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Introdução:  Caracterizado  pelo  crescimento  desordenado  das  células  malignas,  o  câncer  vem 

aumentando na população de forma significativa. A assistência ao paciente oncológico envolve 

múltiplos aspectos, como físicos, psicológicos, sociais, entre outros. Assim, o envolvimento entre  

as várias categorias de profissionais da saúde contribui para maior efetividade na terapêutica deste  

paciente.  Neste  contexto,  torna-se  evidente  a  atuação  do  profissional  farmacêutico,  o  qual 

apresenta um importante papel na garantia de uma farmacoterapia mais segura e adequada ao 

paciente oncológico, proporcionando melhor qualidade de vida e contribuindo para o uso racional  

dos medicamentos. Objetivo: Relatar a experiência de residentes farmacêuticas, do Programa de 

Residência Multiprofissional em Saúde, na observação do atendimento ao paciente oncológico em 

tratamento domiciliar de antineoplásicos. Metodologia: Relato de experiência sobre o atendimento 

ao  paciente  oncológico,  através  de  consulta  realizada  pelo  farmacêutico  hospitalar.  Este  foi 

vivenciado por residentes da área de Farmácia, de um Programa de Residência Multiprofissional  

em Saúde, com ênfase na atenção ao paciente oncológico, em um centro de oncologia do Vale do 

Taquari, localizado no estado do Rio Grande do Sul, no ano de 2016. Resultados: As consultas 

farmacêuticas com pacientes que iniciam a terapia medicamentosa em domicílio são realizadas 

semanalmente neste centro de oncologia. Nesta, aplica-se um questionário sobre os hábitos de 

vida e os medicamentos em uso pelo paciente. Realiza-se orientações quanto ao início do uso do 

medicamento antineoplásico, como administração, cuidados e possíveis efeitos colaterais deste. A 

consulta  também  é  o  momento  para  pacientes  e  familiares  esclarecerem  dúvidas  com  o 

profissional  farmacêutico. Conclusão:  Nestas  consultas  é  possível  identificar  as  diferentes 

necessidades de atendimento destes pacientes. Desta forma, é realizado o direcionamento destes 

para outros profissionais de saúde, possibilitando a integralidade do atendimento através da equipe  

multidisciplinar,  promovendo  a  qualificação  do  atendimento,  maior  adesão  ao  tratamento  e 

qualidade  de  vida  do  paciente  oncológico.  Com  isso,  percebe-se  a  importância  do  olhar 

multiprofissional frente ao paciente, não somente na oncologia, mas também em outros serviços de 

saúde.
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