumor envolve o estroma cervical, mas não se estende além do útero; 

III Tumor estende-se além do útero, mas está confinado à pelve verdadeira; 

IIIA/T3a Invasão da serosa e/ou anexos; 

IIIB/T3b Metástases vaginais ou envolvimento de paramétrios; 

IIIC 
Metástases para linfonodos pélvicos (IIIC1/N1) e/ou para-aórticos 

(IIIC2/N2); 

IVA/T4 Invasão da bexiga e/ou mucosa intestinal; 

IVB/M1 Doença à distância. 

Fonte: INCA, 2011. 

Também devem ser realizados exames de imagem, como raio X de tórax, ultrassonografia 

de abdômen e transvaginal ou tomografias de abdômen e pelve como substituição à 

ultrassonografia. Retossigmoidoscopia e citoscopia só serão realizadas nos casos de suspeita clínica 

de acometimento de reto e bexiga, respectivamente (INCA, 2011). 

Os tratamentos podem ser divididos em modalidades, sendo estas o tratamento curativo 

(cirurgia ou quimiorradioterapia), neoadjuvante, adjuvante e paliativo (INCA, 2011).  

• Tratamento curativo (cirurgia): Pacientes com doença estágio IA, IB1 e pacientes 

com estágio IIA, passíveis de tratamento cirúrgico com intenção curativa, sendo estas 

primariamente abordadas pelo Serviço de Ginecologia.  
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• Tratamento curativo (quimiorradioterapia): Estágios IIB2 e IVA, pacientes com 

indicação de tratamento radioterápico recebem tratamento combinado com quimioterapia à 

base de cisplatina 40 mg/m2 (dose máxima de 70 mg), uma vez por semana, por cinco a seis 

semanas consecutivas, durante a radioterapia externa. Realização semanal de hemograma 

completo e dosagem de creatinina, potássio e magnésio antes de cada aplicação. As 

pacientes recebem, posteriormente, braquiterapia em alta taxa de dose. 

• Tratamento neoadjuvante: O tratamento quimioterápico neoadjuvante à radioterapia 

não demonstrou benefícios nos estudos clínicos disponíveis e, portanto, não deve ser 

indicado. 

• Tratamento adjuvante: É indicado para pacientes com doença estágios IIB e IIA, 

submetidas à cirurgia, com fatores de mau prognóstico encontrados na avaliação patológica. 

Consiste em quimiorradioterapia, seguindo os mesmos moldes da usada com intenção 

curativa. 

• Tratamento paliativo: Pacientes com Performance Status 0 a 2, serão avaliadas 

quanto à indicação de quimioterapia paliativa. O esquema de escolha consiste na 

combinação de quimioterápicos à base de platina. A combinação de paclitaxel 175 mg/m2 e 

carboplatina AUC 5 a cada 21 dias por seis ciclos será considerada de eleição. Monoterapia 

à base de cisplatina poderá ser considerada em alguns casos. 

2.2.1 Aspectos Farmacológicos da Terapia Antineoplásica 

Os complexos de platina possuem ampla atividade antineoplásica e tornaram-se a base do 

tratamento de diversos tipos de câncer. A cisplatina e a carboplatina penetram nas células através de 

um transportador ativo de Cu2+, o CTR1, e, ao fazê-lo, degradam o transportador. São ativamente 

expulsos das células por transportadores de cobre ATP7A e ATP7B e pela proteína de resistência de 

múltiplos fármacos 1 (MRP1). A expressão desses transportadores é variável e pode contribuir para 

resistência clínica a esses fármacos. No interior da célula, os ligantes cloreto e cicloexano dos dois 

análogos são deslocados por moléculas de água, produzindo uma molécula de carga positiva e 

altamente reativa. Na reação citotóxica primária, a espécie do fármaco com água reage com sítios 

nucleofílicos do DNA e em proteínas. Os complexos de adição de platina-DNA inibem a replicação 

e a transcrição, resultando em quebras de filamento único e duplo filamento e em erros de 

codificação e se forem reconhecidos por proteínas de controle, induzem a apoptose (BRUNTON, 

2012). 

Os taxanos tornaram-se componentes centrais de esquemas utilizados no tratamento dos 

cânceres de ovário, mama, pulmão, gastrointestinais, geniturinário e de cabeça e pescoço 

metastáticos. Atualmente, esses fármacos são administrados uma vez por semana ou uma vez a cada 
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três semanas. O paclitaxel possui capacidade singular de promover a formação de microtúbulos em 

temperaturas frias e na ausência de GTP. Liga-se especificamente à subunidade β-tubulina dos 

microtúbulos e antagoniza o desmonte dessa proteína do citoesqueleto celular, resultando no 

aparecimento de feixes de microtúbulos e estruturas aberrantes derivadas de microtúbulos na fase 

mitótica do ciclo celular. Em consequência, ocorre interrupção da mitose. A destruição celular 

depende tanto da concentração do fármaco quanto da duração da exposição da célula. Os fármacos 

que bloqueiam a progressão do ciclo celular antes da mitose antagonizam os efeitos tóxicos dos 

taxanos (BRUNTON, 2012). 

2.3 Adesão à Terapia Antineoplásica 

A adesão ao tratamento pode ser considerada o grau onde o comportamento de uma pessoa, 

que pode ser representado pela ingestão de medicamento, seguimento da dieta e mudanças no estilo 

de vida corresponde e concorda com recomendações do médico ou de outro profissional de saúde. 

Também é entendida como um meio para se alcançar um fim, uma abordagem para a manutenção 

ou melhora da saúde, objetivando reduzir os sinais e sintomas de uma doença (HAYNES, 1979; 

MILLER et al, 1997). 

A avaliação da adesão à terapia do paciente pode demonstrar dois problemas comuns: 

• Não adesão involuntária, ou seja, quando não tem intenção, ocorre quando o paciente 

apresenta dificuldade em cumprir o tratamento ou o segue de forma inconsistente com as 

instruções do prescritor. 

• Não adesão voluntária, ocorre quando o paciente decide racionalmente não utilizar 

os medicamentos ou utilizar de forma diferente às instruções do prescritor (OTUKI; 

CORRER, 2011). 

Adesão é um fenômeno multidimensional determinado pela interação de cinco fatores 

(Figura 1), denominados como “dimensões”, no qual os fatores relacionados ao paciente são apenas 

um determinante. A opinião comum de que os pacientes são unicamente responsáveis por seguir seu 

tratamento é enganadora e reflete o equívoco mais comum de como outros fatores afetam o 

comportamento e a capacidade da pessoa aderir a seu tratamento (OMS, 2003). 
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Figura 1. Dimensões da Adesão (OMS, 2003). 

 

2.3.1 Metodologias de detecção da adesão 

Diversos métodos vêm sendo utilizados para avaliar a baixa adesão, dentre eles, 

autorrelato, contagem manual e eletrônica de comprimidos, retirada de medicamentos em farmácias, 

dosagens laboratoriais de fármacos ou seus metabólitos e questionários. Mesmo com a baixa 

sensibilidade e acurácia, os questionários vêm sendo mais utilizados devido ao custo relativamente 

baixo e fácil aplicação em grandes populações (HAWKSHEAD; KROUSEL-WOOD, 2007; BEN; 

NEUMANN; MENGUE, 2012).  

Um questionário amplamente utilizado no Brasil (BEN; NEUMANN; MENGUE, 2012) é 

o teste de Morisky-Green, sendo este formado por quatro questões que devem ser perguntadas ao 

paciente: 

1) Você, alguma vez, esquece de tomar seu remédio?  

2) Você, às vezes, é descuidado quanto ao horário de tomar seu remédio?  

3) Quando você se sente bem, alguma vez, você deixa de tomar o remédio?  

4) Quando você se sente mal com o remédio, às vezes, deixa de tomá-lo?  

De acordo com o protocolo deste teste, considera-se aderente ao tratamento o paciente que 

consegue pontuação máxima de quatro pontos e não aderente o que recebe 3 pontos ou menos 

(GARBER et al, 2004). 

 

2.3.2 Fatores que influenciam a adesão e consequências da não adesão 

Diversos fatores são capazes de influenciar a adesão do paciente à terapia medicamentosa, 
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entre eles: o acesso aos medicamentos; condições socioeconômicas, culturais e religiosas; 

conhecimento sobre os medicamentos; capacidade cognitiva; complexidade do tratamento; 

expectativas e medos associados ao tratamento, melhora ou piora da condição clínica, entre outros. 

Com isso, durante a prática da atenção farmacêutica, a adesão ao tratamento pode ser avaliada 

através de uma revisão minuciosa de como o paciente utiliza seus medicamentos e de toda sua 

experiência com os mesmos. A responsabilidade do profissional farmacêutico é compreender a 

dimensão da adesão do paciente ao tratamento e trabalhar para que esta não seja um problema 

durante a linha de cuidado com o paciente (OTUKI; CORRER, 2011). 

