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RESUMO

CATARINO, Gabriel Silva. Avaliação de prescrições de antineoplásicos e determinação
de intervenções farmacêuticas em um serviço de oncologia e hematologia. 2022. 65
f. Monografia. Especialização em oncologia – Hospital Central do Exército. Rio de
Janeiro, 2022.

Introdução: A análise da prescrição médica antineoplásica pelo farmacêutico
oncologista é uma etapa crítica, sendo necessárias algumas informações básicas e de
fácil acesso, possibilitando a correta avaliação de protocolos, cálculos de doses,
preparação dos medicamentos e possíveis intervenções diante de divergências.
Objetivo: o presente estudo teve como objetivo avaliar as prescrições de
antineoplásicos no serviço de terapia da instituição, determinando quantitativamente
dados, possíveis variabilidades encontradas e as intervenções farmacêuticas realizadas
durante o mês de setembro de 2021. Metodologia: estudo transversal e retrospectivo,
que utilizou como objeto de análise as prescrições de tratamentos oncológicos e
hematológicos do serviço, empregando como instrumento de pesquisa a Planilha de
Coleta de Dados de Prescrições de Medicamentos Antineoplásicos, elaborada de
acordo com as recomendações da RDC n o220/2004 e Andrade (2009), visando
quantificar dados e possíveis intervenções farmacêuticas. Resultados: foram
contabilizadas 299 prescrições realizadas durante o período definido. Dentre os
achados mais relevantes, destacaram-se as ausências de data de nascimento (33%),
CID (45,8%), ciclo do tratamento (87%) e estadiamento (93%) nas prescrições. Já nas
intervenções relacionadas à manipulação, foram encontradas predominâncias de
prescrições com ausência do tempo de infusão do medicamento, divergência do
tempo de infusão e incompatibilidade do volume de diluente para a manipulação.
Conclusão: o estudo permitiu a quantificação de dados e evidenciou a prevalência de
ausências de informações em prescrições de antineoplásicos, destacando-se a
insuficiência de elementos necessários para a validação farmacêutica e conferência de
informações. O trabalho ressaltou, também, as intervenções farmacêuticas realizadas
diante das inconformidades encontradas. A partir dos resultados, então, foram
definidas sugestões para alterações do processo e melhorias do serviço.
PALAVRAS-CHAVE: Prescrições. Antineoplásicos. Oncologia.

ABSTRACT

Introduction: The analysis of the antineoplastic prescription by the oncologist
pharmacist is a critical step, requiring some basic and easily accessible information,
allowing the correct evaluation of protocols, dose calculations, preparation of
medicines and possible interventions in the face of divergences. Objective: the present
study aimed to evaluate the prescriptions of antineoplastics in the institution's therapy
service, quantitatively determining data, possible variabilities found and
pharmaceutical interventions carried out during the month of September 2021.
Methodology: cross-sectional and retrospective study, which used the prescriptions
for oncological and hematological treatments of the service as an object of analysis,
using the Data Collection Worksheet for Prescriptions of Antineoplastic Medicines as a
research instrument, prepared in accordance with the recommendations of RDC no.
2004 and Andrade (2009), aiming to quantify data and possible pharmaceutical
interventions. Results: 299 prescriptions were recorded during the defined period.
Among the most relevant findings, the absence of date of birth (33%), ICD (45.8%),
treatment cycle (87%) and staging (93%) in the prescriptions stood out. In
interventions related to manipulation, we found a predominance of prescriptions with
absence of drug infusion time, divergence of infusion time and incompatibility of
diluent volume for manipulation. Conclusion: the study allowed the quantification of
data and evidenced the prevalence of absence of information in antineoplastic
prescriptions, highlighting the insufficiency of elements necessary for pharmaceutical
validation and information verification. The work also highlighted the pharmaceutical
interventions carried out in view of the variance found. Based on the results,
suggestions for process changes and service improvements were then defined.
KEYWORDS: Prescriptions. Antineoplastics. Oncology.
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1

INTRODUÇÃO

1.1

CÂNCER
Câncer é um termo que refere-se a um grupo de mais de 100 tipos de doenças,

caracterizadas pelo crescimento desordenado de células, e determinando invasão em
tecidos próximos ou até mesmo em órgãos à distância, no caso, as metástases. É uma
das principais causas de morte, sendo o principal problema de saúde pública no
mundo e um obstáculo importante para o aumento da expectativa de vida em todos os
países. Ainda, está situado entre as quatro principais causas de morte prematura
(antes dos 70 anos de idade) na atualidade (INCA, 2021; SUNG et al., 2021).
A incidência e mortalidade por câncer vem sofrido constante aumento no
mundo, em parte devido a fatores como o envelhecimento e crescimento
populacional, e também por mudanças na distribuição e prevalência dos seus
diferentes fatores de risco, em especial os associados ao desenvolvimento
socioeconômico. Atualmente, observa-se uma transição dos principais tipos de câncer
prevalentes nos países em desenvolvimento, com diminuição dos cânceres associados
a infecções e aumento dos associados à melhoria das condições socioeconômicas com
adoção de hábitos urbanizados, como o sedentarismo, a alimentação inadequada,
entre outros (INCA, 2019).
A nível mundial foi estimado 19,3 milhões de novos casos e 10 milhões de
mortes por câncer no ano de 2020. Ainda, são esperados 28,4 milhões de novos casos
em 2040, um aumento de aproximadamente 47% em relação a 2020, além de 16
milhões de mortes (Figuras 1 e 2) (GLOBOCAN, 2021; SUNG et al., 2021).
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Figura 1: Comparativo da estimativa do número de novos casos de todos os cânceres, em ambos os
sexos, de 2020 a 2040.

Número estimado de casos (em milhões)

Legenda: Estimativa da incidência de câncer no mundo no ano de 2020, em ambos os sexos, e seu
aumento previsto para o anos de 2040. Fonte: Adaptado de GLOBOCAN, 2021.

Figura 2: Comparativo da estimativa do número de mortes por câncer, em ambos os sexos, de 2020 a
2040.

Transformações demográficas

Legenda: Estimativa do número de mortes por câncer no mundo no ano de 2020, em ambos os sexos, e
seu aumento previsto para o ano de 2040. Fonte: Adaptado de GLOBOCAN, 2021.
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Ainda, Sung et al. (2021) relata que os 10 principais tipos de câncer em casos
estimados e mortes para 2020, em homens e mulheres, são: mama feminino, pulmão,
próstata, colorretal, estômago, fígado, esôfago, colo uterino, tireóide e bexiga. Em
ambos os sexos, os 10 tipos são responsáveis por mais que 60% dos casos de câncer
recém-diagnosticados e mais que 70% das mortes pela doença. O câncer de mama
feminino é o mais comumente diagnosticado (11,7%), seguido pelos cânceres de
pulmão (11,4%), colorretal (10,0%), próstata (7,3%) e estômago (5,6%). Por fim, o
câncer de pulmão é a principal causa de morte por câncer (18,0% do total), seguido
pelo câncer colorretal (9,4%), do fígado (8,3%), do estômago (7,7%) e câncer de mama
feminino (6,9%).
Já o cenário no Brasil, nos últimos anos, demonstra que sucederam diversas
transformações demográficas, sociais e econômicas, conjuntamente com mudanças na
causalidade dos fatores Mortalidade e Morbidade, o que originou o fenômeno de
transição epidemiológica. Nesse sentido, o câncer atualmente faz parte das doenças
não transmissíveis que impactam na mudança do perfil de adoecimento da população
brasileira. Ainda, o número de casos novos no Brasil cresce a cada ano, sendo
estimado para cada ano do triênio 2020/2022 625 mil novos diagnósticos de câncer
(INCA, 2020).
O câncer de pele não melanoma será o mais incidente (177 mil), seguido pelos
cânceres de mama e próstata (66 mil cada), colorretal (41 mil), pulmão (30 mil) e
estômago (21 mil). Estratificando pelo sexo, os tipos de câncer mais frequentes nos
homens, com exceção do câncer de pele não melanoma, serão próstata (29,2%),
colorretal (9,1%), pulmão (7,9%), estômago (5,9%) e cavidade oral (5,0%). Já nas
mulheres, excetuando-se o câncer de pele não melanoma, os cânceres de mama
(29,7%), colorretal (9,2%), colo do útero (7,4%), pulmão (5,6%) e tireoide (5,4%)
ocuparão as principais posições. O câncer de pele não melanoma representará 27,1%
de todos os casos de câncer em homens e 29,5% em mulheres (INCA, 2019).
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1.1.1 Etiologia

O desenvolvimento do câncer é resultante de alterações na função celular,
coincidentes com o acúmulo de diversos fatores genéticos e epigenéticos, e expressas
em transformações cromossômicas e moleculares, levando a instabilidade genética.
Ainda é difícil mensurar a validade de fatores etiológicos individuais, entretanto,
conclui-se que vários fatores de riscos tem maior interação no desenvolvimento do
câncer, como os ambientais, exógenos e endógenos, bem como os fatores individuais,
incluindo-se a predisposição genética única (LEWANDOWSKA, 2019).
A carcinogênese, em geral, acontece de forma lenta, podendo levar muitos
anos para uma célula cancerígena, de fato, proliferar-se e dar origem a um tumor
formado e visível. Os efeitos cumulativos dos diferentes agentes carcinógenos são os
responsáveis pelo início, promoção, progressão e inibição do tumor. O processo,
basicamente, é composto por 3 etapas: estágio de iniciação, no qual os genes sofrem
ação dos agentes cancerígenos; estágio de promoção, no qual os agentes
oncopromotores vão atuar na célula já modificada, e estágio de progressão,
característico de multiplicação descontrolada e irreversível da célula e instauração do
câncer em si (CASEY et al., 2015; INCA, 2020).

