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RESUMO 

 

O ACOMPANHAMENTO CLINÍCO DO FARMACÊUTICO NA ONCOLOGIA INFANTIL 

O câncer está relacionado a disfunção das células tronco na medula óssea e é um dos tipos de 
patologia mais diagnosticado em crianças e em seu tratamento há grande apoio da profissão 
farmacêutica. Este trabalho teve como objetivo realçar a necessidade do profissional farmacêutico 
na doença e a contribuição do acompanhamento clínico no progresso do tratamento das crianças. 
Foi realizado por meio de uma metodologia com pesquisa entre diversas bibliografias e análise de 
artigos científicos publicados recentemente sobre a leucemia linfocítica aguda infantil. A conclusão 
obtida foi que o acompanhamento clínico do farmacêutico é essencial para uma contribuição no 
tratamento da oncologia Infantil, proporcionando uma avaliação do quadro clínico, do mecanismo de 
ação da medicação e buscando promover a saúde e garantia de vida ao paciente. 
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ABSTRACT 

THE PHARMACEUTICAL CLINIC FOLLOW-UP ON CHILDHOOD ONCOLOGY 

Cancer is related to stem cell dysfunction in the bone marrow and is one of the most diagnosed types 

of pathology in children and in its treatment there is great support of the pharmaceutical profession. 

This work aimed to highlight the need of the pharmacist in the disease and the contribution of clinical 

follow - up in the progress of the treatment of children. It was carried out through a methodology with 

research among several bibliographies and analysis of recently published scientific articles on 

childhood acute lymphocytic leukemia. The conclusion reached was that the clinical follow-up of the 

pharmacist is essential for a contribution in the treatment of infantile oncology, providing an evaluation 
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of the clinical picture, mechanism of action of the medication and seeking to promote health and life 

assurance to the patient. 

 

Key words: Pharmacist, Oncology, Treatment. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

          O câncer infantil está correspondido ao grupo de várias doenças que têm em 

comum a proliferação fora do controle de células anormais e que ocorre em 

qualquer local do organismo. No Brasil, o câncer representa a linhagem de primeira 

causa de morte (8% do total) nas doenças entre as crianças e os adolescentes do 1 

aos 19 anos. Em 2018, estima-se cerca de 12.500 casos novos de câncer infantil e 

em adolescentes no Brasil. E nas regiões Sudeste e Nordeste são apresentados os 

maiores números desses casos (ASSUNÇÃO et al., 2018). 

          Grande parte das crianças que vai ao hospital para iniciar o tratamento não 

consegue encarar a doença e a aceitação a manter o tratamento de imediato, isso 

ocasiona uma forte repercussão psicológica. Não é fácil sofrer a internação e já se 

deparar à uma prescrição de medicações com uma doença crônica presente em 

sua vida. Todos profissionais que estão envolvidos na equipe multidisciplinar de um 

hospital devem assegurar ao paciente a importância da realização correta de cada 

passo do tratamento e transmitir apoio e confiança. 

          O farmacêutico, com suas determinadas ações na direção multidisciplinar, 

trabalha mantendo o contato e discussão com outros profissionais da saúde para 

resolver e, constantemente, evitar a possibilidade de problemas na farmacoterapia 

da oncologia. Portanto, deve estar atualizado quanto à farmacoterapêutica, ao 

exercício da profissão farmacêutica, e a disponibilidade de ferramentas que podem 

ser utilizadas contribuindo no acesso à informação (SANTOS et al., 2018). 

          A Atenção Farmacêutica pode ser considerada a prática profissional voltada 

ao paciente onde o farmacêutico realiza o aconselhamento e o monitoramento 

terapêutico farmacológico em que o paciente está inserido, analisando todas as 
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informações necessárias em relação aos medicamentos para haver a garantia de 

adesão ao tratamento e a sensibilização do uso racional de medicamentos. É em 

vista desta atenção que o farmacêutico se torna corresponsável pela contribuição 

na qualidade de vida ao paciente. 

          Na oncologia, a atenção farmacêutica e o cuidado envolvem, fora a terapia 

medicamentosa, a tomada de decisões de um uso adequado dos medicamentos 

para cada paciente. Sendo assim, é necessário que o farmacêutico faça a 

avaliação da formulação de antineoplásicos criteriosamente em acordo com a 

prescrição médica, e com o preconizado em literatura, manipulando essas drogas 

antineoplásicas nos ambientes e nas condições assépticas com obediência a 

critérios internacionais no quesito da segurança (SILVA et al., 2017). 

