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Introdução e justificativa 

 

O presente produto técnico é um desdobramento da pesquisa de mestrado 

denominada A sacola de medicamentos: reflexões sobre as práticas de Assistência 

Farmacêutica em Unidades de Saúde da Atenção Básica, elaborada a partir de reflexões 

realizadas ao longo do trabalho como farmacêutica em Unidades de Saúde da Atenção 

Básica. A proposta desta pesquisa surge da observação pessoal e dos relatos reiterados das 

equipes das Unidades Básicas de Saúde e Equipes Saúde da Família do Município de 

Santos referentes à percepção da grande dificuldade dos usuários dos serviços no 

manuseio, administração e guarda de medicamentos prescritos. Esta dificuldade é ainda 

maior em relação aos doentes crônicos, que fazem uso contínuo de vários medicamentos, 

havendo, inclusive, relatos de desperdício e utilização inadequada, além de 

automedicação. 

O trabalho do farmacêutico na Atenção Básica tradicionalmente esteve voltado 

mais para as questões logísticas e de suprimento das farmácias das Unidades de Saúde do 

que propriamente às necessidades do usuário no que diz respeito ao uso de seus 

medicamentos. 

A aproximação deste profissional com as equipes da Atenção Básica, enquanto 

responsável pelo cuidado compartilhado destes usuários, foi facilitada pelo trabalho nos 

Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF). Desse modo, as ações de Assistência 

Farmacêutica, até então muito voltadas para o medicamento, ampliaram-se para aquelas 

referentes à Atenção Farmacêutica. Considerada como um modelo de prática nesta área, 

a Atenção Farmacêutica está atenta a atitudes, valores éticos, comportamentos, 

habilidades, compromissos e corresponsabilidades na prevenção de doenças, promoção e 

recuperação da saúde, de forma integrada com as equipes de saúde. Isso exige uma 

interação direta com o usuário, por meio da escuta qualificada, objetivando ganho de 

autonomia destes, principalmente em relação ao uso da medicação. 

As doenças crônicas, em geral, estão relacionadas a causas múltiplas, são 

caracterizadas por início gradual, de prognóstico usualmente incerto, com longa ou 

indefinida duração. Apresentam curso clínico que muda ao longo do tempo, com possíveis 

períodos de agudização, podendo gerar incapacidades. Tais doenças requerem 

intervenções com o uso de tecnologias leves, leves-duras e duras, associadas a mudanças 

de estilo de vida, em um processo de cuidado contínuo que nem sempre leva a cura. 

(BRASIL, 2013). 
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O cuidado de usuários com doenças crônicas deve se dar de forma integral. O 

modelo vigente, que utiliza propostas de cuidado formatadas a priori, não tem obtido 

sucesso em suas condutas por não conseguir chegar ao singular de cada indivíduo e por 

impor olhares e fazeres que nada têm a ver com o usuário real, que está necessitando de 

atenção e de cuidado (MALTA; MERHY, 2010). 

Campos propõe a Clínica Ampliada, resultante da síntese dialética entre o Sujeito 

e sua Doença, em casos de enfermidades crônicas, de longa duração e, em geral, 

incuráveis, pensa a Clínica dos Sujeitos. Pessoas que estariam quase sempre muito 

dependentes de algum tipo de apoio técnico (medicação, hormônios, insulina, reabilitação 

física, etc.) seriam beneficiadas por essa Clínica Ampliada. Assim, na enfermidade como 

objeto de conhecimento e de intervenção, inclui-se o Sujeito e seu contexto como objeto 

de estudo e práticas clínicas (CAMPOS, 2002). 

A dimensão cuidadora, produtora de tecnologias leves, relacionais, torna-se 

fundamental para ampliar a capacidade dos trabalhadores em lidar com a subjetividade e 

com as necessidades de saúde dos usuários. Estes espaços de encontro são singulares para 

operar esta compreensão dos trabalhadores acerca das necessidades dos usuários, e, 

portanto, com a produção de um cuidado integral à saúde (FEUERWERKER, 2005, 

MERHY; CECÍLIO, 2003). 