1.1.2 Abordagens terapêuticas

Com relação ao tratamento do câncer existem três tipos principais: a cirurgia, a
radioterapia e a quimioterapia. Mais recentemente também incluíram-se a
imunoterapia, que emprega medicamentos que atuam no sistema imunológico, e a
hormonioterapia, baseada no uso de antagonistas hormonais. O objetivo de cada uma
das abordagens varia de acordo com o tipo de câncer, estadiamento e condições
clínicas do paciente, sendo o foco principal erradicar ou amenizar os efeitos causados
pela doença, onde comumente realiza-se a combinação de mais de uma terapia para o
tratamento de cada caso. Há também o tratamento paliativo, com propósito de
controlar os sintomas, prevenir complicações, prolongar a sobrevivência e manter o
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mais alto nível de qualidade de vida do paciente (ALMEIDA, et al., 2005; GABRIEL,
2017; HAYES, 2020; MURAKAWA, SAKAYORI & OTSUKA, 2019).

1.1.2.1 Cirurgia

A cirurgia oncológica é considerada um dos pilares no tratamento de pacientes
diagnosticados com câncer, apresentando suporte, principalmente, da quimioterapia e
da radioterapia. Consiste numa abordagem em que ocorre a retirada do tumor por
meio de uma operação cirúrgica, sendo o objetivo principal a remoção parcial ou total
do tumor do corpo humano (SBCO, 2021).
Como abordagem terapêutica, a cirurgia oncológica pode ser dividida em
diferentes categorias. São elas: profilática, quando deseja-se remover tecido prémaligno, impedindo que células com potencial neoplásico de malignidade venham a se
tornar um tipo de câncer; diagnóstica, onde são retiradas amostras do tecido
acometido para realização de exame histopatológico, permitindo identificar o tipo de
neoplasia, o grau e estágio, além do futuro planejamento terapêutico; de
estadiamento, sendo possível realizá-lo ainda durante a cirurgia, através de
parâmetros como a invasão de camadas histológicas pelo tecido neoplásico, assim
como o grau de diferenciação do tumor e número de linfonodos possivelmente
acometidos, informações que são obtidas através do procedimento, e que permitem
direcionar a conduta terapêutica seguinte; curativa, através da remoção completa do
tumor quando uma vez confinado em determinada área, ou seja, de localização
definida, sendo esperado retirar toda a doença macroscópica; paliativa, quando o
objetivo não é a cura do câncer, mas sim o tratamento de complicações oriundas da
doença avançada e que podem por em risco a vida do paciente ou que comprometam
sua qualidade de vida; e citorredutora, em que o cirurgião oncológico visa retirar a
maior quantidade de massa tumoral possível, já que a remoção completa do tumor
poderia causar danos irreversíveis a um órgão ou áreas próximas do local acometido
(VIEIRA et al., 2012).
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Por fim, o planejamento cirúrgico deve abranger as precauções referentes aos
princípios gerais dos procedimentos cirúrgicos, além dos específicos para cirurgia
oncológica, como um especialista apto na modalidade para exercer a atividade e seu
conhecimento pleno sobre a doença, além do preparo do paciente e seus familiares
sobre as alterações fisiológicas e mutilações, por vezes drásticas e irreversíveis, que
poderão ser consequentes do tratamento (SBCO, 2021; STECK, 2007 apud FERNANDES
& MELLO, 2008).

1.1.2.2 Radioterapia

A radioterapia consiste num campo de atuação multidisciplinar, englobando as
áreas de física, química, biologia e medicina. É utilizada principalmente no tratamento
de diversos tipos de câncer, embora também possa ser empregada terapeuticamente
em algumas patologias benignas (ALLEN, HER & JAFFRAY, 2017; RUYSSCHER et al.,
2019).
Baseia-se fundamentalmente no emprego de radiação, que é um agente físico
utilizado para destruir as células neoplásicas malignas. A radiação ionizante aplicada é
capaz de formar íons (partículas eletricamente carregadas) e depositar energia nas
células e tecidos onde é incidida, o que gera alterações genéticas, danos e, como
consequência, determina o bloqueio da capacidade de divisão e proliferação, além da
morte das células cancerosas. E, por danificar tanto células normais quanto células do
tumor, é favorável que, durante a radioterapia, ocorra a maximização da dose de
radiação em células neoplásicas e com a menor exposição de células não acometidas
da doença (BASKAR et al., 2012).
Os diferentes tipos de câncer podem ter sensibilidades distintas em relação à
abordagem radioterapêutica. Ainda, a radioterapia pode ser administrada com
objetivo de cura, e também em casos de tratamento paliativo e alívio dos sintomas e
comorbidades causadas pelo câncer. Quando utilizada pré-cirurgicamente tem como
principal alvo a redução do tumor, e na aplicação pós-cirúrgica o propósito é a
destruição de células tumorais residuais. Outras indicações podem combinar as já
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citadas diferentes modalidades de tratamento, como a cirurgia, quimioterapia e
imunoterapia (BASKAR et al., 2012).

1.1.2.3 Quimioterapia

A quimioterapia antineoplásica possui como objetivo principal destruir as
células constituintes do tumor e seu crescimento. É uma forma de tratamento
sistêmico, portanto, atuando em todo o corpo. Baseia-se na administração de
diferentes quimioterápicos em intervalos regulares, agindo de forma simples ou em
combinação com outros agentes de variados mecanismos de ação, sempre visando a
menor geração de efeitos tóxicos e adversos. Assim, tem-se a intenção de eliminar
todas as células cancerosas, já que a sobrevivência de uma única célula pode acarretar
no desenvolvimento de um novo tumor (LACERDA, 2001; VIEIRA, 2012).
De uma forma geral, a classificação dos medicamentos quimioterápicos baseiase no ponto de interferência no mecanismo de ação das diferentes etapas da síntese
de DNA, transcrição e tradução. Sendo assim, conforme a atuação sobre o ciclo celular,
podem ser nomeados de: ciclo inespecíficos, atuando nas células que estão ou não no
ciclo proliferativo; ciclo específicos, quando agem somente nas células que estão em
proliferação; e os fase específicos, que atuam em determinadas fases do ciclo celular
(ALMEIDA, 2005; VIEIRA, 2012).
Ainda, para a potencialização do tratamento, a quimioterapia pode ser utilizada
em combinação com a cirurgia e a radioterapia. De acordo com sua finalidade, é
classificada em: curativa, quando o objetivo é a eliminação completa do tumor;
adjuvante, sendo o tratamento seguinte à cirurgia curativa e visando a destruição de
células cancerosas residuais locais ou circulantes, diminuindo a incidência de
metástases; neoadjuvante, quando realizada antes da cirurgia oncológica, em que o
intuito é a redução parcial do tumor, com seguinte complementação do tratamento
com outras terapêuticas; e paliativa, onde a abordagem é direcionada à melhora da
qualidade de vida e aumento da sobrevida do paciente, tudo isto através da redução
do tumor e dos sintomas a ele associados (VIEIRA, 2012).
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1.1.2.4 Imunoterapia

O avanço científico em relação ao desenvolvimento de novos tratamentos
direcionados ao câncer permitiu o descobrimento dos antígenos tumorais e o
conhecimento da relação íntima entre o sistema imune, o tumor e o seu
microambiente, levando ao desenvolvimento da imunoterapia para o câncer (ZIGLER &
LEVTZKI, 2013 apud ROCHA, 2014).
A imunoterapia do câncer usa, ou envolve, elementos do sistema imunológico
objetivando contornar e reverter os mecanismos de escape estratégicos empregados
pelo tumor, além de também aumentar a resposta imunológica contra células
cancerosas Pode ser classificada em ativa e passiva, com base na estimulação do
sistema imune do paciente (HAYES, 2020).
A imunoterapia ativa caracteriza-se por aumentar a defesa do paciente,
podendo ser dividida em específica e não específica. Dentre as terapias específicas,
podemos citar as vacinas terapêuticas ou profiláticas, que agem estimulando a
imunidade do hospedeiro em relação a antígenos particulares, enquanto as terapias
não específicas são compostas de citocinas, inibidores de checkpoint e adjuvantes
imunológicos, que permitem aumentar a resposta imune do organismo em geral. Já a
imunoterapia passiva não estimula o sistema imune do paciente, baseando-se na
transferência passiva de pequenas moléculas, os anticorpos monoclonais direcionados
ao tumor, que são muito empregados na rotina de administração medicamentosa em
serviços de oncologia e associados às outras modalidades de tratamento do câncer,
sendo também utilizados na terapia celular adotiva (HAYES, 2020).

1.1.2.5 Hormonioterapia

Os hormônios são substâncias químicas mensageiras e produzidas pelas
glândulas do nosso organismo, conhecidos por serem reguladores versáteis do
crescimento, maturação e diferenciação celular, assim como de sua função e
metabolismo. As necessidades de cada hormônio variam continuamente no

22

organismo, o que determina que suas concentrações devam estar em constante
regulação (REZNIKOV, 2015; SILVA, SERAKIDES & CASSALI, 2004).
O ocasional descontrole da secreção hormonal em um indivíduo pode resultar
em perda da homeostasia celular, levando a diversas alterações, dentre elas, o câncer.
Os hormônios estão dentre os diversos agentes estimulantes do processo neoplásico e,
sendo endógenos ou exógenos, atuam na proliferação celular e na predisposição a
alterações genéticas. Ainda, o impacto deles no crescimento e progressão do tumor,
de acordo com sua fisiologia e patogenia, pode ser direto ou indireto (REZNIKOV, 2015,
SILVA, SERAKIDES & CASSALI, 2004).
Disto isto, a hormonioterapia é uma modalidade de tratamento do câncer que
baseia-se no uso de agentes semelhantes ou supressores de hormônios, com o intuito
de inibir o crescimento tumoral. O mecanismo de ação dos fármacos no tratamento
das neoplasias hormônio-dependentes varia com o tipo celular acometido, entretanto,
o princípio básico consiste na antagonização do hormônio que está estimulando o
desenvolvimento do câncer (BRITO, PORTELA & VASCONCELLOS, 2014; SILVA,
SERAKIDES & CASSALI, 2004).

