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Resumo da Proposta:
O projeto “Assistência Farmacoterapêutica para Pacientes com Câncer de Próstata atendidos no Hospital das Clínicas da
UFPE“ será executado por 2 professores e 9 discentes do curso de Farmácia e 3 técnicos-administrativos do Hospital das
Clínicas (HC). Os dados dos pacientes com câncer de próstata serão obtidos, diariamente, de segunda a sexta-feira, por
meio do acompanhamento farmacoterapêutico, onde será aplicado um questionário adaptado do Método Dáder de
Seguimento Farmacoterapêutico. Além disso, será realizado o levantamento de dados socioeconômicos e a aplicação do
questionário de Avaliação dos Serviços Farmacêuticos adaptado do Pharmacy Services Questionnaire, para se obter o
grau de satisfação desses serviços no HC. Também serão entregues materiais informativos impressos, contendo tabela
de interação fármaco-alimento, além de tabelas de horário de medicamentos como forma de influenciar na adesão ao
tratamento, evitando o esquecimento e descontinuação da terapia. Além das coletas diárias de informações dos
pacientes com câncer de próstata, serão realizadas duas ações (uma no dia 05 de maio no HC e outra no segundo
semestre em um município), nas quais serão distribuídos folders e apresentado um vídeo, informando sobre a
importância da prevenção e tratamento do câncer de próstata. Neste edital, estão sendo solicitados R$ 792,00 para a
confecção de 990 folders. Espera-se que os resultados permitam a análise da influência do acompanhamento
farmacoterapêutico e a interferência do perfil socioeconômico dos pacientes com câncer de próstata na adesão
terapêutica, além do reconhecimento da importância da assistência farmacêutica dentro dos hospitais.

Objetivo Geral:
Esse projeto tem como objetivo geral desenvolver ações extensionistas, a fim de conscientizar a população sobre a
importância da prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de próstata.

Objetivos Específicos:
Realizar duas ações extensionistas, nas quais serão preparados e distribuídos folders, e criado e apresentado um vídeo
interprofissional, informando sobre a importância da epidemiologia, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de
próstata; Proporcionar o serviço de acompanhamento farmacoterapêutico a esses pacientes; Avaliar a adesão do
paciente ao medicamento, antes e após a assistência farmacoterapêutica; Incentivar a adesão dos pacientes ao
tratamento por meio da entrega de materiais informativos impressos contendo tabela de interação fármaco-alimento,
além de tabelas de horários de medicamentos como forma de influenciar na adesão ao tratamento; Analisar a relação
do perfil socioeconômico dos pacientes com a adesão ao tratamento; Avaliar o grau de satisfação dos pacientes com o
serviço farmacêutico prestado.

