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Câncer é o nome dado a um conjunto de doenças que tem em comum o crescimento 
desordenado e maligno de células que invadem os tecidos e órgãos, com capacidade 
de se espalhar em outras regiões do corpo. A quimioterapia, uma das modalidades de 
tratamento para combater o câncer, pode ser administrada por diferentes vias, sendo 
uma destas a via oral. Esta via contribui para uma melhor aceitação do paciente e 
manejo  mais  fácil  dos  efeitos  tóxicos  quando  comparada  a  outras  vias  de 
administração.  Além  disto,  as  drogas  orais  possuem  outras  vantagens  como  a 
comodidade do paciente, exclusão de acesso venoso, menor tempo fora do trabalho e 
de casa e o aumento da independência do paciente. No entanto, alguns cuidados 
especiais  são  requeridos  para  alcançar  a  adesão  do  paciente  ao  tratamento, 
considerando  que  seu  seguimento  incorreto  pode  comprometer  a  resposta 
terapêutica.  Desta  forma,  uma  orientação  adequada  durante  a  dispensação  dos 
quimioterápicos  orais  é  essencial  para  facilitar  a  compreensão  do  paciente  e/ou 
familiar e o seguimento da terapia. Neste contexto, o farmacêutico desempenha um 
papel importante na equipe multidisciplinar de oncologia, sendo este o responsável 
por assegurar maior efetividade do tratamento. Sendo assim, este trabalho objetivou 
elaborar instrumento informativo acerca dos quimioterápicos orais dispensados para 
uso  domiciliar  em um Centro  de  Oncologia  do  Vale  do  Taquari.  O  estudo  foi  do 
tipo transversal descritivo realizado pelas farmacêuticas residentes do programa de 
Residência Multiprofissional em Saúde. Foram selecionados os quimioterápicos orais 
dispensados e realizou-se pesquisa bibliográfica acerca destes. A partir desta busca, 
elaborou-se  um folder  contendo  informações  relevantes  relacionadas  à  forma  de 
administração,  interações  medicamentosas,  reações  adversas  mais  frequentes, 
armazenamento e recomendações gerais para o uso correto destes medicamentos. 
Após  validação  deste  material  pela  instituição,  o  mesmo foi  entregue  durante  a 
consulta farmacêutica de pacientes em inicio de quimioterapia oral, e visou reforçar 
as orientações repassadas nesta consulta bem como a otimização da terapia e maior 
adesão ao tratamento, tendo em vista que um bom entendimento com relação ao uso 
correto do medicamento e seus possíveis efeitos adversos contribuem para o sucesso 
da terapia. Sendo assim, é fundamental que o farmacêutico mantenha uma educação 
continuada ao paciente oncológico.
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