1.2

O PAPEL DO FARMACÊUTICO
A farmácia oncológica consiste em uma especialidade dentro da prática

profissional farmacêutica, responsável por englobar conhecimentos e habilidades da
profissão, em conjunto com a compreensão avançada do tratamento e manejo de
pacientes acometidos por neoplasias. Os farmacêuticos oncologistas são responsáveis
por garantir, juntamente com a equipe multiprofissional, a segurança e adequação da
terapêutica aos pacientes, justamente pelo conhecimento especializado e experiência
em gestão farmacêutica e oncologia (SEGAL et al., 2019).
Os profissionais fazem parte da equipe multiprofissional de oncologia tanto a
nível hospitalar quanto ambulatorial, podendo atuar na tomada de decisão clínica ou
fornecer atendimento direto ao paciente, supervisionando os medicamentos
específicos de cada tratamento e contribuindo para um regime individualizado,
apropriado e seguro na terapêutica. Exercem também importante papel na orientação
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e dispensação de agentes antineoplásicos administrados por via oral (SEGAL et al.,
2019).
Ainda, o profissional farmacêutico é fundamental e de extrema importância
para a qualidade e segurança do processo farmacoterapêutico e, consequentemente,
no sucesso do tratamento. Segundo a Resolução 640/17, do Conselho Federal de
Farmácia (CFF), que estabelece titulação mínima para atuação do farmacêutico em
oncologia, é atribuição privativa do profissional farmacêutico o preparo dos
antineoplásicos e demais medicamentos que possam causar risco ocupacional ao
manipulador

(teratogenicidade,

carcinogenicidade

e/ou

mutagenicidade)

nos

estabelecimentos de saúde públicos ou privados.
É estabelecido também que, durante o exercício da atividade de quimioterapia
antineoplásica nos estabelecimentos de saúde, cabe ao farmacêutico avaliar os
componentes presentes na prescrição médica quanto à dose, compatibilidade,
estabilidade e potenciais interações com outros medicamentos e/ou alimentos, bem
como a viabilidade do tratamento proposto (CFF, 2017). Esse processo deve ser
realizado de forma individualizada e criteriosa, de acordo com protocolos clínicos e
estudos consolidados na literatura, assim como o ato de manipulação de
medicamentos antineoplásicos, seguindo as normas de segurança estabelecidas pela
legislação (QUEIROZ et al., 2019).
Por fim, é função dos farmacêuticos oncologistas garantirem o uso racional e
seguro de medicamentos antineoplásicos, bem como alertar sobre possíveis erros de
medicação e as diferentes formas de prevenção, contribuindo para o sucesso da
terapêutica (ROCHA et al., 2019).

1.3

PRESCRIÇÃO MÉDICA

A atividade de utilização de medicamentos engloba as etapas de prescrição,
dispensação, administração e, por fim, o monitoramento farmacoterapêutico do
tratamento instituído para cada paciente, sendo a primeira definida como o processo
inicial de utilização de medicamentos para a terapêutica de pacientes (BÓZOLI, 2015).
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A prescrição médica é caracterizada como um documento legal dos quais se
responsabilizam o prescritor, representado pelo profissional médico, o farmacêutico,
como o dispensador dos medicamentos, e o enfermeiro, sendo quem administra os
medicamentos prescritos. É um passo de fundamental importância, constituindo o
meio de comunicação escrita entre os diversos profissionais de saúde da equipe e pelo
qual pode-se concretizar o processo de medicação, culminando na administração de
medicamentos ao paciente (JACOBSEN, MUSSI & SILVEIRA, 2015). Ainda, consiste
também em uma gestão apurada da análise de condições clínicas e características
inerentes dos pacientes, características institucionais e recursos humanos que
direcionem as decisões referentes ao tratamento medicamentoso (BÓZOLI, 2015).
A qualidade da prescrição médica é de extrema importância, devendo
preencher fundamentalmente os requisitos de racionalidade que garantam uma
terapia de correta indicação, medicamentos prescritos eficazes ao quadro patológico
do paciente, com doses e intervalos preconizados na literatura científica, além de
adequada

via

de

infusão,

levando-se

em

conta

também

a

alternativa

farmacoterapêutica que apresente o melhor custo-benefício. Ainda, é dever do
prescritor a elaboração de prescrição que permita transmitir as informações
necessárias de forma completa e de fácil entendimento para todos os profissionais que
utilizam o documento em suas rotinas de trabalho (VALADÃO, 2009).
Direcionando-se ao âmbito hospitalar, as prescrições médicas devem ser
legíveis, datadas, identificadas e devidamente assinadas, com exatidão, diminuindo as
chances de equívocos e permitindo adequada comunicação entre médico,
farmacêutico e enfermeiro. Ademais, uma prescrição de excelência contém
informações o suficiente que permitam os profissionais envolvidos no processo
rastrearem incompatibilidades antes que o medicamento possa ser manipulado,
fornecido ou administrado ao paciente (AGUIAR, DA SILVA & FERREIRA, 2006).
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1.4

PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS

A RDC 220/2004, que aprova o Regulamento Técnico de funcionamento dos
Serviços de Terapia Antineoplásica, institui que são atribuições gerais da Equipe
Multiprofissional de Terapia Antineoplásica (EMTA) estabelecer protocolos de
prescrição e acompanhamento da terapia antineoplásica (TA) e assegurar condições
adequadas de indicação, prescrição, preparação, transporte, administração e descarte
da TA. Com relação às Boas Práticas de Preparação de Terapia Antineoplásica (BPPTA),
é preconizado que o responsável pela preparação deve avaliar a prescrição médica
observando: a adequação aos protocolos estabelecidos pela equipe; a legibilidade e
sua respectiva identificação de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM),
conforme resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM); e também a viabilidade,
estabilidade e compatibilidade físico-química dos componentes entre si antes da
manipulação propriamente dita (BRASIL, 2004).
A análise da prescrição médica pelo farmacêutico, no Serviço de Terapia
Antineoplásica (STA), é uma etapa crítica, de maior interação com o profissional
prescritor, objetivando alcançar um tratamento medicamentoso seguro e de
qualidade. Uma vez que os medicamentos antineoplásicos apresentam uma janela
terapêutica restrita, a análise da prescrição deve ser feita de forma cuidadosa por um
profissional farmacêutico habilitado, objetivando a segurança do paciente (ANDRADE,
2009).
Apesar de cada serviço possuir rotina e modelos padronizados de prescrições,
em oncologia, algumas informações básicas são fundamentais e devem ser de fácil
acesso, possibilitando ao farmacêutico realizar a correta avaliação de protocolos,
cálculos de doses e preparação dos medicamentos. Segundo Andrade (2009), são
convenientes os seguintes dados: nome do paciente, número do prontuário e data de
consulta; peso, altura, superfície corporal (SC), idade e sexo; resultados de exames
laboratoriais; estadiamento da doença; protocolo recomendado; dosagem a ser
administrada por unidade de tempo; vias de administração; plano terapêutico; e nome
do médico, assinatura e carimbo com número de registro no conselho de classe. Um
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modelo de prescrição antineoplásica utilizada pelo STA do Hospital Central do Exército
(HCE) encontra-se no anexo A do presente projeto.

1.5

INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA E VALIDAÇÃO DA PRESCRIÇÃO

A intervenção farmacêutica consiste em uma ação planejada, documentada e
realizada conjuntamente ao paciente e profissionais da saúde, objetivando
resolutividade ou prevenção frente a possíveis problemas que interferem ou possam
interferir na farmacoterapia instituída, sendo parte integrante do processo de
acompanhamento/seguimento

farmacoterapêutico.

Ainda,

caracteriza-se

por

diferentes adequações no tratamento, otimizando o cuidado e aumentando a
qualidade assistencial. (IVAMA et al., 2002; RIBEIRO et al., 2015).
Constituindo-se de verificações ativas, as intervenções farmacêuticas são de
extrema importância na garantia de um tratamento medicamentoso adequado,
portanto, contribuindo para a segurança do paciente, sendo parte importante do
processo de acompanhamento e seguimento farmacoterapêutico, e também na
prevenção de eventos adversos relacionados a medicamentos. Desta forma, a atuação
do farmacêutico oncológico tem um papel fundamental na promoção do uso racional
do medicamento, através da garantia da farmacoterapia adequada, com resultados
terapêuticos seguros, e minimizando os resultados desfavoráveis. (OLIBONI &
CAMARGO, 2009; RIBEIRO et al., 2015).
Nesse contexto, uma metodologia utilizada para a detecção precoce dos
eventos e a possibilidade de intervenções é a validação farmacêutica, processo de
avaliação de prescrições pelo farmacêutico, que utiliza de procedimentos
padronizados com objetivo de prevenção e detecção de incompatibilidades e
discrepâncias, fazendo-se uma das propostas para a minimização de disparidades em
prescrições (CARDINAL & FERNANDES, 2014; OLIBONI & CAMARGO, 2009).
Considerada como integrante da atenção farmacêutica, a validação permite
demonstração e respaldo de um tratamento farmacológico correto, seguro e de
qualidade em todos os aspectos e níveis, configurando-se em uma medida de controle
de qualidade e que agrega valor ao processo desenvolvido. Ainda, o processo realizado
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de forma centralizada no setor de farmácia do STA permite a efetiva atuação do
farmacêutico oncologista no positivo desfecho clínico do paciente (OLIBONI &
CAMARGO, 2009; FABIÁ et al., 2005).