Alterações físicas e psicológicas causadas pelo câncer são evidentes e geram grande 

impacto desde o diagnóstico, destacando-se a ansiedade e a depressão, que diversas vezes, 

persistem, mesmo durante o tratamento. Tais alterações psicológicas podem estar relacionadas a 

efeitos colaterais decorrentes do tratamento como queda de cabelo, vômitos e alterações corporais 

que podem estar presentes, e ainda que temporários, esses eventos adversos são capazes de 

contribuir para a continuidade da depressão (SOUZA et al, 2013). 

Tão importante quanto o diagnóstico correto da doença, é a adesão do paciente a terapia 

medicamentosa, que pode ser menor nos pacientes oncológicos, principalmente deprimidos, visto 

que normalmente essa condição resulta em comprometimento físico e emocional, gerando 

diminuição do autocuidado e piorando o prognóstico (FANGER et al, 2010).  

A duração do tratamento pode ser considerada um dos fatores que justifica a baixa adesão, 

visto que por diversas vezes pode ser difícil segui-lo de forma regular. Além disso, existem aspectos 

como o sistema de saúde, a prestação de serviços, a doença e seu tratamento que também vêm 

influenciar na adesão. Esse problema infelizmente por diversas vezes é ignorado pelos profissionais 

de saúde, sendo a baixa adesão normalmente a primeira causa para a queda da condição clínica 

(REINERS et al, 2008; SOUZA et al, 2013). 

A não-adesão vem sendo associada a uma elevação no consumo dos recursos de saúde, isto 

inclui: visitas mais frequentes ao hospital, maiores taxas de hospitalização e um maior tempo de 

internação (GIVEN, 2011). 

Sendo assim, torna-se importante gerar consciência no paciente quanto a diminuição da 

adesão, mesmo que em longo prazo, visto que a adesão é um ponto crítico que pode influenciar 

negativamente tanto na qualidade de vida do paciente quanto nas economias em saúde, pois são 

capazes de aumentar os índices de internação e consultas emergenciais. Além disso, se o 

profissional prescritor não estiver sabendo que o paciente não está cumprindo a terapia como o 

combinado, este pode atribuir para a progressão da doença ou sintomas não controlados à ineficácia 

do fármaco e pode assim modificar ou adicionar novos medicamentos sem que haja necessidade 

(FOULON et al, 2011). 
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2.4 Atenção Farmacêutica 

 

A atenção farmacêutica pode ser aplicada em todas as atividades exercidas pelo 

farmacêutico, relacionadas a terapia do paciente, dando suporte para o resgate das funções do 

farmacêutico nas farmácias comunitárias e para a reconstrução da relação do profissional com o 

paciente. Ao assumir a responsabilidade pelo cuidado do paciente com objetivo de manter uma 

relação terapêutica de respeito e confiança, o farmacêutico reafirma seu papel na equipe de saúde, 

revelando assim, seu valor social (ANGONESI; SEVALHO, 2008). 

 

2.4.1 Histórico da Atenção Farmacêutica 

  

Nos Estados Unidos, o farmacêutico perdeu papel nas farmácias com a industrialização, tal 

perda foi contornada no âmbito hospitalar com a criação de uma disciplina que buscava resgatar a 

participação do farmacêutico na equipe de saúde, sendo esta a Farmácia Clínica (ANGONESI; 

SEVALHO, 2008). 

Em 1952, foi estabelecido através do código de ética da American Pharmacists Association 

(AphA) que os farmacêuticos não poderiam discutir os efeitos terapêuticos dos medicamentos com 

os pacientes e necessitavam encaminhar os pacientes para o médico ou para o dentista, em caso de 

dúvidas, acabando assim com a responsabilidade que os farmacêuticos tinham sobre o uso dos 

medicamentos. Sendo assim, os profissionais farmacêuticos comunitários foram limitados a compra 

e venda de medicamentos sem que pudessem interferir na terapêutica. Porém os farmacêuticos 

hospitalares participavam de atividades variadas como a distribuição dentro da instituição e a 

participação da Comissão de Farmácia e Terapêutica, com isso resistindo à influência da indústria e 

dos profissionais prescritores sobre o uso dos medicamentos, garantindo assim voz à farmácia na 

decisão terapêutica (HIGBY, 2002). 

Brodie e Benson, na década de 1960, afirmaram que a responsabilidade pelo controle da 

utilização dos medicamentos deveria ser dos farmacêuticos. Daí surge, então, um movimento que 

teve como resultado um modelo de prática farmacêutica, aplicado especialmente em hospitais, 

chamado de Farmácia Clínica.  

Hepler, em 1987, analisou a educação farmacêutica e a prática, correlacionando com as três 

ondas socioeconômicas da história mundial (agrária, industrial e da informação). Segundo ele, as 

três ondas da educação farmacêutica são a do empirismo, da ciência e do cuidado ao paciente. O 
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modelo que era adotado até 1970 (era da ciência) formava cientistas e não profissionais. Para o 

autor, o movimento clínico é um marco do início de uma nova era na educação e prática 

farmacêutica, a era do cuidado com paciente, sendo de alta importância para resgatar a função 

social da farmácia e a profissionalização da prática nos hospitais e nas farmácias comunitárias. 

Hepler e Strand em 1990, apoiaram a implementação de um enfoque centrado no paciente 

e de um desenvolvimento de relação terapêutica em que o profissional e o paciente possam 

trabalhar juntos para resolver os problemas relacionados aos medicamentos. Com isso, fizeram uma 

proposta de definição para a atenção farmacêutica, que foi aceita pelos profissionais mundialmente 

como ideia fundamental da profissão de farmácia. “Provisão responsável do tratamento 

farmacológico com o propósito de alcançar resultados concretos que melhorem a qualidade de vida 

do paciente. Estes resultados são: 1) a cura da doença; 2) a redução ou eliminação dos sintomas; 3) 

a interrupção ou retardamento do processo patológico; 4) a prevenção de uma doença ou dos 

sintomas.” 

Cipolle e colaboradores em 2000, acreditavam que as funções tradicionais de dispensação 

não seriam mais a razão de ser do farmacêutico, por ser uma atividade técnica, podendo esta ser 

realizada por auxiliares treinados. O farmacêutico, por sua vez, deveria assumir responsabilidades e 

funções diferenciadas, voltadas por completo para o paciente com a finalidade de resolver 

problemas farmacológicos complexos. Sendo assim, esses autores defenderam a preparação de um 

novo profissional farmacêutico que seria responsável por uma prática profissional também nova, 

através dela oferecendo um novo serviço, chamado de Atenção Farmacêutica. 

Um dos diferenciais da atenção farmacêutica é o processo de cuidado ao paciente. Os 

autores defendem que deve ter somente um processo de cuidado, e este deve ser padrão para todos 

os locais e todos os farmacêuticos, assim como os processos de atenção médica, atenção 

odontológica e cuidados de enfermagem. Diz respeito a um processo de solução de problemas 

lógico, sistemático e global permitindo ao farmacêutico prestar um serviço completo, uniforme e de 

qualidade ao paciente (ANGONESI; SEVALHO, 2008). 

 

2.4.2 A Atenção Farmacêutica no Brasil 

 

No contexto brasileiro, o farmacêutico tinha as atividades inseridas na Assistência 

Farmacêutica, conceito este que teve sua construção no final dos anos 1980, e envolve todas as 

atividades relacionadas ao medicamento, desde pesquisa e produção até a dispensação de forma 

clínica e integrada (ANGONESI; SEVALHO, 2008). 

Após dez anos foi instituída a Política Nacional de Medicamentos, que preconiza a 
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reorientação do conceito da assistência farmacêutica com a finalidade de garantir a segurança, 

eficácia e qualidade dos medicamentos, assim como a promoção do uso racional e o acesso da 

população aos medicamentos considerados essenciais, assim respondendo à necessidade, discutida 

internacionalmente há anos, de racionalizar o uso e aumentar o acesso, reafirmando que os 

farmacêuticos deviam assumir tal responsabilidade. Nesse contexto, a Assistência Farmacêutica foi 

definida como um grupo de atividades relacionadas com o medicamento, destinadas a apoiar as 

ações de saúde demandadas por uma comunidade. Envolve o abastecimento de medicamentos em 

todas e em cada uma de suas etapas constitutivas, a conservação e controle de qualidade, a 

segurança e a eficácia terapêutica dos medicamentos, o acompanhamento e avaliação da utilização, 

a obtenção e a difusão de informação sobre medicamentos e a educação permanente dos 

profissionais de saúde, do paciente e da comunidade para assegurar o uso racional de medicamentos 

(BRASIL, 1998; ANGONESI; SEVALHO, 2008). 