          O objetivo do trabalho foi realçar a necessidade do acompanhamento clínico 

do farmacêutico na Oncologia Infantil e sua contribuição no progresso do paciente, 

obtendo afirmações de que o conhecimento dessa área, a atenção farmacêutica e a 

avaliação clínica intensificam o uso racional de medicamentos, uma farmacoterapia 

mais centrada, com as medidas possíveis e ideais e melhor visualização do quadro 

do paciente e de sua chance de vida com apoio da equipe multidisciplinar. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

          Esse artigo baseou-se na metodologia da pesquisa bibliográfica, sendo 

realizando um levantamento, sob a análise de artigos científicos publicados na base 

de dados indexados, livros e revistas com grande abrangência no tema, em um 

período de 30 dias (29/08/2018 a 27/09/2018) analisando como ocorrem os 

métodos desenvolvidos pela Atenção Farmacêutica e ressaltando a importância do 

Farmacêutico no cenário oncológico infantil. 

          Foram selecionados artigos recentes e atuais do ano de 2014 até 2018, 

foram excluídos os que citavam muitas funções de outros profissionais, e que não 

atendiam a atenção farmacêutica em nenhuma parte, os que não destacavam a 
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identificação da leucemia aguda e que constituíam muitos dados e pouca teoria, 

além dos que não citavam o profissional farmacêutico no tratamento. 

          O trabalho foi baseado na importância da atenção farmacêutica e do 

posicionamento da profissão em relação ao tratamento da doença que mais 

influenciou a mortes de crianças no país nos últimos anos. Foi desenvolvido na 

Sociedade Educacional e Cultural de Itapeva, Faculdade de Ciências Sociais e 

Agrárias de Itapeva, com apoio de uma profissional farmacêutica gestora em 

Itapeva, SP.  

 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

              A qualidade na vida das crianças contendo câncer é obtida com vários 

cuidados, mudanças em sua rotina e diversos desconfortos gerados pelo 

tratamento farmacológico. Dependendo do estágio em que a doença foi 

diagnosticada, a resposta e o melhor tratamento são mais possíveis, visto que 

quanto mais rápido a descoberta, mais cedo o tratamento é iniciado, e a criança 

tem mais chances de vida. 

             No processo de prestação dos cuidados ao paciente oncológico, o 

farmacêutico realiza um aconselhamento diversificado e avalia o tratamento. O 

aconselhamento é direcionado através da identificação de efeitos adversos mais 

existentes na terapêutica com os citostáticos ou processo de radioterapia, pelas 

vias de administração e de interações medicamentosas observadas, ou seja, como 

uma orientação aprofundada nas observações durante outros tratamentos, para a 

obtenção de melhores resultados (CUNHA E SILVA, 2016). 
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          Dessa forma, o farmacêutico dentro do hospital pediátrico pode tornar-se um 

elo essencial em meio a comunicação com foco no paciente, adaptando-se a 

explicações mais simples do tratamento a criança e ainda esclarecendo a elas com 

pausa suas dúvidas e receios, reduzindo as preocupações de familiares derivadas 

sobre a terapia e a possibilidade da sua recuperação (CUNHA E SILVA, 2016). 

              O acompanhamento pelo farmacêutico aos pacientes no tratamento 

oncológico é uma importante base na redução dos erros de medicação no 

tratamento, possibilita contribuição em cada etapa, podendo obter avanço no 

quadro clínico e assim aumentando a perspectiva na qualidade de vida, isso 

atribuído à garantia que a terapia medicamentosa do paciente esteja adequada, 

segura e conveniente. Nesta análise a Atenção Farmacêutica têm um papel 

essencial (JORGE et al., 2015). 

          O farmacêutico contribui com a esperança de cura na doença, sendo 

possível e melhor com a obtenção do apoio, da comunicação e da demonstração 

de uma imagem amiga para a criança, por isso seu controle emocional deve ser 

equilibrado. Na área hospitalar, cuidar de pacientes infantis com um câncer requer 

conhecimento farmacológico, dedicação em cada avaliação na rotina, 

acompanhamento com pesquisa do avanço clínico nesses pacientes, e uma 

sensibilidade humana em poder contribuir no processo de salvar outras vidas. 