1.6

ERROS DE MEDICAÇÃO

A correta utilização de medicamentos é resultante da aliança de prática
responsável entre medicina, farmácia e enfermagem. Este processo inicia-se com a
prescrição do medicamento, seguindo com sua distribuição ou dispensação e concluise com a administração ao paciente em tratamento. Os profissionais participantes
deste ciclo compartilham do propósito em comum de prestação da assistência à saúde
dos pacientes, com ênfase em qualidade, eficácia e segurança. Assim, o ato de medicar
depende de ações humanas de profissionais, e intercorrências podem acontecer
durante o processo (MENDONÇA, MIRANDA & ARAÚJO, 2011).
Por conseguinte, a terapia farmacológica não será realizada com êxito se os
processos de preparação e administração de medicamentos não forem realizados de
forma correta. Os erros de medicação são definidos como qualquer evento evitável,
sujeitos de prevenção e que podem ocorrer nos mais variados momentos de utilização
de medicamentos, envolvendo desde a prescrição até a administração (SILVA, 2009).
Ainda, o evento pode relacionar-se ao exercício profissional, produtos da área
da saúde, procedimentos e problemas de comunicação que envolvam o uso de
medicamentos, como prescrições, rótulos, embalagens, nomes, preparação,
dispensação, distribuição, administração, educação e monitoramento, o que exige
extrema

atenção

e

atuação

dos

profissionais

envolvidos

no

processo

farmacoterapêutico (CFF, 2021).
Como a atuação do farmacêutico hospitalar ultrapassa funções como gestão
dos medicamentos e otimização da farmacoterapia, a qualidade e segurança da
assistência permitem que o profissional também assuma papel importante na redução
de equívocos no tratamento, promovendo
multiprofissionais (FERNANDES, 2019).

sua

participação

nas

equipes
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1.7

GESTÃO ESTRATÉGICA

Estratégia, derivada do grego strátego, significa a arte dos generais, não sendo
uma prática recente para a humanidade. Desde os primórdios, a estratégia já era
utilizada para caçar, pescar ou lutar e ela é uma antecipação de como e o que fazer
para se obter sucesso (DA COSTA, 2017). É um conceito que nasceu em meio às
atividades militares do passado para obtenção de êxito nas batalhas, através da
realização de estudos sobre as características e atividades dos adversários, analisando
ainda os seus próprios pontos fracos e fortes.
De acordo com Chiavenato e Sapiro (2004), a estratégia pode ser definida como
a determinação das metas e dos objetivos básicos de uma organização e a adoção de
planos de ação e alocação dos recursos necessários à consecução dessas metas.
No ambiente hospitalar, uma estratégia utilizada para segurança no processo
de uso de medicamento é a avaliação da prescrição por todos os profissionais
envolvidos no processo. A primeira etapa necessária para a prevenção de erros de
medicação, e direcionada ao aumento na segurança dos pacientes, envolve a
prescrição de medicamentos, sendo essa o passo principal na circulação de
medicamentos ao usuário no hospital (SOUZA et al., 2016).
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2

OBJETIVOS

2.1

OBJETIVO GERAL
O presente trabalho teve como objetivo avaliar as prescrições de

antineoplásicos manipulados no STA da instituição, determinando quantitativamente
dados, possíveis variabilidades encontradas e as intervenções farmacêuticas realizadas
durante o mês de setembro de 2021.

2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Determinar quantitativamente os dados encontrados;



Discorrer sobre os diferentes tipos de intercorrências e intervenções
farmacêuticas realizadas para a amostra e período definido;



Propor aplicação da padronização de medicamentos antineoplásicos do serviço
no processo de prescrição;



Propor um novo modelo de prescrição que contenham todos os dados
necessários para a prescrição segura de antineoplásicos;
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3

JUSTIFICATIVA

O presente estudo justifica-se por evidenciar a importância da análise de
prescrições médicas de antineoplásicos, além das intervenções farmacêuticas
realizadas no processo, contribuindo com a eficácia terapêutica e a segurança do
paciente em relação aos tratamentos administrados. Ainda, através de seus achados,
será possível propor sugestões para a otimização da rotina de prescrição do serviço,
assim como evidenciará a importância da atuação do profissional farmacêutico na
instituição.
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4

METODOLOGIA

4.1

LOCAL DA PESQUISA

O HCE é constituído de um total de 651 leitos, distribuídos em área de 83 mil
metros quadrados e contando com mais de 2 mil integrantes, entre militares e
servidores civis. Caracteriza-se por ser um estabelecimento de saúde público, federal,
com porte e estrutura para procedimentos de alta complexidade, com ênfase no
emprego de processos, técnicas e equipamentos para tratamento e diagnóstico
modernos e de última geração, conjuntamente com aplicação de ensino continuado e
pesquisa médica (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2021).
A pesquisa foi realizada no STA da farmácia hospitalar da instituição,
responsável pela manipulação e dispensação de medicamentos antineoplásicos
referentes aos tratamentos de pacientes oncológicos e hematológicos atendidos pelo
setor durante a rotina de trabalho.

4.2

ROTINA DE PRESCRIÇÃO E LIBERAÇÃO NO STA

O processo de prescrição e liberação para início de tratamento oncológico ou
hematológico na instituição inclui as seguintes etapas: no Hospital-Dia, o(a) médico(a)
responsável pelo atendimento do paciente realiza as prescrições de medicamentos, de
forma digitalizada, a serem utilizados no tratamento instituído; a prescrição é
encaminhada pelo setor de enfermagem do Hospital-Dia até a farmácia hospitalar; em
seguida, ocorre o recebimento da prescrição pelos farmacêuticos presentes na rotina.
As prescrições são recebidas em duas vias: uma via é assinada pelo farmacêutico,
sendo encaminhada novamente para a enfermagem no Hospital-Dia, enquanto a outra
via é retida pela farmácia, onde será armazenada em arquivo para posterior validação
da prescrição e possibilidade de início do tratamento. O mesmo processo de
recebimento e validação ocorre para a continuidade dos tratamentos ao longo do
período necessário, assim como nos casos de troca de protocolo terapêutico.
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Ainda, a rotina de liberação de tratamentos com antineoplásicos manipulados
pela farmácia engloba: pacientes recém-diagnosticados, que iniciarão seu tratamento;
pacientes que já possuem o tratamento instituído; e também pacientes que farão
troca de protocolo medicamentoso para nova abordagem terapêutica. Assim, todos os
pacientes atendidos no serviço necessariamente obedecem a um fluxo que inicia-se
com o recebimento e avaliação da prescrição, com posterior liberação pela farmácia
para início de tratamento e as manutenções de continuidade desse tratamento.
Com relação à validação da prescrição, esta é realizada pelos farmacêuticos
durante a escritura dos mapas de rotina, e também no dia da manipulação dos
tratamentos instituídos aos pacientes agendados. Nesta etapa, são analisadas as
incompatibilidades farmacotécnicas ou inconformidades que, quando constatadas, são
repassadas através de contato com o setor de enfermagem e os médicos oncologistas
e hematologistas da rotina antes da manipulação dos medicamentos, com possível
realização de intervenções farmacêuticas.

4.3

TIPO DE ESTUDO
Estudo transversal e retrospectivo, que foi realizado utilizando como objeto de

análise as prescrições médicas de tratamentos antineoplásicos, tanto oncológicos
quanto hematológicos, realizados no serviço da instituição durante o mês de setembro
de 2021.

4.4

PARTICIPANTES
Foram selecionadas prescrições de tratamentos antineoplásicos manipulados

referentes ao mês de setembro de 2021, que englobaram pacientes do sexo feminino
e masculino, de ampla faixa etária, pertencentes às clínicas de oncologia e hematologia
do serviço do hospital. Os critérios de inclusão utilizados no estudo foram: as
prescrições devem englobar apenas tratamentos oncológicos ou hematológicos, e que
necessitem de manipulação; as prescrições devem ser referentes a tratamentos
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antineoplásicos realizados no Hospital-Dia ou para internação de pacientes em
tratamento no andar do setor de oncologia e hematologia, visto que o STA da
instituição também realiza manipulações para pacientes que necessitam de internação
prolongada. Dentre os critérios de exclusão, prescrições não referentes a tratamentos
antineoplásicos manipulados e prescrições não oriundas do Hospital-Dia e internação
do serviço.

4.5

INSTRUMENTO
Planilha de Coleta de Dados de Prescrições de Medicamentos Antineoplásicos,

instrumento elaborado de acordo com as recomendações da RDC n o220/2004 e
Andrade (2009), visando quantificar dados das prescrições e possíveis intervenções
farmacêuticas.
A planilha contou com os seguintes itens durante a avaliação da prescrição:
1. Data de administração;
2. Número de prontuário;
3. Nome do paciente;
4. Peso;
5. Altura;
6. Superfície corporal (SC);
7. Idade;
8. Resultados de exames laboratoriais (creatinina);
9. Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde
(CID);
10. Estadiamento;
11. Protocolo terapêutico;
12. Ciclos de tratamento;
13. Doses e posologias dos medicamentos prescritos;
14. Via de administração;
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15. Presença da identificação do prescritor: considerada como padrão ao
conter nome e carimbo do prescritor com número de inscrição no respectivo
conselho profissional e assinatura;

A planilha também contemplou a padronização de manipulação de
medicamentos antineoplásicos prescritos, sendo esta utilizada no STA da farmácia
hospitalar. Deu-se ênfase nos itens: diluição, dose do medicamento e tempo de
infusão.
É importante enfatizar também que a identificação de pacientes (nomes e
prontuários), assim como do profissional prescritor, não foram expostas durante a
coleta de dados neste estudo.