Nesse sentido, a Atenção Farmacêutica pode contribuir para a integralidade do 

cuidado ao usuário com doença crônica através da mudança de paradigma, ou seja, as 

tecnologias devem ser adequadas e baseadas no acolhimento, na vinculação, 

responsabilização e nas necessidades dos usuários, em espaços para além do balcão das 

farmácias. Como está explicitado no próprio conceito da Atenção Farmacêutica “interação 

também deve envolver as concepções dos seus sujeitos, respeitadas as suas 

especificidades bio-psico-sociais, sob a ótica da integralidade das ações de saúde” 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2002, p. 17, grifo nosso). 

Buscando a integralidade do cuidado, em 2013, foram publicadas as diretrizes para 

implantação da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas cujo objetivo é 

promover mudanças na atenção à saúde em uma série de dimensões, ligadas à organização 

dos processos de trabalho das equipes como acolhimento, atenção multiprofissional, 

projeto terapêutico singular, regulação da rede de atenção, apoio matricial, 

acompanhamento não presencial, atendimento coletivo, autocuidado, linhas de cuidado e 

diretrizes clínicas, estratificação de risco, educação permanente (BRASIL, 2013). Essas 
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dimensões estão essencialmente ligadas, e utilizar-se de algumas delas não significa que 

necessariamente estaremos desvinculados das outras. 

Um dos caminhos apontados por essa diretriz são as práticas Grupais, que 

usualmente são desenvolvidas pelos profissionais do NASF, e que proporcionam, a partir 

dos diferentes olhares desses profissionais, um cuidado compartilhado. O farmacêutico 

como integrante dessa equipe deve desenvolver ações voltadas às intervenções nos 

problemas/situações de saúde no contexto individual, familiar e coletivo que contribuam 

para melhores resultados fármaco-terapêuticos, numa perspectiva promocional e 

preventiva (BRASIL, 2009). 

 Os grupos são um dispositivo potente de educação em saúde, pois possibilitam 

trocas entre os usuários e destes com a equipe de saúde. Essa abordagem deve estimular a 

reflexão sobre o adoecimento e os fatores envolvidos nesse processo para, a partir disso, 

estimular formas de autocuidado e mudança de atitude (BRASIL, 2013). A organização 

dos grupos possibilita integração e discussões, favorecendo a criação de redes de cuidado 

para além do grupo. Isso gera sujeitos ativos e espaço onde as pessoas podem superar suas 

dificuldades e obter maior autonomia e também estreitar a relação entre a equipe 

multiprofissional e o usuário, fortalecendo a aliança terapêutica (ALMEIDA; SOARES, 

2010, BRASIL, 2013). 

 Surge então como estratégia para desenvolvimento da pesquisa a Gestão 

Autônoma da Medicação (GAM), que visa “propiciar espaços de reflexão aos usuários 

dos serviços sobre o uso de medicamento, valorizando suas experiências, saberes e o 

impacto que os medicamentos trazem para as suas vidas” (PALOMBINI, 2014, p. 25). O 

desafio está na centralidade do tratamento baseado em medicamentos em detrimento de 

outras formas de cuidado baseadas nas relações, nos afetos e na comunicação. 

 A Estratégia GAM foi desenvolvida no Canadá (Quebec) com usuários dos 

serviços de saúde mental que utilizam  psicofármacos. Nela, utiliza-se o GUIA GAM, 

instrumento onde se propõe seis passos para se repensar o uso de medicamentos. 