Apesar da definição dos conceitos ligados à prática farmacêutica na PNM, em 2001 o 

Conselho Federal de Farmácia (CFF) publicou uma resolução, que preconizava as Boas Práticas em 

Farmácia propondo outro conceito de assistência farmacêutica, que englobava a preocupação 

demonstrada nos informes da OMS sobre a assistência integral à saúde, mas não especificava 

atividades farmacêuticas (BRASIL, 2001). Assim como na PNM, ainda não ocorreu adoção do 

conceito de Atenção Farmacêutica, apesar de ser possível evidenciar alguns avanços operacionais 

no estabelecimento de requisitos para a prática farmacêutica, principalmente em farmácias 

comunitárias, que se assemelham aos procedimentos da farmácia clínica e da Atenção Farmacêutica 

(ANGONESI; SEVALHO, 2008). 

Em 2002, um grupo de farmacêuticos da área coordenado pela Organização Pan-

Americana da Saúde (Opas) se uniu com o objetivo de argumentar sobre a uniformização de termos 

e conceitos e para a promoção da Atenção Farmacêutica no Brasil. Seus resultados foram 

publicados em um relatório que posteriormente deu início a uma Proposta de Consenso Brasileiro 

de Atenção Farmacêutica. O conceito de Assistência Farmacêutica foi revisto, e foi considerado 

diferente da Atenção Farmacêutica, tendo características multiprofissionais e reunindo todas as 

atividades relacionadas ao abastecimento e utilização de medicamentos (OPAS, 2002). 

Em 2004, o Conselho Nacional de Saúde aprova a Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica, que tem como base os quatro princípios, sendo estes: 

• Ser parte integrante da Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de 

ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde e garantindo os princípios da 

universalidade, integralidade e equidade; 

• Ser compreendida como política pública norteadora para a formulação de políticas 

setoriais, entre as quais destacam-se as políticas de medicamentos, de ciência e tecnologia, 
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de desenvolvimento industrial e de formação de recursos humanos, dentre outras, 

garantindo a intersetorialidade inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja 

implantação envolve tanto o setor público como privado de atenção à saúde;  

• Definir a Assistência Farmacêutica como um conjunto de ações voltadas à promoção, 

proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletivo, tendo o medicamento 

como insumo essencial e visando o acesso e ao seu uso racional. Este conjunto envolve a 

pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua 

seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos 

produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da 

obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população;  

• Definir a Atenção Farmacêutica como um modelo de prática farmacêutica, 

desenvolvida no contexto da Assistência Farmacêutica e compreendendo atitudes, valores 

éticos, comportamentos, habilidades, compromissos e co-responsabilidades na prevenção de 

doenças, promoção e recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de saúde. É a 

interação direta do farmacêutico com o usuário, visando uma farmacoterapia racional e a 

obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados para a melhoria da qualidade de 

vida. Esta interação também deve envolver as concepções dos seus sujeitos, respeitadas as 

suas especificidades bio-psico-sociais, sob a ótica da integralidade das ações de saúde 

(BRASIL, 2004). 

 

2.4.3 Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM) e Resultados Negativos Associados a 

Medicamentos (RNM) 

 

Problemas relacionados à farmacoterapia podem ser considerados problemas clínicos do 

paciente que podem ser detectados, tratados e prevenidos. Torna-se assim evidente a importância da 

prevenção desses problemas, sendo papel do farmacêutico tal ação, o que agrega valor a seus 

serviços para com os pacientes. O conceito do que vem a ser um problema relacionado à 

farmacoterapia é considerado controverso na literatura internacional, sendo utilizados diversos 

termos como “Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM)”, “problemas farmacoterapêuticos” 

ou “Resultados Negativos Associados a Medicamentos (RNM)”. O último conceito consiste em 

uma abordagem proposta pelo III Consenso de Granada onde buscaram diferenciar os problemas 

ocorridos no processo de uso dos medicamentos das falhas nos resultados da farmacoterapia 

(OTUKI; CORRER, 2011).  

Segundo o Terceiro Consenso de Granada, os Problemas Relacionados com Medicamentos 
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(PRM) são definidos como situações em que o processo de uso de medicamentos gera, ou pode 

gerar, o aparecimento de um Resultado Negativo Associado a Medicamentos (RNM). Este por sua 

vez, é considerado como resultados na saúde do paciente não adequados ao objetivo da 

farmacoterapia e/ou falhas associadas ao uso de medicamentos. A suspeita de RNM pode ser 

considerada, a situação em que o paciente tem risco de sofrer problema de saúde associado ao uso 

de medicamentos, geralmente pela existência de um ou mais PRM, que pode ser um fator de risco 

para o aparecimento de um RNM. 

O mesmo Consenso propõe a classificação dos RNM com base em requerimentos que todo 

medicamento deve ter para ser utilizado, sendo estes: efetividade e segurança. Além disso, adaptou 

a definição de seguimento farmacoterapêutico do Documento de Consenso em Atenção 

Farmacêutica do Ministério de Saúde e Consumo da Espanha, de 2001, como a prática profissional 

em que o farmacêutico se torna responsável quanto às necessidades do paciente relacionadas aos 

medicamentos. Esta definição pode ser concretizada através da realização da identificação de PRM, 

que implica em um serviço com compromisso que deve ser realizado de forma continuada, 

sistemática e documentada, em colaboração com o próprio paciente e com os demais profissionais 

do sistema de saúde, a fim de alcançar resultados concretos que melhorem a qualidade de vida do 

paciente. 

Porém, graças a este conceito ainda controverso, foi adotado neste trabalho o segundo 

consenso de granada em que PRM são considerados problemas de saúde, entendidos como 

resultados clínicos negativos associados à farmacoterapia e produzidos por diversas causas que 

levam ao aparecimento de resultados indesejáveis diferentes do objetivo esperado. 

Sendo assim, assume-se que os PRM são todas aquelas situações em que durante o 

processo de utilização dos medicamentos, podem causar o aparecimento de um RNM. Os RNM 

referidos são de três tipos, relacionados com a necessidade do medicamento por parte do paciente, 

com a sua efetividade ou com a sua segurança. A classificação é realizada em seis categorias, que se 

agrupam em três grandes categorias. Observe o quadro a seguir baseado no Segundo Consenso de 

Granada (SANTOS et al, 2007) 
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Quadro 2. Classificação dos PRM 

NECESSIDADE 

1. Problema de saúde não 

tratado 

O doente sofre de um problema de saúde associado ao fato 

de não receber o medicamento de que necessita. 

2. Efeito de medicamento não 

necessário 

O doente sofre de um problema de saúde associado ao fato 

de receber um medicamento de que não necessita. 

EFETIVIDADE 

3. Inefetividade não 

quantitativa 

O doente sofre de um problema de saúde associado a uma 

inefetividade não quantitativa do medicamento. 

4. Inefetividade quantitativa O doente sofre de um problema de saúde associado a uma 

inefetividade quantitativa do medicamento. 

SEGURANÇA 

5. Insegurança não 

quantitativa 

O doente sofre de um problema de saúde associado a uma 

inseguridade não quantitativa de um medicamento. 

6. Insegurança quantitativa O doente sofre de um problema de saúde associado a uma 

inseguridade quantitativa de um medicamento. 

Fonte: Adaptado de Santos et al, (2007). 

 

2.4.4 Métodos de Seguimento Farmacoterapêutico 

 

O método clínico de atenção farmacêutica segue algumas etapas. O farmacêutico deve 

atender os pacientes de forma individualizada com objetivo de coletar e organizar os dados do 

paciente, com todas as informações necessárias, o farmacêutico será capaz de revisar os 

medicamentos do paciente com um olhar clínico, através do qual deve ser capaz de identificar 

problemas relacionados a medicamentos. Em seguida, deve ser construído um plano de cuidado em 

conjunto com o paciente, dentro do qual podem ser incluídas intervenções farmacêuticas. Ao final, 

o farmacêutico agenda o retorno do paciente ou a frequência do seguimento com objetivo de avaliar 

os resultados das suas condutas. O processo deve ser reiniciado com o surgimento de novos 

problemas, reclamações ou mudanças significativas no tratamento do paciente (OTUKI; CORRER, 

2011). 
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Existem várias metodologias de atenção farmacêutica disponíveis na literatura. Na 

Espanha, Brasil e outros países com origem latina, o seguimento farmacoterapêutico foi 

desenvolvido como um sinônimo do que, nos Estados Unidos da América (EUA) e países anglo-

saxões, se entendia como Pharmaceutical Care. Logo após, nos EUA foi criado o termo 

Medication-Therapy Management (MTM) como um serviço clínico voltado ao paciente. Entre as 

metodologias mais citadas no Brasil temos o Método Dáder, o Pharmacotherapy WorkUp (PW) e o 

Therapeutic Outcomes Monitoring (TOM), visando fornecer ao farmacêutico abordagens, 

procedimentos e ferramentas para realizar o atendimento clínico. Todos esses métodos disponíveis 

são adaptações do método clínico clássico de atenção à saúde e do sistema de registro SOAP 

(Subjective, Objective, Assessment, Plan) proposto por Weed na década de 70 (OTUKI; CORRER, 

2011). 