4.6

PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS
Inicialmente, as prescrições médicas foram recolhidas do arquivo de

armazenamento do serviço, sendo a quantidade correspondente aos tratamentos
realizados durante o mês de setembro de 2021. Com isso, realizou-se uma análise
prévia de cada prescrição visando conferir se obedeciam aos critérios de inclusão
preconizados para a realização do trabalho, ou seja: as prescrições deveriam englobar
apenas tratamentos oncológicos ou hematológicos manipulados e serem referentes
somente aos tratamentos realizados no Hospital-Dia ou no andar de internação do
setor de oncologia e hematologia. Feito isto, finalizou-se a primeira etapa da coleta de
dados.
Em seguida, avaliou-se cada prescrição individualmente em relação aos quinze
dados objetos do estudo, utilizando a Planilha de Coleta de Dados de Prescrições de
Medicamentos Antineoplásicos, visando à obtenção de informações referentes às
conformidades ou não de acordo com o preconizado para as manipulações. Ainda,
foram analisadas possíveis incoerências existentes entre os medicamentos
antineoplásicos prescritos e a padronização de medicamentos manipulados existente
na farmácia hospitalar, baseada nas bulas referentes a cada medicamento dos
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tratamentos instituídos. Constatada alguma divergência em relação aos dados, esta foi
registrada na planilha, assim como o registro da intervenção farmacêutica realizada.
Por fim, realizou-se a contabilização dos dados encontrados através de estatística
descritiva para posterior discussão dos resultados encontrados.

4.7

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS
Utilizou-se o software Microsoft Excel® 2010 para análise dos dados oriundos

das prescrições médicas do estudo. Com isso, foram obtidos gráficos de frequência em
relação ao sexo dos pacientes, faixa etária dos pacientes, CID das neoplasias em
tratamento e via de administração dos medicamentos. Ainda, geraram-se gráficos de
frequência e tipos de intervenções farmacêuticas realizadas, e de contabilização de
ausência e presença dos quinze itens avaliados da prescrição.

4.8

ASPECTOS ÉTICOS
O estudo seguiu conforme as recomendações estabelecidas na Resolução

466/2012, sendo conduzido mediante aprovação do HCE, submissão da proposta na
Plataforma Brasil e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de
Capacitação Física

do

Exército (CCFEX), registrado sob o

número CAAE

47028621.9.0000.9433 (anexo B).
Os dados da pesquisa estão mantidos em arquivo físico e digital, de forma
sigilosa e segura, com armários chaveados e de forma codificada, sendo o acesso
permitido apenas à equipe responsável pelo estudo. Ainda, informações referentes
aos pacientes (nome e prontuário), assim como a identificação dos profissionais
prescritores, não serão citadas no presente trabalho, também sendo armazenadas de
forma sigilosa. Os materiais oriundos do projeto serão armazenados em poder do
pesquisador por um período de 5 anos após seu término. Os resultados obtidos com o
estudo integrarão a produção científica referente à Divisão de Ensino e Pesquisa (DEP)
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do HCE e também serão encaminhados para seguinte publicação, com os devidos
créditos aos pesquisadores associados e integrantes do projeto (BRASIL, 2012).
De acordo com a resolução 466/2012, em seu inciso II – Dos termos e
definições, é estabelecido como risco da pesquisa a possibilidade de danos à dimensão
física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, em
qualquer pesquisa e dela decorrente. Sendo assim, a análise de risco é componente
imprescindível à análise ética. Ainda, toda pesquisa envolvendo seres humanos
envolve um risco específico caracterizado como dano, sendo associado ou decorrente
da pesquisa, como agravo imediato ou posterior, direto ou indireto, ao indivíduo ou à
coletividade.
Considerando que toda pesquisa possui riscos, e que o presente estudo utilizou
como objeto as prescrições de antineoplásicos, zelando pelo sigilo de informações de
pacientes e prescritores, o trabalho apresentou risco referente a quebra de sigilo dos
dados das prescrições utilizadas para o estudo, sendo esse risco comum a todas as
pesquisas envolvendo, direta ou indiretamente, seres humanos. É importante enfatizar
que foram utilizados métodos de segurança, como os já citados meios de codificação
digital por senhas e o armazenamento em guarda física com armários chaveados, tudo
isto enfatizando a não exposição de dados.
Ainda, o risco do estudo é classificado como mínimo, pois é referente à
metodologia que emprega técnicas retrospectivas, não se realizando nenhuma
intervenção ou modificação intencional nas variáveis fisiológicas ou psicológicas e
sociais dos indivíduos, que participam indiretamente da pesquisa, sem identificação de
invasão à intimidade do indivíduo (CARMONA, 2018).
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5

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na etapa de análise, foram contabilizadas 299 prescrições de tratamentos

antineoplásicos manipulados realizadas durante o mês de setembro de 2021. Destas,
foram obtidos gráficos referentes ao perfil dos pacientes atendidos e também de
dados relacionados aos medicamentos administrados, informações nas prescrições e
intervenções farmacêuticas exercidas.

5.1

PERFIL DOS PACIENTES ATENDIDOS

Das prescrições analisadas, obteve-se que 96 eram referentes a pacientes do
sexo masculino e 203 correspondiam a pacientes do sexo feminino (Gráfico 1). Com
relação à faixa etária dos pacientes quando a idade se fazia presente na prescrição,
0,5% das prescrições eram de pacientes com idade abaixo de 30 anos, 27,2% estavam
compreendidas na faixa de 30 a 59 anos, e 72,3% correspondiam a pacientes acima
dos 60 anos de idade (Gráfico 2).

Gráfico 1: Frequência do sexo dos pacientes nas prescrições.

Legenda: Comparativo entre as frequências de prescrições referentes a pacientes do sexo
masculino e feminino. Fonte: O autor (2022).
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Gráfico 2: Frequência da faixa etária dos pacientes nas prescrições.

0,5%

Legenda: Comparativo entre as frequências das diferentes faixas etárias dos pacientes
encontradas nas prescrições. Fonte: O autor (2022).

5.2

PERFIL DE DADOS DAS PRESCRIÇÕES DE ANTINEOPLÁSICOS

5.2.1 Tipos de CIDs das prescrições

O CID é um instrumento de natureza classificatória, organizado e mantido pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), contando com classes e subclasses de doenças,
condições relacionadas à saúde e causas externas de doença ou morte, incluindo-se as
neoplasias. Baseia-se no emprego de um código alfanumérico padronizado, que
representa uma condição, problema, sintoma, sinal e também o diagnóstico (GALVÃO
& RICARTE, 2021). Os achados das análises forneceram que 45,8% das prescrições não
continham o CID da doença em tratamento, correspondendo a 137 prescrições. Dentre
as prescrições que apresentavam esse dado, o CID mais frequente foi o C90, referente
ao Mieloma Múltiplo e Neoplasias Malignas de Plasmócitos, em 34 prescrições. O
segundo mais frequente foi o C50, código identificador da Neoplasia Maligna da
Mama, presente 30 vezes, seguido de C92 (Leucemia Mielóide) ocorrendo 17 vezes,
C85 (Linfoma Não Hodgkin de Outros Tipos e de Tipo Não Especificado) e C46.1
(Sarcoma de Kaposi de Tecidos Moles) em 12 prescrições, e C18 (Neoplasia Maligna do
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Cólon) em 11 prescrições. Os CIDs restantes ficaram compreendidos na faixa entre
2,0% e 0,3%, sendo os menos prevalentes (Gráfico 3).
Gráfico 3: Frequência de CIDs encontrados nas prescrições.

Legenda: Comparativo das frequências dos diferentes tipos de CIDs encontrados nas prescrições. Fonte:
O autor (2022).

5.2.2 Vias de administração dos antineoplásicos
A administração de medicamentos contempla etapas complementares e
diretamente relacionadas, interligadas por uma equipe multi e interdisciplinar,
percorrendo um fluxo que se inicia na prescrição médica, seguido com a provisão e
manipulação pelo farmacêutico e terminando na administração pela equipe de
enfermagem (PINHEIRO et al., 2016).
Dentro disso, a administração da terapia antineoplásica é classificada como
uma atividade complexa, em que pacientes em tratamento são expostos a fármacos
com altos graus de toxicidade e curto intervalo terapêutico. Por isso, sua execução
exige grande cuidado e conhecimento técnico por parte da equipe assistencial
(BONASSA & GATO, 2012 apud DE LIMA, 2019).
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No processo, a via de administração se faz necessária por consistir no local
onde o fármaco entra em contato com o organismo, possuindo grande relevância no
efeito esperado e benefício para o paciente. Muitos fatores influenciam na sua
escolha, dentre eles: a idade e comodidade do paciente, efeito local ou sistêmico,
rapidez da ação do fármaco e propriedades do medicamento.