No Brasil, entre 2008 e 2010, foi realizada  uma pesquisa multicêntrica para 

adaptação do GUIA GAM ao contexto brasileiro, envolvendo Unicamp, UFF,UFRJ e 

UFRGS, designada “Pesquisa avaliativa de saúde mental: instrumentos para a qualificação 

da utilização de psicofármacos e formação de recursos humanos”, realizada nos 

municípios de Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Novo Hamburgo (RS). Essa pesquisa 

teve como objetivo traduzir, adaptar e testar o Guia GAM canadense em Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS). A partir dela, constituiu-se o GUIA GAM - BRASIL. 
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Corroborando essas ações, foi criada uma rede de cooperação para a capacitação, 

implementação e avaliação de práticas de Gestão Autônoma de Medicamentos (GAM) no 

Brasil, Canadá e Espanha através do projeto Observatório Internacional de práticas da 

Gestão Autônoma da Medicação(https://observatoriogam.org/).Uma rede-escola 

colaborativa de produção de conhecimento, apoio e fomento composta por várias 

Universidades brasileiras, sendo signatários deste acordo de Cooperação Multilateral 

alguns Municípios, entre eles o Município de Santos. 

Para dar continuidade a esse projeto no Município de Santos, foi realizado, pela 

Unifesp - Baixada Santista, o Curso Gestão Autônoma da Medicação (GAM), onde foram 

capacitados 60 profissionais – entre acompanhantes terapêuticos, agentes comunitários de 

saúde, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, médicos, psicólogos, técnicos de 

enfermagem e terapeutas ocupacionais que apresentaram aos gestores suas propostas de 

implementação da GAM no Município de Santos, o que inclui experiências iniciais 

desenvolvidas em 2018, de forma colaborativa, por profissionais dos Centros de Atenção 

Psicossocial, Serviço de Reabilitação Psicossocial, Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

e Unidades Básicas de Saúde. Esse processo vem sendo acompanhado por meio do 

Programa de Extensão de Apoio à Rede de Atenção Psicossocial de Santos. 

Assim, foi possível o contato dos profissionais do Município de Santos com essa 

Estratégia, bem como a aplicação da GAM nesta pesquisa. 

 Um dos achados importantes da pesquisa foi o relato sobre a “sacola de 

medicamentos”, numa alusão à forma e quantidade de medicamentos que têm sido 

dispensados nas farmácias das Unidades de Saúde, sugerindo ser esse um dos fatores de 

dificuldade de compreensão do uso de medicamentos, levando inclusive ao abandono do 

tratamento. Além disso, a garantia de espaços para reflexões, como proposto pela GAM, 

para tratar de temáticas como informação sobre medicamentos, foram importantes para 

proporcionar um maior poder de decisão e coprodução de autonomia com os usuários. 

Tomando por base os resultados da pesquisa, buscou-se aliar a necessidade de uma 

Atenção Farmacêutica voltada a centralidade do usuário no cuidado em doenças crônicas, 

aos espaços de reflexão em grupos, propostos pela GAM. Para tanto, surgiu como proposta 

para construção do produto técnico uma Oficina chamada: Grupos de Atenção 

Farmacêutica. 

Surgiu, assim, o organizador de medicamentos, cuja utilização tem sido  indicada 

e incentivada pelos profissionais farmacêuticos e outros profissionais do NASF em visitas 

domiciliares, em grupos e em atendimentos individuais. 
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História do organizador de medicamentos 

 

 Ao longo de anos de trabalho como farmacêutica na Atenção Básica, por meio de 

conversas com outros profissionais, atendendo em farmácia, em trocas de experiências 

nos grupos de Educação em Saúde e em visitas domiciliares, pude perceber a grande 

dificuldade que muitos usuários têm em relação ao manejo, guarda e organização de seus 

medicamentos.                         

 Esta constatação me instigou a pensar em uma possível alternativa para auxiliá-los 

a superar tal dificuldade, até porque o manejo, guarda e organização inadequados de 

medicamentos influenciam diretamente na eficácia do tratamento – e, em última instância, 

na saúde do próprio usuário. 

 Em atendimento na farmácia, constatei claramente o problema descrito em 

conversa com um usuário idoso e deficiente auditivo, que apresentava enorme dificuldade 

em assimilar e seguir as orientações que lhe eram dadas. Diante da situação, agendamos 

uma visita domiciliar à casa do senhor, que vivia sozinho, na região do Centro Histórico 

de Santos, a fim de verificar de que forma estavam sendo utilizados os medicamentos e 

auxiliá-lo na condução de seu tratamento e uso dos medicamentos.                  