O método TOM é derivado do método PW, que apresenta diversas etapas sendo essas: 

1. Oferta do serviço – agendamento de encontros com o farmacêutico; 

2. Primeira entrevista – coleta de dados e orientação farmacêutica;  

3. Análise situacional – busca de relações entre problemas de saúde e 

medicamentos relatados; 

4. Fase de intervenção – plano de atuação; 

Coletar e 

organizar dados 

do paciente 

Realizar o 

seguimento 

individual do 

paciente 

 

Elaborar um 

plano de 

cuidado em 

conjunto com o 

paciente 

Identificar 

problemas 

relacionado a 

medicamentos 

Figura 2. Processo geral de atenção farmacêutica do paciente. Adapatado de Otuki e Correr (2011). 
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5. Resultado da intervenção; 

6. Nova análise situacional (HERNÁNDEZ et al, 2007). 

Este método é direcionado para doenças específicas, sendo assim necessário o 

desenvolvimento de formulário específico para o tipo de atendimento que será realizado (CASTRO 

et al, 2008). 
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3. OBJETIVO 

3.1 Objetivo Geral 

Realizar o acompanhamento farmacoterapêutico em pacientes com câncer de colo de útero 

atendidos pelo INCA.  

3.2 Objetivos Específicos 

• Identificar possíveis fatores que possam influenciar na adesão a pré e pós 

quimioterapia; 

• Avaliar a farmacoterapia e realizar intervenções com os prescritores e diretamente 

com os pacientes. 

• Avaliar a adesão ao tratamento de pré/pós quimioterapia; 
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4. METODOLOGIA 

4.1 Desenho e Período de Estudo 

  

 O desenho do estudo é prospectivo longitudinal e foi realizado no período de novembro a 

dezembro de 2016.  

 

4.2 Ambiente de Estudo 

  

O estudo é ambientado na unidade hospitalar do Instituto Nacional do Câncer, Hospital do 

Câncer II (HCII).  

 O HCII faz parte dos hospitais que integram a Rede de Hospitais Sentinelas da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), possui atendimento de nível terciário caracterizado 

como hospital de alta complexidade, é um hospital de médio porte que possui sete andares, 83 leitos 

e ocupa uma área de 6000 m2, além disso, possui um prédio anexo para atendimentos ambulatoriais 

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

caráter emergencial (UPA).  

  A farmácia se localiza neste prédio anexo e se subdivide em: 

• Farmácia e Almoxarifado 

• Ambulatório de Farmácia 

• Central de Quimioterapia 

 Em 2009, o Hospital do Câncer II recebeu o certificado de Acreditação Hospitalar concedido 

pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA) – órgão ligado a Joint Comission on Accreditation 

of Health Care Organizations – por prestar serviços de qualidade aos usuários do Sistema Único de 

Saúde e seus acompanhantes de acordo com padrões internacionais de qualidade técnica, gestão e 

atendimento humanizado (INCA, 2016c). 

 

4.3 População Alvo 

Pacientes diagnosticados com câncer do colo do útero que iniciaram tratamento 

quimioterápico venoso ambulatorial em novembro de 2016. 

 

4.3.1 Critérios de Inclusão 

• Pacientes com mais de 18 anos; 



33 

 

• Pacientes diagnosticados com câncer de colo do útero; 

• Pacientes iniciando tratamento com quimioterápico venoso no ambulatório no 

período de novembro de 2016; 

 

4.3.2 Critérios de Exclusão 

• Pacientes que desistiram de participar do estudo em qualquer momento da pesquisa; 

• Pacientes que foram a óbito no período do estudo; 

• Pacientes incapazes de responder ou interagir com o entrevistador; 

• Pacientes que interromperam a quimioterapia venosa ambulatorial por qualquer 

motivo, realizando menos de duas sessões de quimioterapia. 

 

4.4 Atenção Farmacêutica 

O método de acompanhamento farmacoterapêutico selecionado para este estudo foi o TOM 

(Therapeutic Outcomes Monitoring) ou Monitorização de Resultados Terapêuticos. Este método é 

composto por diversas atividades, dentre elas: 

• Registro e interpretação de informações relevantes sobre o paciente; 

• Identificação da indicação das prescrições e de potenciais problemas relacionados a 

terapia medicamentosa; 

• Avaliação da adequação do plano terapêutico aos objetivos da terapia; 

• Desenvolvimento de um plano de monitorização utilizando a adaptação do protocolo 

a realidade do paciente; 

• Orientação do paciente quanto a importância do tratamento; 

• Implantação do plano terapêutico e agendamento de nova consulta; 

• Avaliação dos resultados conforme os objetivos propostos; 

• Resolução de possíveis problemas identificados e modificação do plano terapêutico 

quando necessário (CASTRO et al, 2008). 

 

4.4.1 Acompanhamento Farmacoterapêutico 

Para o acompanhamento farmacoterapêutico (Figura 3), foram realizadas no mínimo duas e 

no máximo cinco consultas com o paciente antes ou após a quimioterapia, que é realizada no 

ambulatório de acordo com o plano farmacoterapêutico do paciente.  

Através da planilha de controle da Central de Diluição é possível verificar os pacientes que 
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estão iniciando o tratamento quimioterápico para o câncer de colo do útero. Esta planilha apresenta 

o nome do paciente, o ano de nascimento, o tipo de câncer, a finalidade da quimioterapia, o 

protocolo de escolha, o dia e o número do ciclo, o início e o término do ciclo, entre outras 

informações. Sendo assim, a planilha foi o instrumento de escolha para a seleção dos pacientes que 

iriam participar do estudo. 

Ao agendar o início da quimioterapia na enfermagem, o paciente era contatado 

pessoalmente, com a finalidade de convidá-lo a participar do estudo e receber esclarecimentos sobre 

objetivos e procedimentos do mesmo. Logo após, caso o paciente aceitasse participar, ele assinava o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 1), podendo este ser assinado no dia do 

convite, caso o mesmo seja realizado pessoalmente ou no dia da primeira consulta. 

Na 2a consulta, os pacientes também foram avaliados quanto a adesão ao tratamento de pré 

e pós quimioterapia e receberam orientação com folheto de horários (Apêndice 2), sobre pré e pós 

quimioterapia e aos demais medicamentos utilizados.  

O método TOM sugere que seja elaborado um formulário específico de acordo com as 

necessidades dos pacientes (CASTRO el al, 2008). Foi aplicado um Formulário de 

Acompanhamento Farmacoterapêutico para Pacientes Ambulatoriais, anteriormente elaborado e 

utilizado (CATALDO, 2013), sendo este adaptado a realidade dos pacientes deste estudo e dividido 

em duas partes:  

• A primeira parte (Apêndice 3), que ocorreu na primeira consulta, consiste no 

preenchimento de dados pessoais e sociais, medicamentos em uso, problemas de 

saúde e hábitos de vida; 

• A segunda parte (Apêndice 4) foi utilizada na segunda e demais consultas e consistiu 

na avaliação de exames clínicos e evolução do paciente. 

Ainda sobre a primeira consulta, além do preenchimento do formulário referido acima, foi 

avaliada a prescrição quanto aos objetivos terapêuticos propostos e viabilidade do protocolo de 

tratamento utilizado.  

 

4.4.2 Ferramentas de Orientação Farmacêutica 

 Os pacientes do grupo de estudo, durante a segunda consulta, foram orientados verbalmente 

e com auxílio do Guia de Horários (Apêndice 2) que era utilizado pela instituição com o objetivo de 

orientar pacientes que tivessem dificuldades para conciliar o horário de utilização de seus 

medicamentos. As informações fornecidas aos pacientes foram baseadas nas bulas dos 

medicamentos e na base de consulta bibliográfica Medscape®. 
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4.5 Análise da Adesão ao Tratamento 

 A adesão foi analisada a partir de uma adaptação do Teste de Morisky-Green de 1986 

validado por Val Jiménez e colaboradores (NOGUÉS SOLÁN et al. 2007) através do Formulário de 

Adesão (Apêndice 5) que foi passado para todos os pacientes na segunda consulta. Foram 

pontuados 1 ponto para cada resposta correta conforme o quadro abaixo. Assim de 0 a 3 pontos as 

pacientes foram consideradas de menor adesão e as pacientes com 4 pontos foram consideradas 

aderentes. As questões foram lidas em forma de entrevista individual e as respostas registradas em 

formulário por paciente. Os que responderam de forma incorreta às questões 1 e/ou 2 foram 

caracterizados como tendo comportamento de não-adesão do tipo não-intencional e aqueles que 

responderam sim às questões 3 e/ou 4 como do tipo intencional. 