Se tratando de

medicamentos antineoplásicos, encontram-se disponíveis as vias intravenosa,
subcutânea, intramuscular, oral, intratecal, intra-arterial, intravesical, intraperitoneal,
tópica e intralesional (BONASSA & GATO, 2012 apud DE LIMA, 2019; GOMES, GALATO
& SILVA, 2017; PINHEIRO, 2016).
Ainda, a primeira fonte geradora de discrepâncias medicamentosas na área
oncológica é a prescrição, sendo a omissão da via de administração um potencial
gerador de eventos adversos relacionados a medicamentos. (BONASSA & GATO, 2012
apud DE LIMA, 2019).
No estudo, presença e frequência das vias de administração de cada um dos
medicamentos antineoplásicos prescritos também foram analisadas. Com isso, foi
encontrado que 100% das prescrições apresentavam a via de administração dos
medicamentos, um dado positivo do trabalho. Em 246 delas a via utilizada era a
intravenosa, 43 aplicavam a via subcutânea e em 10 os medicamentos foram
prescritos em via intravesical (Gráfico 4).
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Gráfico 4: Frequência de vias de administração dos medicamentos antineoplásicos.

Legenda: Comparativo das frequências de vias de administração de medicamentos nas prescrições.
Fonte: O autor (2022).

5.2.3 Dados para análise de doses
Os complexos esquemas terapêuticos em oncologia e hematologia fazem uso
de medicamentos que diferem em suas composições químicas, células-alvo, finalidade
de uso para tipos de cânceres específicos e efeitos adversos. A obtenção das doses
varia de acordo com diversos fatores, dentre eles: a condição que está sendo tratada;
peso e altura para cálculo da superfície corporal; protocolo e ciclo de tratamento e
resultados de exames laboratoriais (AGUIAR et al., 2018; BARUQUI, 2011). Na análise
das prescrições do estudo, foi encontrado que 81,3% delas apresentaram dados
suficientes para análise das doses dos medicamentos instituídos, enquanto que em
18,7% os dados da prescrição eram insuficientes, não permitindo o cálculo e
conferência por parte do farmacêutico (Gráfico 5):

42

Gráfico 5: Prescrições com dados e sem dados para análise de dose.

Legenda: Comparativo entre as frequências de prescrições com e sem dados suficientes para análise de
doses de medicamentos. Fonte: O autor (2022).

Dentre as prescrições com dados insuficientes, prevaleceram nelas a ausência
de protocolo e de superfície corporal, com necessidade de confirmação através de
pesquisa na literatura e com a equipe médica e de enfermagem para avaliação das
doses dos medicamentos e posterior manipulação.
Tal como outros tipos de tratamentos medicamentosos, o foco da TA envolve
garantir a administração do medicamento certo, ao paciente certo, na dose e forma
farmacêutica certas e na hora certa. Pelos antineoplásicos possuírem estreita faixa
terapêutica, os eventos adversos relacionados a eles são potencialmente catastróficos,
onde um pequeno acréscimo na dose pode produzir elevada toxicidade e danos
permantes ao paciente com câncer, que por vezes apresenta estado de saúde
debilitado, ao passo que as doses subterapêuticas comprometem terminantemente a
eficácia do tratamento (CARAJAVILLE, TAMBÉS, LICEAGA, 2001 & COHEN, 2007 apud
BARUQUI, 2011; RANCHON et al, 2011).
Em estudo de Ranchon et al. (2011), a análise de prescrições de
quimioterápicos encontrou que 48% das prescrições avaliadas estavam incompletas e
com dados ausentes, enquanto que em 40,9% foram registradas doses erradas de
medicamentos. Ainda, Díaz-Carrasco et al. (2007), identificou que, de 135 erros
encontrados envolvendo quimioterápicos e adjuvantes de tratamento, 38,5%
relacionavam-se com doses e 21,5% com omissões . Dentre as causas de eventos
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adversos relacionados a medicamentos, a falta de informações sobre o paciente e o
medicamento é apontada como geradora de consequências indesejáveis no
tratamento.
Sendo a prescrição o primeiro passo que envolve a segurança do tratamento,
com o risco de hospitalização maior quando incompleta, e a ausência de informações
que impactem na administração do medicamento podendo gerar falhas sequenciais,
fica evidenciada a importância da avaliação de dados por profissional habilitado e a
dupla checagem durante validação da prescrição no serviço (AGUIAR et al., 2018,
SANTOS, 2020).

5.2.4 Dados de preenchimento obrigatório para creatinina.
As análises clínicas, prática da medicina laboratorial, possui como característica
a realização de exames complementares que auxiliam no diagnóstico, prevenção,
prognóstico, bem como o acompanhamento terapêutico do paciente acometido por
patologias. Na área oncológica, os exames mais comuns na rotina incluem o
hemograma, mielograma, coagulograma, gasometria arterial, testes bioquímicos
séricos, avaliação da atividade urinária, e testes de marcadores oncológicos (SANTOS &
MELO, 2020).
É importante o acompanhamento terapêutico através de exames laboratoriais
quando instituídos tratamentos com antineoplásicos, já que, por ser uma abordagem
sistêmica, na qual os agentes administrados são tóxicos, são diversos os efeitos
colaterais, como: toxicidade hematológica, toxicidade gastrointestinal, alterações
hepáticas, cardiotoxicidade, complicações neurológicas, disfunções reprodutivas,
toxicidade renal, toxicidade dermatológica e anafilaxia. Em função destas
consequências se faz necessário, com regularidade, avaliações antes da administração
de um novo ciclo de tratamento, visando analisar os parâmetros estabelecidos (ÁVILA,
SOARES & SILVA, 2013).
Dentre os achados laboratoriais, um dos mais importantes utilizados na rotina
oncológica é a creatinina sérica, um produto da desidratação não enzimática da
creatina muscular. É o marcador de função renal mais comumente utilizado,
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importante na rotina laboratorial para o diagnóstico e monitoramento de doenças
renais, apresentando variabilidade biológica em função da massa muscular, sexo, etnia
e idade de cada indivíduo. Com ela, é possível determinar a depuração de creatinina
urinária de 24 horas (DCE) e estimar a taxa de filtração glomerular (TFG), definida
como o volume plasmático de uma substância que pode ser completamente filtrada
pelos rins em uma determinada unidade de tempo, sem sofrer reabsorção ou secreção
tubular (CUNHA et al., 2021; FONSECA, 2020).
Assim, a presença da creatinina e a referente DCE em prescrições oncológicas é
de extrema relevância, pois através desses dados é possível auxiliar o ajuste de dose
de fármacos que são excretados pelos rins, entre eles os antineoplásicos, a depender
dos valores encontrados que classifiquem a função renal, objetivando não existirem
efeitos adversos ou nefrotoxicidade relacionados (COELHO, 2015; MARQUES et al.,
2020). Ainda, através dela é possível realizar o cálculo de dose de alguns
medicamentos, como é o caso da carboplatina, amplamente utilizada em diversos
protocolos de tratamentos oncológicos.
A carboplatina é um quimioterápico que apresenta toxicidade dependente de
dose. Em caso de superdosagem, absoluta ou relativa, inúmeros efeitos adversos
podem surgir, dentre eles a nefrotoxicidade e alterações hematológicas. A dose de
administração não é calculada com base na superfície corporal, como é comum com
outros antineoplásicos, mas através do ajuste individual para cada paciente, de acordo
com a depuração estimada e a área sob a curva (AUC), obtida a partir do perfil de
concentração farmacocinética do fármaco com o tempo e pela aplicação da equação
de Calvert, de eficácia já comprovada (TOIRAC et al., 2014).
No estudo, foram avaliadas as prescrições que continham a carboplatina como
um dos medicamentos do protocolo de tratamento e a presença ou ausência do dado
laboratorial de creatinina para cálculo do respectivo DCE e das referentes doses
instituídas para cada paciente, chegando-se aos seguintes resultados (Gráfico 6):
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Gráfico 6: Frequência de creatinina nas prescrições de tratamentos antineoplásicos com carboplatina.

Legenda: Comparativo entre as frequências de prescrições com e sem dados de creatinina para cálculo
de dose da carboplatina. Fonte: O autor (2022).

Das 299 prescrições avaliadas no período, apenas 20 apresentavam protocolos
antineoplásicos onde a carboplatina se fazia presente. Dentre essas prescrições, 7 não
continham os valores de creatinina resultantes dos exames laboratoriais dos pacientes,
impossibilitando o cálculo da dose do medicamento, tendo sido necessário o contato
com a equipe de enfermagem e médica para obtenção do dado e a seguinte
manipulação do medicamento e sua administração. Considerando-se a já citada
importância da individualização da dose do quimioterápico e seu estreito índice
terapêutico, a atuação do farmacêutico nesta etapa se mostra imprescindível num
bom desfecho farmacoterapêutico ao longo dos ciclos de tratamento.

5.2.5 Frequência de dados das prescrições de antineoplásicos

De acordo com o recomendado para a elaboração de uma prescrição
antineoplásica adequada e completa, também foram analisadas as frequências dos
dados objetos do estudo nas prescrições do serviço, obtidos através da coleta
utilizando o instrumento da pesquisa. Foram contabilizadas ausência e presença dos
itens: nome do paciente, data de nascimento, prontuário, peso, altura, SC, CID,
estadiamento, protocolo de tratamento, ciclo do tratamento, data de administração e
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identificação do médico na prescrição. Na tabela 1 estão expostas as porcentagens de
presença e ausência, enquanto o gráfico 7 expressa os números absolutos de
prescrições e seus dados.

Tabela 1- Frequência de ausência e presença de dados nas prescrições de antineoplásicos.
ESTATÍSTICA

Data de
Nascimento

Nome
do
paciente

Prontuário

Peso

Altura

SC

CID

Estadiamento

Protocolo

Ciclo

Data

Identificação
do médico

Presente

67%

100%

90%

82%

80%

81%

55%

7%

74%

13%

79%

99,7%

Ausente

33%

0%

10%

18%

20%

19%

45%

93%

26%

87%

21%

0,3%

Fonte: O autor (2022). Software Microsoft Excel® 2010

Gráfico 7: Número de prescrições com ausência e presença de dados.

