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Introdução: De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o processo de cuidado

paliativo constitui  uma  modalidade  terapêutica  que visa melhorar  a  qualidade  de  vida  dos

pacientes e de seus familiares, enfocando o paciente de uma forma integral num momento de

enfrentamento da finitude pela impossibilidade de cura. Este processo envolve a prevenção e o

alívio do sofrimento através da avaliação e tratamento da dor e de outros problemas físicos,

psicossociais e espirituais. Neste contexto, a dor, afeta especialmente os pacientes oncológicos

em estado terminal, porém na maioria das vezes o farmacêutico da farmácia hospitalar diante

das tarefas burocráticas, não tem contribuído na assistência ao paciente com dor oncológica.

Objetivo: o presente estudo teve como objetivo propor a inserção do farmacêutico clínico nos cuidados

paliativos do paciente oncológico, através da análise de prescrições de pacientes com dor, visando o uso

racional e o monitoramento de reações adversas a medicamentos (RAM).

Metodologia: Para o controle efetivo do quadro álgico, para a implementação de medidas analgésicas e

avaliação da eficácia terapêutica da dor faz-se essencial o uso correto da "Guia para Tratamento da Dor

no Câncer" da Organização Mundial de Saúde (OMS), o qual proporciona diretrizes para o controle da dor

na maioria dos pacientes com câncer avançado, e ainda, é fundamental o relato da experiência dolorosa

do paciente aos profissionais da saúde. Assim sendo, propõe-se o uso da escada analgésica da OMS,

através de uma equipe multidisciplinar avaliando as necessidades individuais de cada paciente. E, para

isso é recomendado que o profissional farmacêutico clínico atue na avaliação da prescrição analgésica,

se esta é coerente com os protocolos e diretrizes estabelecidas pela OMS. 

Conclusão: As  escalas  de  mensuração  da  dor  aliadas  ao  protocolo  preconizado  pela  OMS  têm-se

mostrado um instrumento essencial para o uso racional de medicamentos. O profissional farmacêutico,

está capacitado para atuar nas equipes multidisciplinares, auxiliando no tratamento álgico de pacientes

oncológicos,  avaliando o comprimento desse protocolo estabelecido pela OMS e no controle da dor.

Dessa maneira, o profissional farmacêutico poderá colaborar, fazendo com que esses fármacos sejam

utilizados  de  forma  segura  e  racional,  resultando  na  prevenção  e  na  detecção  precoce  de  reações

adversas a medicamentos. 
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