Quadro 3. Pontuação Padronizada para o Teste de Morisky-Green. 

Pontuação de Morisky-Green 

Questões Pontuação atribuída 

Você esquece às vezes de tomar seu 

medicamento? 

(0) SIM (1) NÃO 

Você toma seu medicamento na hora indicada? (1) SIM (0) NÃO 

Quando você se encontra bem, deixa de tomar 

seu medicamento? 

(0) SIM (1) NÃO 

Quando você se sente mal, deixa de tomar seu 

medicamento? 

(0) SIM (1) NÃO 

 

4.6 Detecção de Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM) e Resultados Negativos 

Associados a Medicamentos (RNM)  

Os possíveis problemas relacionados a medicamentos foram detectados e documentados no 

Formulário de Acompanhamento Farmacoterapêutico com objetivo de prevenir possíveis 

Resultados Negativos Associados a Medicamentos (RNM). 

4.7 Intervenções Farmacêuticas 

Foram consideradas intervenções farmacêuticas todas as ações realizadas pelo 

farmacêutico com o objetivo de solucionar um PRM. Estas ocorreram diretamente com o paciente, 

através da orientação ou com o médico prescritor (Apêndice 6- Carta ao Médico), visando melhorar 

a qualidade da terapia medicamentosa do paciente.  

4.8 Análise Estatística 

As variáveis qualitativas foram expressas em frequência absoluta e/ou porcentagem, enquanto 
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as variáveis quantitativas foram demonstradas em média, mediana e desvio padrão. As variáveis 

utilizadas para análise dos resultados obtidos foram as intervenções farmacêuticas, os problemas 

relacionados a medicamentos e a adesão do paciente ao tratamento de pré e pós quimioterapia. O 

programa Microsoft Excell® foi utilizado para elaboração das tabelas, quadros e gráficos de forma 

a melhor ilustrar os resultados obtidos. 

 

Figura 3. Processo de Acompanhamento Farmacoterapêutico Realizado. 

 

4.9 Aspectos Éticos 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do INCA, em 

conformidade com a legislação vigente, Resolução Conselho Nacional de Saúde 466/2012. As 

informações coletadas durante as entrevistas, nos prontuários e nos sistemas de informação do 

INCA, assim como as informações pessoais dos pacientes foram mantidas sob a responsabilidade da 

pesquisadora principal do projeto e apenas foram divulgados de forma agregada e como resultados 

da pesquisa, de modo que os sujeitos não sejam identificados. O projeto foi aprovado pelo Comitê 

de Ética do INCA e registrado com o número CAEE: 57330616.7.0000.5274, parecer 1.707.771 

(Anexo 1) em 01/09/2016. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Características das Pacientes  

Foram selecionadas todas as pacientes que estavam começando tratamento quimioterápico 

ambulatorial no mês de novembro, totalizando 11 pacientes. Entretanto uma das pacientes foi 



37 

 

internada e não deu continuidade ao tratamento, tendo participado somente de uma consulta. Sendo 

assim, esta paciente foi excluída de acordo com os critérios de exclusão. Então, cumpriram os 

requisitos de inclusão 10 pacientes, destas 6 (60%) realizaram o protocolo de tratamento 

quimioterápico cisplatina associada a radioterapia e 4 (40%) realizaram o protocolo de carboplatina 

associada ao paclitaxel. A média de idade das pacientes foi de 48±8.02 anos e mediana 50, 60% das 

pacientes residem no município do Rio de Janeiro e 40% residem fora do município. Quanto ao 

grau de escolaridade, 40% possuem o 1o grau incompleto, 20% possuem 1o grau completo e 40% 

possuem 2o grau completo. Observe a tabela 1 a seguir. 

Tabela 1. Perfil Demográfico das Pacientes 

Variáveis N= 10 

Média idade 48±8.02 

Estado Civil 

Solteiro (a) 3 30% 

Casado (a) 5 50% 

Divorciado(a) 1 10% 

Viúvo (a) 1 10% 

Localização da Residência 

Residem no município do Rio de Janeiro 6 60% 

Residem fora do município do Rio de Janeiro 4 40% 

Grau de Escolaridade 

Alfabetizado 0 0% 

1º Grau Incompleto 4 40% 

1º Grau Completo 2 20% 

2º Grau Incompleto 0 0% 

2º Grau Completo 4 40% 

Superior Incompleto 0 0% 

Superior Completo 0 0% 

 

As pacientes estudadas estavam com estadiamento 2, 4 e 1, sendo 2 o mais prevalente e 1 o 

menos prevalente. Todos os protocolos quimioterápicos utilizados estavam de acordo com as 

diretrizes brasileiras do Ministério da Saúde para tratamento do câncer do colo do útero e com os 

protocolos clínicos e rotinas estabelecidos no INCA.  

As comorbidades mais observadas (Gráfico 1) foram hipertensão (50%), diabetes (20%) e 

glaucoma (20%). Também foram observadas outras como: depressão, esclerose múltipla, distúrbios 

renais, hiperlipidemias, hipotiroidismo e trombose. 
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Gráfico 1 Frequência das Comorbidades Encontradas 

 

No estudo de Vilaça et al, 2012 foram avaliados prontuários de 167 pacientes com câncer do 

colo do útero (67 idosas e 100 adultas), dentre essas, 31% das pacientes adultas e 47,7% das 

pacientes idosas possuíam comorbidades, as principais destacadas foram hipertensão arterial e 

diabetes. Assim como em Fernandes e Kimura, 2010 foram selecionadas 149 pacientes com câncer 

do colo do útero, observando-se que 51,7% das pacientes apresentaram uma ou mais comorbidades, 

sendo as mais destacadas: hipertensão (43,6%) e diabetes (21,3%). Ambos estudos demonstram 

semelhança estatística com o presente trabalho.  

 Como demonstrado anteriormente as comorbidades estão presentes em grande parte das 

pacientes que possuem o câncer do colo do útero e estas devem ser avaliadas antes do paciente 

iniciar o tratamento, pois podem interferir na evolução e na tolerância ao tratamento oncológico. 

Este tratamento pode trazer impacto na funcionalidade e/ou piorar as comorbidades, pode ser 

arriscado devido à severidade dessas comorbidades, pode também não ter impacto na expectativa de 

vida, devido aos riscos inerentes das comorbidades e as comorbidades, assim como os 

medicamentos previamente utilizados podem alterar a eficácia e segurança do tratamento 

quimioterápico utilizado (PICCIRILLO et al, 2004; GRONBERG et al, 2008; CHARLSON et al, 

1987; SATARINO; RAGLAND, 1994; EXTERMANN, 2007). 

5.2 Perfil Medicamentoso e Classes Farmacológicas das Pacientes 

A maioria dos medicamentos foram prescritos e utilizados pelas pacientes (Tabela 2), apenas 

duas pacientes (20%) fizeram uso de medicamentos sem prescrição, sendo esses, dipirona 

(N02BB02) e ciclobenzaprina (M03BX08).  
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Tabela 2. Medicamentos Prescritos e Utilizados pelas Pacientes 

Código ATC Medicamento Pacientes % de Pacientes 

A01AB17 Metronidazol 1 10% 

A01AC02 Dexametasona 10 100% 

A02BA02 Ranitidina 1 10% 

A02BC01 Omeprazol 3 30% 

A03AX13  Simeticona 1 10% 

A03BB01 Butilescopolamina 2 20% 

A03FA01 Metoclopramida 4 40% 

A03FA04 Bromoprida 8 80% 

A04AA01 Ondansetrona 10 100% 

A06AB02 Bisacodil 1 10% 

A06AD11 Lactulose 2 20% 

       A07DA03 Loperamida 2 20% 

A10BA02 Metformina 1 10% 

A10BB01 Glibenclamida 1 10% 

B01AC23 Cilostazol 1 10% 

B01AF01 Rivaroxabana 1 10% 

B02AA01 Ácido Epsilon Aminocaproico 1 10% 

B03AD03 Sulfato Ferroso 1 10% 

B03BB01 Ácido Fólico 1 10% 

C03AA03 Hidroclorotiazida 2 20% 

C03BA04 Clortalidona 1 10% 

C07AB03 Atenolol 1 10% 

C08CA01 Anlodipino 1 10% 

C09AA02 Enalapril 1 10% 

C09CA01 Losartana 3 30% 

C10AA01 Sinvastatina 1 10% 

H03AA03 L-tiroxina  1 10% 

J01MA02 Ciprofloxacino 1 10% 

L03AA02 Filgrastima 1 10% 

N02AA01 Morfina 3 30% 

N02AA05 Oxicodona 1 10% 

N02AX02 Tramadol 1 10% 

N02BB02 Dipirona 9 90% 

N03AE01 Clonazepam 2 20% 

N03AX12 Gabapentina 3 30% 

N05BA01 Diazepam 1 10% 

N06AA09 Amitriptilina 1 10% 

N06AB06 Sertralina 1 10% 

  N= 10 100% 

 