          A saúde é um bem valioso que se tem vida, pelo qual as crianças que sofrem 

com todas mudanças causadas pela leucemia lutam todos os dias. É com esse 

pensamento que o farmacêutico que realiza acompanhamento clínico obtém 

sucesso na terapia medicamentosa, melhora do quadro clínico e nas medidas 

proporcionais a cada uma, assim contribui sempre mais para o alívio dos sintomas 

e da quimioterapia, promove a felicidade no ambiente e fortalece o progresso do 

paciente que necessita da consciência de expectativa em sua cura no tratamento. 

         O farmacêutico desempenha um papel importante na equipe multidisciplinar 

pois assume a responsabilidade de assegurar que a terapêutica de escolha seja a 

mais adequada, que tenha segurança e efetividade, sendo administrada na 
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posologia e horário corretos e tem o cuidado ao evitar interações medicamentosas 

com outros medicamentos de cada paciente de acordo com a prescrição médica. 

Além disso, cada quimioterápico destaca suas particularidades, como cada 

paciente e seu tipo de neoplasia, demostrando uma necessidade na avaliação e no 

acompanhamento do paciente pelo farmacêutico, com propósito em otimizar a 

terapia medicamentosa, obtendo mais efetividade e segurança (SCHIAVO, 2017).   

          Os farmacêuticos clínicos são profissionais da área da saúde, no 

desenvolvimento do ambiente da medicação segura, contribuindo no processo que 

preserva a segurança do paciente nos diversos âmbitos, tais como a análise de 

prescrição médica, a realização de intervenções farmacêuticas (IF) e até mesmo a 

diminuição dos custos voltados a saúde. A adaptação do profissional farmacêutico 

na equipe multidisciplinar está entre recomendações das organizações 

internacionais e é considerada uma ação preventiva dos eventos adversos que 

podem ser evitáveis e de problemas relacionados a medicamentos (BARBOSA, 

2018). 

          O farmacêutico clínico na oncologia infantil tem um papel importante no 

sentido de que melhora a notificação, com o acompanhamento e o seguimento das 

reações adversas, pois as crianças exigem um cuidado especial pelo perfil 

farmacológico complexo de suas prescrições. Sabe-se que a combinação das 

estratégias em busca ativa e a participação dos farmacêuticos clínicos junto à 

equipe multiprofissional ressalta a importância das notificações e a sensibilidade 

em detecção das reações adversas. Cabe ao farmacêutico estar capacitado e 

compartilhar o conhecimento que possui no intuito de promoção das ações de 

prevenção e da detecção precoce de RAM em conjunto à equipe multiprofissional e 

aperfeiçoar ações do uso seguro e racional dos medicamentos no tratamento 

(BARBOSA, 2018). 

          Foram destacadas grandes atribuições do farmacêutico no processo de 

acompanhamento clínico com o paciente oncológico, e com os dados bibliográficos 

é possível entender a forma de contribuição desse profissional, que estuda 
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bastante para poder transmitir a equipe multidisciplinar e a família da criança um 

voto de confiança, a área farmacêutica auxilia o desenvolvimento na recuperação 

de saúde e a qualidade de vida durante o tratamento da criança. 

          Essa profissão tem princípios éticos a serem seguidos e não realiza a 

avaliação apenas da medicação, mas sim de todos efeitos e reações relacionados 

a mesma para observar a repercussão do tratamento e dos antineoplásicos, como 

uma anamnese possibilita através do diálogo e da consideração de uma consulta 

clínica, crianças não entendem os procedimentos do tratamento e de medicação 

mas podem com o acompanhamento ideal ficarem incentivadas a lutar pela cura da 

doença e por uma garantia de vida a longo prazo. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

          O acompanhamento clínico do farmacêutico em Câncer Infantil é essencial, 

visto que o conhecimento, a avaliação clínica e a atenção farmacêutica são muito 

bem integrados à essa doença, pois o profissional farmacêutico entende sobre os 

mecanismos de ação da medicação antineoplásica e da quimioterapia, assim como 

estuda o quadro do paciente periodicamente, pois dessa forma pode contribuir na 

chance de vida que é o principal foco do tratamento com o apoio e sua posição 

entre a equipe multidisciplinar. 
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