  Na cozinha de sua casa, deparei-me com uma enorme quantidade de cartelas de 

medicamentos que se acumulavam umas sobre as outras na mesa, sendo que grande parte 

delas havia sido utilizada apenas parcialmente. A dificuldade de manejo dos 

medicamentos pelo usuário era flagrante.                         

 A partir desta experiência, mesmo sem ter visualizado uma solução concreta de 

imediato, percebi a necessidade de viabilizar um produto que pudesse auxiliar usuários 

que apresentassem, em maior ou menor grau, a mesma dificuldade que este senhor da 

região do Centro Histórico.                

 Ao chegar em casa, após refletir um pouco, pedi ao meu filho que fizesse um 

desenho de algo semelhante a uma bolsa com compartimentos para armazenamento de 

medicamentos ainda na embalagem. Não queria algo que o usuário fosse obrigado a retirar 

os comprimidos das cartelas, para armazenamento, tendo em vista que isso poderia 

provocar a contaminação e a perda da identidade do medicamento (e.g., nome, 

concentração, lote e validade).   

 E assim ele fez o desenho e então surgiu a primeira ideia daquilo que chamamos 

de “organizador de medicamentos”.   



6 
 

 Em uma tarde, na Região dos Morros, onde estávamos desenvolvendo um trabalho 

do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF, conversando sobre a confecção do 

organizador de medicamentos, a médica da equipe sugeriu que o produto poderia ser 

semelhante a uma “pequena sapateira”.  

 Em seguida, marcamos um encontro com o chefe da nossa Seção, Seatesc, outro 

colega farmacêutico e assistente social, a fim de tratar da viabilidade da confecção do 

organizador de medicamentos a partir da ideia que já havíamos concebido.  

 Levei o desenho nesse encontro e, depois de conversamos, a chefe da Seção 

entendeu a proposta e dispôs-se a confeccioná-lo. Com ele pronto, tivemos uma grande 

surpresa, ele havia ficado muito melhor que o esperado. O organizador foi feito em tecido. 

A ele foi acrescentado um local com plástico transparente, onde é possível alocar etiquetas 

deixando visível a prescrição do medicamento.   

 Além disso, foram criadas duas pequenas bolsas atrás do produto, onde são 

guardados receitas médicas e o cartão SUS do usuário. 

Com os primeiros organizadores prontos, realizamos quatro oficinas na Unidade 

da região dos Morros, local onde estávamos desenvolvendo um trabalho pelo NASF, junto 

com usuárias idosas – e que apresentavam dificuldade no entendimento da prescrição –, e 

montamos com elas seus próprios organizadores de medicamentos. 

   

Objetivo  

 

O organizador visa subsidiar as ações de Atenção Farmacêutica das equipes com 

os usuários portadores de doenças crônicas, em especial hipertensos e diabéticos, que 

utilizam diariamente três ou mais medicamentos, de forma contínua, e que apresentam 

dificuldades no seu manejo e utilização identificadas pelas equipes que os acompanham. 
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Público Alvo 

 

Usuários da Atenção Básica com histórico de doenças crônicas fazendo uso de 

polimedicamentos e que apresentam dificuldades na gestão de seus medicamentos e na 

compreensão de seu tratamento medicamentoso. 

  

Método e Operacionalização 

  

A oficina será realizada semanalmente, terá duração de 2 horas e será composta 

preferencialmente por um grupo de usuários da área de abrangência da Unidade, em dia e 

hora definidos pela equipe e chefia da Unidade. É importante a garantia do espaço no 

mesmo dia da semana, horário e local, para que o usuário passe a “contar” com esse espaço 

para compartilhar suas necessidades em relação ao uso de medicamentos. A ideia é que 

esse seja um espaço do usuário. O número de usuários participantes deverá ser de no 

máximo 7 pessoas e 2 profissionais da Unidade, esse número possibilita aos profissionais 

de saúde uma maior disponibilidade no acolhimento. 