Fonte: O autor (2022).
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5.2.5.1 Identificação dos pacientes

A identificação do paciente em tratamento caracteriza-se por ser um processo
que assegura que procedimentos e tratamentos medicamentosos individualizados
serão destinados corretamente, prevenindo e evitando que erros possam causar
eventos adversos. É recomendado também que, objetivando a sua segurança, a
identificação deva fazer uso de pelo menos dois indicadores, destacando-se o nome
completo do usuário e seu número de prontuário na instituição (BRASIL, 2013). Em
nossa análise, todas as prescrições apresentaram a identificação do paciente.
Entretanto, 10% delas não continham o prontuário referente, com necessidade de
confirmação da informação pelo sistema informatizado do serviço ou pelo contato
com a equipe de enfermagem.
A associação de nome e prontuário também é importante pois, em alguns
casos, pacientes podem ser homônimos, e a diferenciação e segurança é garantida
através do número individualizado de prontuário para cada pessoa. Isso reflete,
inclusive, na cobrança financeira de medicamentos e procedimentos realizados para
cada paciente, em que a busca no sistema hospitalar é realizada também com o
prontuário.
Já a data de nascimento esteve ausente em 33% das prescrições do período,
frequência expressiva no estudo. Esta constatação é importante pois, através desse
dado, é possível estimar a idade do paciente em tratamento, sendo um dos fatores
que baseiam a dose a ser instituída, conjuntamente com o peso, altura, sexo,
condições do paciente e vias de administração. Ainda, as características de absorção,
distribuição, metabolismo e excreção dos medicamentos variam entre as diferentes
faixas etárias, o que evidencia a necessidade dessa informação na administração e
ajustes terapêuticos dos antineoplásicos, assim como na segurança do paciente
(HARADA et al, 2012; SANTOS, 2017).
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5.2.5.2 Identificação do profissional prescritor

Com relação à identificação do prescritor, sabe-se que, por ser um documento
legal, a prescrição deve conter obrigatoriamente tanto o nome do paciente, como
também do emitente, permitindo a localização e o contato com o profissional em
casos de intercorrências e para o esclarecimento de possíveis dúvidas na rotina (COSTA
et al., 2019). Em nossa análise, 0,3% das prescrições não continham carimbo médico
com número de registro e assinatura do profissional, representando somente uma
prescrição de toda a amostra. No serviço, quando uma prescrição não apresenta
identificação do prescritor, a equipe de enfermagem e o médico são contatados para o
recebimento de nova via com o carimbo e assinatura do profissional responsável.
Nossos resultados foram próximos ao de Baruqui (2011), que observou ausência de
assinatura e/ou carimbo médico em 3,8% das prescrições analisadas, e também de
Fernandes et al. (2012), que na avaliação de prescrições com intercorrências
encontraram 5,1% delas referente à falta de identificação do médico. Com isso,
conclui-se uma positiva aderência a esse dado na elaboração da prescrição.

5.2.5.3 Dados antropométricos

Foram encontradas também omissões de peso (18%), altura (20%) e SC (19%)
nas prescrições. Quando protocolos de tratamentos com antineoplásicos são
estabelecidos, as doses de inúmeros medicamentos são calculadas de acordo com
esses parâmetros, cujos valores são acompanhados regularmente em consultas dos
pacientes ao longo das administrações. Isto é de extrema relevância pelo fato do
câncer ser uma patologia debilitante e causadora de caquexia, com perda ponderal de
peso em curtos períodos. A ausência dessas informações, então, impede que outros
profissionais responsáveis pela prescrição, como farmacêuticos e enfermeiros,
confirmem a dose correta do medicamento a ser administrado ao paciente (BARUQUI,
2011; SILVA, PEREIRA & GOMES, 2021). Fernandes, Frade e Teixeira (2012), em estudo,
relataram que a lacuna de peso, altura e SC foi o parâmetro condicionante mais omisso
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em 25,3% das prescrições, enquanto Ranchon et al. (2011) determinaram que 48% de
suas prescrições apresentavam ausência de dados, incluindo as informações
antropométricas ou biológicas. Assim como na literatura, os resultados expressivos em
nosso estudo revelam a importante atuação do farmacêutico no desfecho do
tratamento, através da conferência com a equipe no momento da validação e seguinte
manipulação do medicamento na dose correta e individualizada para o paciente com
câncer.

5.2.5.4 Protocolos antineoplásicos

Uma das etapas de verificação da prescrição médica de antineoplásicos
consiste na revisão da cópia original pelo farmacêutico, com comparativo em relação
aos padrões de tratamentos preconizados na literatura. Para a grande maioria das
doenças oncológicas e hematológicas existem os protocolos antineoplásicos,
combinações já conhecidas e estabelecidas de medicamentos e que normalmente são
identificadas através de siglas, referentes à primeira letra do nome comercial ou
genérico dos fármacos componentes do esquema terapêutico. Ainda, são definidos de
acordo com o diagnóstico do câncer e seu estadiamento e aplicados para cada caso e
sua especificidade (BUZAID; MALUF; LIMA, 2010 apud BARUQUI, 2011; OLIBONI &
CAMARGO, 2009).
Com isso, as doses dos fármacos, assim como o esquema de tratamento,
posologia e períodos dos ciclos podem ser conferidos através do protocolo contido na
prescrição, de acordo os referenciais de agências regulatórias. Na sua ausência, o
processo de avaliação da prescrição se torna ineficiente pela impossibilidade de
análise das informações.

Das prescrições do estudo, em 26% o protocolo

medicamentoso se fez ausente, e Baruqui (2011) também encontrou alto índice, com
omissão em 69,5% das prescrições. Assim, foi imperiosa a confirmação do tratamento
a ser realizado nos pacientes em questão, com seguinte conferência nas bases de
dados de tratamentos e prosseguimento no cálculo das doses, conferência de ciclos e
seguinte manipulação.
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5.2.5.5 Ciclos e datas de tratamento

Os protocolos de tratamento com antineoplásicos baseiam-se em ciclos de dias,
semanas ou meses, determinados pela citotoxicidade logarítmica dos fármacos sobre
as células do tumor, sendo o final do ciclo definido como o tempo para recuperação
das células saudáveis, quando o organismo poderá ser submetido novamente à ação
dos medicamentos para a constância da redução do câncer. Nossa análise encontrou
que em 87% das prescrições se fez ausente o ciclo mais recente do protocolo
medicamentoso administrado ao paciente, frequência bastante expressiva e maior que
a encontrada por Aguirrezábal et al. (2003), onde 55% das prescrições apresentaram
omissão. No STA do HCE, a informação é confirmada através do histórico de
manipulações no mapa de agendamento e com a equipe médica e de enfermagem.
Sendo assim, esse dado é de extrema importância, já que o monitoramento dos ciclos
instituídos para cada protocolo reflete na segurança do paciente durante seu
tratamento, em que administrações antecipadas do período mínimo podem
desencadear toxicidade grave e exacerbada, enquanto administrações que excedem
desmedidamente o período, sem recomendações justificáveis, podem resultar no
crescimento do tumor e até mesmo na resistência aos medicamentos utilizados.
Dependendo do protocolo, também, em cada ciclo são utilizados medicamentos de
diferentes classes terapêuticas, sendo importante o seguimento rigoroso do instituído
na literatura para garantir a eficácia do tratamento, evidenciando-se a relevância dessa
informação (SILVA, PEREIRA & GOMES, 2021)
Visto a importância da evidenciação correta do protocolo e ciclos, podemos
fazer associação também com a presença da data de tratamento. Em nosso estudo,
essa informação esteve ausente em 21% das prescrições analisadas, enquanto no
trabalho realizado por Santos (2017) foi constatado que em 100% das prescrições
avaliadas a data se fazia presente. É um item imprescindível para a conferência e
controle do início e intervalo do ciclo e dia da administração dos medicamentos, de
acordo com o protocolo de cada antineoplásico instituído, auxilia na conferência de
prescrições anteriores, garantindo a validade para administração do medicamento e
diminuindo os riscos de eventos adversos, e constitui também uma barreira, evitando
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que não seja administrada ao paciente uma medicação já realizada anteriormente. A
ausência dessa informação na prescrição médica pode ocasionar, assim, a
permanência na utilização de medicamentos de forma inadequada, resultando em
sérias consequências no tratamento. (GEDEFO, 2001 apud SANTOS, 2017).