O uso racional ocorre quando os pacientes recebem o medicamento apropriado à sua 

condição clínica, na dose adequada às suas necessidades individuais, por um tempo correto e com 

menor custo possível para ele e sua comunidade (OMS, 1985). 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi_s9Gm6q3RAhXChJAKHc64CnUQs2YIISgAMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FATC_code_A03&usg=AFQjCNGfiQUjEm_4lW43drAAIyqZtcJdOQ&sig2=RYG02IAdLBPzMgJ5BF15eg&bvm=bv.142059868,d.Y2I
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A automedicação pode ser caracterizada pelo ato de ingerir medicamentos por conta própria, 

sem a orientação médica. Diversas vezes, pode ser vista como uma solução para o alívio imediato 

de alguns sintomas, porém pode trazer consequências graves para saúde do paciente. O uso de 

medicamentos de forma inadequada pode esconder determinados sintomas ocasionando 

agravamento de doenças. Caso o medicamento seja um antibiótico, a atenção deve ser redobrada, 

pois o uso abusivo pode facilitar o aumento da resistência de microorganismos a antimicrobianos, o 

que compromete a eficácia dos tratamentos (BVS, 2017). 

Uma variedade de produtos fabricados pela indústria farmacêutica, a facilidade de 

comercialização e medicamentos e a cultura associada a comodidade assimilada pela sociedade que 

observa na farmácia um local de comercialização de um pouco de tudo, a grande variedade de 

informações disponíveis, principalmente em sites, blogs e redes sociais, também está entre os 

fatores que contribuem para a automedicação (BVS, 2017). 

Neste estudo, 20% das pacientes estavam se automedicando, porém graças a orientação 

farmacêutica foram informadas sobre os riscos da automedicação e a respeito da importância de 

conversarem com seus médicos sobre os sintomas apresentados e os medicamentos que estavam 

utilizando por conta própria.  

As principais classes farmacológicas utilizadas estão descritas no gráfico 2 abaixo. Tendo 

destaque principalmente aparelho digestivo e metabolismo, seguido de sistema nervoso e aparelho 

cardiovascular. 

 

Gráfico 2. Classificação Anatômica  

 

A partir do gráfico acima foi possível observar que as principais classes anatômicas 

prescritas estão correlacionadas com as principais comorbidades encontradas e com o controle de 

sintomas ocasionados pela quimioterapia, sintomas esses como a êmese, que ocorre frequentemente 
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nos pacientes submetidos a esses tratamentos quimioterápicos. 

No quadro 3 observa-se o risco emetogênico dos respectivos antineoplásicos, através dele é 

possível perceber que a cisplatina possui alto risco, a carboplatina médio e o paclitaxel possui um 

risco baixo. Todas as pacientes receberam cisplatina ou carboplatina, o que demonstra a necessidade 

de um tratamento medicamentoso adjuvante para o controle da êmese, tal fato justifica a utilização 

de medicamentos da classe A, como ondansetrona e dexametasona que foram utilizados por 100% 

das pacientes. 

Quadro 4. Risco Emetogênico dos Antineoplásicos segundo a ASCO 

Risco Antineoplásico 

Alto Cisplatina 

Ciclofosfamida  1500 mg/m2 

Dacarbazina 

Dactinomicina 

Moderado Carboplatina 

Ciclofosfamida < 1500 mg/m2 

Doxorrubicina 

Ifosfamida 

Irinotecano 

Baixo Docetaxel 

Etoposídeo 

Gencitabina 

Metotrexato 

Paclitaxel 

Topotecano 

Mínimo Bevacizumab 

Bleomicina 

Vimblastina 

Vincristina 

                                 Fonte: ASCO, 2015. 

 

5.3 Avaliação da Adesão ao Tratamento de Pré/Pós Quimioterapia e Fatores relacionados a Adesão 

Para avaliação da adesão ao tratamento de pré e pós quimioterapia, estando esses 

medicamentos dentre a classe farmacológica mais utilizada (aparelho digestivo e metabolismo), 

encontra-se a seguir os resultados obtidos para o Teste de Morisk-Green aplicado para todas as 

pacientes durante a 2ª consulta.  
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Quadro 5. Pontuação de Morisk-Green 

Pontuação de Morisk-Green 

Pontuação no questionário para avaliação da adesão 

    1 2 3 4 

2ª 

Consulta 

Pacientes (n=10) 0 0 3 7 

% de Pacientes 0% 0% 30% 70% 

 

Quadro 6. Respostas Obtidas para Cada Questão. 

Pontuação de Morisky-Green 

Questões Respostas Obtidas 

Você esquece às vezes de tomar seu 

medicamento? 

(2) SIM (8) NÃO 

Você toma seu medicamento na hora indicada? (9) SIM (1) NÃO 

Quando você se encontra bem, deixa de tomar 

seu medicamento? 

(0) SIM (10) NÃO 

Quando você se sente mal, deixa de tomar seu 

medicamento? 

(0) SIM (10) NÃO 

 

Foi observado que 70% das pacientes foram consideradas aderentes e 30% não aderentes. 

Todas as pacientes consideradas não aderentes foram de forma não intencional, como pode ser 

observado acima. Vale ressaltar que as pacientes haviam sido previamente orientadas quanto a 

utilização dos seus medicamentos e a importância de seguir corretamente o tratamento durante a 

primeira consulta.  

Um estudo em um hospital particular de São Paulo com 61 pacientes oncológicos em 

atendimento ambulatorial avaliou a adesão a quimioterápicos orais através do mesmo método 

utilizado e encontrou resultado de 28% de pacientes não aderentes, o que demonstra um resultado 

semelhante ao encontrado neste trabalho (PIERIN; MARQUES, 2008). 

Segundo a OMS, a adesão é o grau em que o comportamento de uma pessoa tomando um 

medicamento, seguindo uma dieta e/ou executando mudanças no estilo de vida, corresponde às 

orientações acordadas com a equipe de saúde. Assim englobando numerosos comportamentos 

relacionados à saúde e indo além de apenas ingerir o medicamento prescrito. Tal entidade atribui 

um papel mais ativo ao paciente na linha de cuidado do seu tratamento. Também afirma que a 

adesão é uma ferramenta fundamental para o gerenciamento de doenças crônicas, seus benefícios 
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completam o tratamento do paciente que passa a ter sua condição controlada, manter uma vida 

normal e economicamente ativa, diminuindo o papel de cuidadora à família, que pode se dedicar à 

outras atividades. Além de diminuir custos para o sistema de saúde, através da redução de 

internações emergenciais e possíveis intervenções cirúrgicas (OMS, 2003). 

Sendo assim, considerando o conceito amplo em que se encontra a adesão ao tratamento, 

além da pontuação de Morisk-Green, foram também avaliados fatores relacionados a adesão do 

paciente ao tratamento. 

Tabela 3. Fatores Relacionados a Adesão das Pacientes 

Variáveis Pacientes 

(N=10) 

Grau de importância da Pré/Pós Quimioterapia 

Maior que outros medicamentos 4 40% 

Menor que outros medicamentos 0 0% 

Igual aos outros medicamentos 6 60% 

Necessidade de ajuda para utilizar medicamentos 

Sim 1 10% 

Não 9 90% 

Vontade de utilizar os medicamentos 

Sim 9 90% 

Não 1 10% 

Dificuldades de utilização 

Nenhuma 7 70% 

Esquecimento 2 20% 

Dificuldades físicas 1 10% 

  

Na dificuldade de encontrar estudos semelhantes, cita-se o estudo de Cramer et al, 1991 que 

com objetivo de avaliar as razões de não-adesão pelos pacientes encontrou como resultados que 

30% dos pacientes não tomavam o medicamento por esquecimento, 16% referiam outras 

prioridades, 11% optaram por tomar dose menor que a prescrita, 9% alegaram falta de informações 

e 7% fatores emocionais. O mesmo estudo demonstrou que 27% dos indivíduos avaliados não 

souberam dar uma razão para a baixa adesão ao tratamento. 

No presente trabalho as pacientes relataram como dificuldades na utilização dos 

medicamentos de pré e pós quimioterapia principalmente o esquecimento (20%) e dificuldades 

físicas (10%). 
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5.4 Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM) 

 Foram contabilizados os Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM), tendo uma média 

de 1,7 PRM por paciente com desvio padrão de 2,54. Os PRM foram divididos em tipo 1, 2, 3, 4, 5 

e 6, conforme o quadro 2 e seus resultados são apresentados a seguir: 

Tabela 4. Principais Tipos de Problemas Relacionados a Medicamentos Encontrados 

PRM/Paciente 1,7±2,54 

Tipo Número de PRM's % 

PRM 1 14 82.4% 

PRM 2 0 0.0% 

PRM 3 2 11.8% 

PRM 4 1 5.9% 

PRM 5 0 0.0% 

PRM 6 0 0.0% 

Total 17 100.0% 

 

O PRM 1 foi encontrado em 82,4% dos PRM’s e foi classificado como: 

 

1. Problema de saúde não tratado O doente sofre de um problema de saúde associado ao fato de não 

receber o medicamento de que necessita. 

 

 O PRM 1 foi solucionado por diversas vezes através de intervenções farmacêuticas com os 

prescritores. Um fato que chamou atenção foi que as pacientes tinham consultas marcadas de 15 em 

15 dias, porém algumas só possuíam receita médica e medicamentos pré e pós quimioterapia para 

uma semana, apesar de fazerem quimioterapia toda semana, fazendo assim com que faltassem 

medicamentos adjuvantes para uma sessão de quimioterapia. Esta observação foi direcionada à 

chefia da farmácia para a organização de um melhor fluxo junto à oncologia clínica do hospital. 

 Também foram observados os PRM’s 3 e 4, porém em menor frequência quando 

comparados ao PRM 1. Estes dois problemas relacionados a medicamentos estão relacionados a 

efetividade e foram classificados da seguinte forma: 

3. Inefetividade não quantitativa O doente sofre de um problema de saúde associado a uma inefetividade 

não quantitativa do medicamento. 

4. Inefetividade quantitativa O doente sofre de um problema de saúde associado a uma inefetividade 

quantitativa do medicamento. 

 

Os principais medicamentos associados aos PRM encontrados foram a dexametasona e a 

ondansetrona. Observe o quadro 5. 
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Quadro 7. Medicamentos Associados aos PRM's Encontrados 

Medicamento Frequência % Tipos de PRM  

BROMOPRIDA 2 11.8% 1 e 3 

BUTILESCOPOLAMINA 1 5.9% 1 

DEXAMETASONA 4 23.5% 1 

OMEPRAZOL 1 5.9% 1 

LOPERAMIDA 1 5.9% 1 

METOCLOPRAMIDA 2 11.8% 1 

ONDANSETRONA 4 23.5% 1 

NISTATINA 1 5.9% 1 

TRAMADOL 1 5.9% 4 

Total: 9 medicamentos/ 17 PRM 

  

Um estudo identificou 374 problemas relacionados a medicamentos. Os mais observados 

foram os do tipo 1 assim como no presente estudo, em que o doente sofre de um problema de saúde 

associado ao fato de não receber o medicamento de que necessita, correspondendo a 39,6% do total 

de PRM encontrados, 15,2% dos pacientes não estavam tomando ou recebendo o medicamento 

adequado e 10,4% não estavam tomando ou estavam recebendo pouco medicamento. Também foi 

relatada uma média de 2,57 medicamentos por pacientes e após entrevistas essa média subiu para 

3,7 (EDWARDS et al, 2013). 

Os medicamentos relacionados ao trato gastrointestinal apareceram como a segunda classe 

com maior número de PRM (RODRIGO et al, 2007; Conde et al, 2006). Neste estudo esses 

medicamentos aparecem como a primeira classe em número de PRM.  

Os PRM acarretam custos reais, morbidade, admissões e mortalidade em hospitais, sendo 

2/3 desses eventos evitáveis. O farmacêutico ajuda na prevenção e diminuição desses erros ao 

fornecer um serviço de atenção farmacêutica aumentando assim a segurança do paciente (KHALILI 

et al, 2011). 

5.5 Intervenções Farmacêuticas 

 Foram realizadas 67 intervenções durante o tempo de estudo, destas 23 foram com os 

prescritores e 44 com os pacientes. 96% das intervenções foram aceitas. Na tabela 4 são 

apresentadas as principais intervenções. 
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Tabela 5. Intervenções Farmacêuticas 

Variáveis Pacientes (N=10) 

Intervenções realizadas 67 

Intervenções aceitas 64 96% 

Intervenções Médicas 

Encaminhamento para outros 

profissionais  

1 1% 

Inclusão de medicamentos 7 10% 

Notificação de Reação Adversa 7 10% 

Substituição de medicamentos 2 3% 

Sem receita 6 9% 

Total: 23 34% 

Intervenções Paciente 

Mudança do Horário de 

Administração 

1 1% 

Administração correta dos 

medicamentos (Tomar com água, 

não triturar, entre outros) 

1 1% 

Orientação quanto a posologia dos 

medicamentos 

18 27% 

Orientação da tabela com os 

horários  

10 15% 

Educação do paciente (explicação 

do mecanismo de ação e 

importância do medicamento) 

1 1% 

Armazenamento correto 1 1% 

Uso Racional (Desencorajamento 

da automedicação) 

2 3% 

Orientação sobre cuidados em 

saúde 

10 15% 

Total: 44 66% 

 

Com objetivo de avaliar serviços de atenção farmacêutica, quatro estudos dividiram os 
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pacientes em dois grupos, grupo controle e grupo de intervenção farmacêutica. O grupo controle 

seguia o tratamento padrão, para o grupo de intervenção farmacêutica, o tratamento incluía a 

participação do farmacêutico de forma ativa em consultas e visitas aos pacientes e interação com a 

equipe multiprofissional (RODRIGO et al, 2007; LIEKWEG et al, 2012; EDWARDS et al, 2013; 

KROLOP et al, 2014). Em todos esses estudos, o grupo controle obteve uma maior identificação e 

prevenção dos PRM, a intervenção mais realizada foi relacionada ao aconselhamento do paciente, 

assim como neste estudo em que todos os pacientes foram aconselhados e orientados quanto ao uso 

dos seus medicamentos.  

A prevenção e resolução de PRM, as intervenções farmacêuticas tiveram uma aprovação dos 

prescritores, tendo sido aceitas em mais de 94% das intervenções (RODRIGO et al, 2007; CHAN et 

al, 2013). No presente trabalho 96% das intervenções foram aceitas, 100% das intervenções com os 

pacientes e 87% das intervenções com os prescritores. Em outro estudo, a aceitação das 

intervenções farmacêuticas pelos prescritores foi de 84% (KNEZ et al, 2010).  

A intervenção farmacêutica pode aprimorar o fluxo de trabalho, garantindo que a prática 

clínica siga os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, facilitando assim a prescrição segura e 

racional do medicamento (CHAN et al, 2013). 
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6.CONCLUSÃO 

Considerando que o câncer do colo do útero é o terceiro tipo mais incidente na população 

feminina brasileira e que a atenção farmacêutica abrange um conjunto de práticas realizadas pelo 

farmacêutico, com objetivo de orientar o paciente quanto ao uso correto de medicamentos. Essa 

prática é considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um serviço indispensável 

na relação paciente-medicamento. 

O acompanhamento farmacoterapêutico é considerado uma ferramenta importante que 

objetiva reduzir erros de medicação e erros no tratamento, aumentando sua eficácia e melhorando a 

qualidade de vida do paciente, ou seja, a função do farmacêutico é garantir que a terapia 

medicamentosa dos pacientes esteja adequada, sendo esta eficaz, segura e conveniente para os 

pacientes.   

Através do presente trabalho foi possível detectar e prevenir os principais problemas 

relacionados a medicamentos atuando junto a equipe multidisciplinar, assim como orientar as 

pacientes quanto ao uso correto dos seus medicamentos. Também foram observadas falhas na 

assistência às pacientes e sugeridas melhorias no fluxo de atendimento.  

Setenta por cento das pacientes foram consideradas aderentes ao tratamento com a pré e pós 

quimioterapia e 30% não aderentes de forma não intencional através do questionário de Morisky-

Green. Os principais fatores que influenciaram na baixa adesão foram esquecimento e dificuldades 

físicas.  