5.2.5.6 CID e estadiamento

Em nossa pesquisa foi observada ausência significativa do CID nas prescrições
médicas de antineoplásicos, numa frequência de 45%, assim como Moraes e Caldas
(2009) que encontraram ausência de 100% em análise de prontuários, e também
Souza (2017), que avaliou em seu estudo a falta deste dado em um número
considerável no serviço. A identificação do CID na prescrição representa uma
importante informação, sendo um instrumento de gerenciamento de saúde e que
participa na orientação segura da aplicação dos protocolos medicamentosos em cada
caso, em associação principalmente ao diagnóstico da doença e diretrizes
institucionais e internacionais (GOLDSPIEL et al., 2015 apud SOUZA, 2017).
O estadiamento consiste no processo de determinação da localização e
extensão do câncer, sendo capaz de avaliar seu avanço no organismo do paciente. O
principal objetivo é a classificação da doença, constituindo-se de uma importante
etapa do diagnóstico e que permite padronizar e definir as diversas modalidades de
tratamentos antineoplásicos para cada estádio definido, assim como estimar o
prognóstico e comparar os resultados das diversas terapias e suas associações. É
baseado em diferentes sistemas de classificação, sendo o mais comum e utilizado para
maioria dos casos o Sistema Tumor-Nódulo-Metástase de Classificação de Tumores
Malignos (TNM), capaz de avaliar a doença a partir da dimensão do tumor primário,
representado pela letra T, a extensão da disseminação através dos linfonodos
regionais, letra N, e a presença ou não de metástases à distância, representado pela
letra M (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2015; BRASIL, 2019; COSTA et al., 2020).
Em nosso estudo, das 299 prescrições do período, 278 não continham o
estadiamento da doença, representando uma frequência de 93% de ausência. Oliveira
et al. (2021), em análise de prescrições oncológicas, também encontraram alto índice
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de prescrições sem essa informação (40%), enquanto no trabalho de Bózoli (2015) a
ausência foi de 10,42%, evidenciando resultados que refletem diretamente na
avaliação da prescrição.
Visto a alta predominância de ausência desses dados, é interessante a aplicação
de um novo modelo de prescrição que destaque as informações que devem ser
preenchidas, como segue no apêndice do trabalho. Neste documento, são adicionados
os itens: histórico, que remete-se à história clínica do paciente, os tratamentos
antineoplásicos já realizados e suas atualizações, além do estado geral da doença,
reforçando o conhecimento sobre o paciente e seu plano terapêutico; e estadiamento
e ciclo, reforçando a necessidade destes itens para uma prescrição completa e
contribuindo para a diminuição de suas ausências.

5.2.6 Intervenções farmacêuticas em manipulações dos antineoplásicos
As intervenções na rotina clínica permitem a detecção de divergências e geram
oportunidades de aprimoramento do cuidado ao paciente, evitando que equívocos e
eventos

adversos

a

eles

relacionados

sejam

cometidos.

Em

prescrições

antineoplásicas, o profissional farmacêutico tem grande importância na prevenção de
ocorrências, já que é responsável pela análise minuciosa antes da manipulação dos
medicamentos, devendo considerar sempre a alta toxicidade dos antineoplásicos e a
relevância de divergências encontradas (FERNANDES et al., 2012).
As prescrições foram avaliadas, então, de acordo com as recomendações da
padronização de manipulações de antineoplásicos da farmácia hospitalar, baseada nas
bulas de cada um dos medicamentos administrados no serviço (anexo C). O
documento conta com diversas informações importantes, como: o nome do fármaco;
apresentação comercial; recontituição, volume e concentração; diluição; tempo de
infusão; estabilidade após manipulação e características de cada fármaco. Através da
pesquisa, foi possível constatar um total de 195 intervenções farmacêuticas, que
foram realizadas no momento da digitação dos medicamentos a serem manipulados
no mapa de rotina do serviço, com as referidas alterações necessárias quando
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encontradas as divergências em comparação ao estabelecido nos dados da
padronização do setor.
No processo, 64% das intervenções foram feitas na ausência de tempo de
infusão dos medicamentos prescritos, 17% sinalizaram volume de diluente
incompatível para a manipulação dos medicamentos, 17% corresponderam ao tempo
de infusão distinto do padrão recomendado, 1% referiram-se à ausência de posologia
dos medicamentos, e em 1% das prescrições o diluente para a manipulação era
incompatível com o medicamento em questão (Gráfico 8).

Gráfico 8: Intervenções farmacêuticas relacionadas à padronização de medicamentos antineoplásicos.

Legenda: Frequências dos diferentes tipos de intervenções farmacêuticas relacionadas à padronização
de medicamentos antineoplásicos. Fonte: O autor (2022).

Cada medicamento antineoplásico apresenta características inerentes que
devem ser respeitadas nos processos de manipulação e administração, sendo de
fundamental importância a observação de suas particularidades para diminuição dos
riscos associados ao manejo desses medicamentos potencialmente perigosos (SOUZA
et al., 2016).
Um dos pontos críticos nas manipulações é a utilização do diluente adequado
para o medicamento, evitando incompatibilidades farmacotécnicas que possam afetar
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sua administração, estabilidade e a qualidade do tratamento oferecido, e no volume
correto, que define a faixa de concentração terapêutica do medicamento
recomendada após diluição. Intervenções relacionadas ao diluente foram as mais
frequentes em estudo de Santos et al. (2020), com a falta de informação sobre o dado
em 56% e a prescrição de volumes fora da faixa de concentração exigida pelo preparo
do medicamento em 22,6%, tendo a categoria de intervenção em questão uma
frequência significativa nos achados da pesquisa.
A posologia dos medicamentos instituídos é necessária para adequada
concentração no local de ação do fármaco, bem como na manutenção de suas
concentrações durante o tratamento. Uma posologia inadequada pode resultar na
queda da concentração do fármaco no organismo, com consequente falha terapêutica,
ou até mesmo toxicidade caso suceda com exacerbação de doses (BAPTISTA, 2014).
Daí a grande importância de sua presença e adequação nas prescrições de
antineoplásicos.
Sobre a velocidade de infusão, é importante que se faça presente na prescrição
e que siga o preconizado na literatura no intuito de evitar reações adversas infusionais
e, em alguns casos, para que o medicamento se mantenha em equilíbrio no organismo
quando administrado, sendo de

grande

relevância

na administração dos

medicamentos (BAPTISTA, 2014). Ainda, resultados encontrados por Aguiar et al.
(2018) apontaram prevalência da ausência do tempo de infusão em prescrições, o que
foi semelhante aos dados encontrados no trabalho.
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6

CONCLUSÃO
O presente estudo permitiu a quantificação de dados e evidenciou as

prevalências de ausências de informações em prescrições médicas de antineoplásicos,
destacando-se a insuficiência de elementos necessários para a validação farmacêutica
e conferência de informações. O trabalho ressaltou, também, as intervenções
farmacêuticas realizadas diante das disparidades encontradas.
Os dados de prescrição com maiores frequências de ausência foram a data de
nascimento, CID, ciclo do tratamento e estadiamento, sendo os achados fazendo-se
presentes mesmo com o serviço baseado na informatização da prescrição médica,
processo com informações pré-definidas e que influencia positivamente em todo o
fluxo de utilização dos medicamentos. Com isto, sugere-se a implementação de um
novo modelo de prescrição, que destaque todas as informações a serem embarcadas
no documento e contribuindo para a diminuição de ausência de dados e a
elaboração de prescrições completas.
Ainda, seria interessante também a mudança ou atualização do sistema de
prescrição hospitalar do serviço, com implementação de ferramenta ou software que
permita a sinalização dos campos obrigatórios de preenchimento das informações na
prescrição, constituindo-se, assim, de mais uma barreira de segurança na rotina.
Com relação à manipulação dos medicamentos, foram encontradas
predominâncias na ausência do tempo de infusão, divergência do tempo de infusão e
incompatibilidade do volume de diluente para a manipulação. Cabe ressaltar,
novamente, que o STA possui uma padronização de manipulação dos medicamentos
antineoplásicos e que, através do cadastramento desta ferramenta com o sistema de
composição da prescrição médica, as divergências de informações poderiam ser
diminuídas, o que seria executável com a já sugerida mudança ou atualização do atual
sistema hospitalar utilizado, podendo ainda ser aplicada na contabilização de ciclos,
verificação de interações medicamentosas e outros itens importantes para avaliação
da prescrição.
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Assim, essas pequenas estratégias acabam por aperfeiçoar a rotina,
constituindo- se de defesas e barreiras que contribuem para um processo de trabalho
seguro e direcionado ao sucesso farmacoterapêutico do tratamento do paciente.
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APÊNDICE – PROPOSTA DE NOVO MODELO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA DO SERVIÇO DE
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA DO HCE

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO
(Hospital Real Militar e Ultramar/1769)

PRESCRIÇÃO COMPLEMENTAR DE MEDICAÇÕES, MANIPULADOS E
QUIMIOTERÁPICOS
DATA: ___/___/___
NOME:

PESO:

ALTURA:

NASCIMENTO:

PRONTUÁRIO:

DCE:

UNIDADE DE INTERNAÇÃO:

CID:
HISTÓRICO:
ESTADIAMENTO:
PLANO TERAPÊUTICO:

CÓD.
MED.

CICLO:

ITEM / POSOLOGIA

VIA ADM

Recebido na
Farmácia em:

APRAZAMENTO

Lançado em conta
em:

QTD.
FORNECIDA
PELA FARMÁCIA

Recebido na UI em:
___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___
Por:

__________
Médico(a)

__________

__________

__________
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ANEXO A – MODELO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA DO SERVIÇO DE ONCOLOGIA E
HEMATOLOGIA HCE

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO
(Hospital Real Militar e Ultramar/1769)

PRESCRIÇÃO COMPLEMENTAR DE MEDICAÇÕES, MANIPULADOS E
QUIMIOTERÁPICOS
DATA: ___/___/___
NOME:

PESO:

NASCIMENTO:

PRONTUÁRIO:

ALTURA:

DCE:

UNIDADE DE INTERNAÇÃO:

CID:
PLANO TERAPÊUTICO:

CÓD.
MED.

ITEM / POSOLOGIA

Recebido na
Farmácia em:

APRAZAMENTO

QTD. FORNECIDA
PELA FARMÁCIA

Lançado em conta
em:

Recebido na UI em:
___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___
Por:

__________
Médico(a)

Por:

Por:

__________

__________

__________
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
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ANEXO C – PADRONIZAÇÃO DE MANIPULAÇÃO DOS MEDICAMENTOS
ANTINEOPLÁSICOS NO STA DO HCE