Este estudo foi capaz de demonstrar a importância do farmacêutico na linha de cuidado com 

o paciente em tratamento quimioterápico ambulatorial e ser um passo inicial para um 

acompanhamento farmacoterapêutico focado nesse perfil de pacientes do INCA (HC2). 
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8. APÊNDICES E ANEXOS 

 

Apêndice 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

ATENÇÃO FARMACÊUTICA PARA PACIENTES COM CÂNCER DO COLO DO ÚTERO 

EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO AMBULATORIAL 

 

Você está sendo convidado a participar de um estudo que envolve uma análise de adesão ao 

tratamento e um acompanhamento da terapia medicamentosa de pacientes com câncer do colo do 

útero que estão realizando quimioterapia no ambulatório do Hospital do Câncer II. 

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

benefícios, riscos e implicações. 

Este documento é chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e tem esse nome 

porque você só deve aceitar participar deste estudo depois de ter lido e entendido este documento. 

Leia as informações com atenção e converse com o responsável sobre quaisquer dúvidas que você 

tenha. Caso haja alguma palavra ou frase que você não entenda, converse com a pessoa responsável 

por obter este consentimento, para maiores esclarecimentos. Se você tiver dúvidas depois de ler 

estas informações, entre em contato com o responsável. 

Após receber todas as informações, e todas as dúvidas forem esclarecidas, você poderá fornecer seu 

consentimento por escrito, caso queira participar. 

 

PROPÓSITO DA PESQUISA 

O objetivo deste estudo é determinar se o acompanhamento farmacoterapêutico é capaz de detectar 

problemas relacionados a medicamentos e solucionar resultados negativos associados aos 

medicamentos e também se a orientação farmacêutica é capaz de melhorar a adesão do paciente ao 

tratamento como um todo.  

 

PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

Se você concordar em participar deste estudo serão feitas no mínimo três consultas farmacêuticas. 

Essa consulta será realizada sempre que você vier fazer a quimioterapia no ambulatório do Hospital 

do Câncer II. Serão coletados seus dados pessoais e realizadas perguntas sobre como e quais 

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

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

utilização de medicamentos e sobre eventuais dúvidas que possam surgir. 

As consultas farmacêuticas serão registradas através de preenchimento de formulário próprio e 

gravações de áudio. Caso seja do seu interesse estas consultas com gravação de áudio poderão lhe 

ser mostradas antes de nossa análise. 

 

BENEFÍCIOS 

Você não será remunerado por sua participação e esta pesquisa poderá oferecer benefícios diretos a 

você. Se você concordar com o uso de suas informações e/ou do material do modo descrito acima, é 

necessário esclarecer que você não terá quaisquer benefícios ou direitos financeiros sobre eventuais 

resultados decorrentes desta pesquisa.  

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

cuidados que você deve ter com os mesmos. Caso seja detectada alguma dificuldade de adaptação 

ao tratamento ou problemas relacionados a medicamentos, seu médico será comunicado por escrito 

e caberá a ele a decisão de alterar sua receita ambulatorial. 

 

RISCOS 

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

riscos mínimos pela sua participação neste estudo. O farmacêutico não iniciará ou suspendera 

nenhum tratamento, nem irá modificar uma posologia prescrita pelo seu médico e sempre que 

necessário entrará em contato com ele visando melhorar o seu tratamento. 

 

ACOMPANHAMENTO, ASSISTÊNCIA E RESPONSÁVEIS 

O acompanhamento será realizado pela farmacêutica Mariana Pedrollo Dantas nos dias em que 

você vier realizar a quimioterapia ambulatorial no HCII. As consultas farmacêuticas serão sempre 

marcadas tentando conciliar seu horário. Durante as consultas é importante que você traga suas 

receitas médicas mesmo que sejam de médicos de fora do INCA. Durante a primeira consulta esses 

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

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

seu uso, seus hábitos de vida. Nos outros atendimentos será feito um acompanhamento de dados 

laboratoriais e seu estado de saúde, bem como esclarecimento de dúvidas sobre o uso de 

medicamentos. Durante o estudo será analisado o grau de adesão ao uso de medicamentos através 

de questionário específico. 

 

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

 

CONFIDENCIALIDADE 

Se você optar por participar desta pesquisa, as informações sobre a sua saúde e seus dados pessoais 

serão mantidas de maneira confidencial e sigilosa. Seus dados somente serão utilizados depois de 

anonimizados (ou seja, sem sua identificação). Apenas os pesquisadores autorizados terão acesso 

aos dados individuais, resultados de exames e testes bem como às informações do seu registro 

médico. Mesmo que estes dados sejam utilizados para propósitos de divulgação e/ou publicação 

científica, sua identidade permanecerá em segredo. 

 

TRATAMENTO MÉDICO EM CASO DE DANOS 

Todo e qualquer dano decorrente do desenvolvimento desta pesquisa, e que necessite de 

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

independem de sua participação nesta pesquisa. 

 

BASES DA PARTICIPAÇÃO 

A sua participação é voluntária e a recusa em autorizar a sua participação não acarretará quaisquer 

penalidades ou perda de benefícios aos quais você tem direito, ou mudança no seu tratamento e 

acompanhamento médico nesta instituição. Você poderá retirar seu consentimento a qualquer 

momento sem qualquer prejuízo. Em caso de você decidir interromper sua participação na pesquisa, 

a equipe assistente deve ser comunicada e a coleta de dados para o estudo será imediatamente 

interrompida. 

 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 

A pessoa responsável pela obtenção deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido lhe explicou 

claramente o conteúdo destas informações e se colocou à disposição para responder às suas 

perguntas sempre que tiver novas dúvidas. Você terá garantia de acesso, em qualquer etapa do 

estudo, sobre qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas e inclusive para tomar conhecimento 

dos resultados desta pesquisa. Neste caso, por favor, ligue para a farmacêutica Mariana Pedrollo 

Dantas telefone (21) 965565173. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

do INCA, que está formado por profissionais de diferentes áreas, que revisam os projetos de 

pesquisa que envolvem seres humanos, para garantir os direitos, a segurança e o bem-estar de todos 

as pessoas que se voluntariam à participar destes. Se tiver perguntas sobre seus direitos como 

participante do estudo, você pode entrar em contato com o CEP do INCA na Rua do Resende 
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N°128, Sala 203, de segunda a sexta de 9:00 a 17:00 hs, nos telefones (21) 3207-4550 ou 3207-

4556, ou também pelo e-mail: cep@inca.gov.br. 

Este termo está sendo elaborado em duas vias, sendo que uma via ficará com você e outra será 

arquivada com os pesquisadores responsáveis.  

 

CONSENTIMENTO 

Li as informações acima e entendi o propósito da solicitação de permissão para o uso das 

informações contidas no meu registro médico e fornecidas por mim. Tive a oportunidade de fazer 

perguntas e todas foram respondidas 

Ficaram claros para mim quais os passos a serem realizados, riscos e a garantia de esclarecimentos 

permanentes.  

Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso 

aos dados e de esclarecer minhas dúvidas a qualquer tempo. 

Entendo que meu nome não será publicado e toda tentativa será feita para assegurar o meu 

anonimato.  

Concordo voluntariamente em participar desta pesquisa e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido. 

 

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

 

  /       / 

Nome e Assinatura do participante  Data 

   

  /       / 

Nome e Assinatura do Responsável Legal/Testemunha Imparcial 

(quando pertinente) 

 Data 

 

 

 Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes desta pesquisa ao 

paciente indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo mesmo. Declaro que obtive de 

forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente para a 

participação desta pesquisa. 

 

  /       / 

Nome e Assinatura do Responsável pela obtenção do Termo  Data 
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Apêndice 2. Folha de Orientação ao Paciente 
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Apêndice 3. Formulário de Acompanhamento Farmacoterapêutico (Primeira Consulta) 
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Apêndice 4. Formulário de Acompanhamento Farmacoterapêutico (Segunda Consulta) 
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Apêndice 5. Formulário de Adesão 
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Apêndice 6. Carta ao Médico 

 

 

Prezado Dr.(a) .............................................................................................................. ........ 

 Em virtude do trabalho de acompanhamento farmacoterapêutico que é realizado no 

Projeto de Pesquisa “ATENÇÃO FARMACÊUTICA PARA PACIENTES COM CÂNCER DO COLO DO 

ÚTERO EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO AMBULATORIAL” que vem sendo realizado no 

Hospital do Câncer II/ INCA, estamos encaminhando  o(a) 

Sr.(a)................................................................................................................................., 

Matrícula Hospitalar nº...................................., em uso dos medicamentos 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

para seu parecer sobre: 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... .........

.......................................................................................................................... .........................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

 

Atenciosamente, 

 

................................................................................... 

Assinatura e carimbo do farmacêutico(a) responsável 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER 

HOSPITAL DO CÂNCER II 

SEÇÃO DE FARMÁCIA 
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Anexo 1. Parecer Consubstanciado do CEP  
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