No momento do convite ao participante, deverá ser solicitado que traga sua receita 

médica, bem como os medicamentos que estão em sua residência. 

A divulgação desta Oficina poderá ser feita na farmácia da Unidade, durante  

consultas médicas, consultas de enfermagem, atendimentos por técnicos de enfermagem, 

enfim em todos os espaços da Unidade em que se perceba a necessidade do usuário em 

relação ao seu tratamento medicamentoso. Aos farmacêuticos é dada a tarefa de, durante 

as reuniões de equipe, sensibilizar a equipe quanto à potência desses encontros no sentido 

de proporcionar maior autonomia dos usuários, bem como para promover mudanças no 

modelo hegemônico de saúde. 

  

Como se dará a Oficina: 

 

Nos primeiros 45 minutos serão abordadas as temáticas da GAM 

  

Conhecendo um pouco mais sobre você: 
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Para isso, questões como “como está sua saúde? O que você faz para se cuidar? 

Com quem você pode contar num momento de dificuldade?” serão perguntas disparadoras 

para reflexões sobre o autocuidado. Os profissionais de saúde poderão dispor das 

temáticas GAM para condução do Grupo. Nesse momento, poderão surgir questões das 

mais diversas em relação à vida, o que o GAM chama de acesso à experiência. 

Nos 30 minutos seguintes será abordado o uso de medicamentos. 

 

Conhecendo sobre seus medicamentos: 

  

 Nesse momento, o farmacêutico pode abordar as questões que surgirem relativas 

ao uso de medicamentos, em especial os medicamentos utilizados pelos integrantes do 

grupo. Para isso, deverá ser solicitado aos participantes, antes do encontro, que tragam 

suas receitas médicas e os medicamentos que possuem em casa. A abordagem pode ser 

bem diversificada, tentando compreender quais são as dificuldades no uso, que tanto 

podem dizer respeito à compreensão da posologia, à ação do medicamento, quanto podem 

se apresentar como dúvidas as mais diversas como efeitos adversos, automedicação etc. 

O objetivo desse momento do encontro é que cada um possa se apropriar do seu 

tratamento e a coconstrução da autonomia da cogestão. Daí a importância dos 

profissionais da equipe estarem presentes. Ao longo do encontro, podem ocorrer 

negociações ou mesmo surgir outras questões para além dos medicamentos, em relação às 

quais profissionais com outros saberes podem contribuir para a ampliação das 

informações auxiliando na tomada de decisões. 

Por fim, nos últimos 45 minutos, será abordada a organização dos medicamentos. 

  

Montando seu organizador: 

  

A produção do organizador poderá ser feita na própria oficina, com os mais 

diversos tipos de materiais. 

Nas oficinas realizadas durante a pesquisa e depois dela, utilizamos um 

organizador já pronto, feito de tecido e plástico transparente (ver a história do 

organizador). 

O organizador consiste em um aparato para melhor visualização da posologia 

diária apoiando aqueles que têm dificuldade na gestão de seu tratamento. 
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É formado por compartimentos onde são colocadas as “cartelas” de medicamentos 

com as respectivas etiquetas informando o nome do medicamento, a quantidade e os 

horários do dia em que devem ser utilizados, respectivamente. 

Cada usuário poderá “montar” seu organizador, no momento da oficina, junto com 

o farmacêutico ou com os participantes da equipe, o que permite a aproximação do 

tratamento de cada um deles. Lembrando que o organizador se propõe a ser um dispositivo 

de compartilhamento de cuidado, já que nesse espaço da oficina há uma integração entre 

usuários e equipe. 

Entende-se que esses espaços possibilitam a criação de encontros onde se possa 

produzir uma potente circulação de afetos, de forma a permitir a expressão da autonomia 

na produção de vida enquanto força instituinte de formas mais inventivas de viver, a 

construir projetos terapêuticos de maneira compartilhada, e contribuir para a promoção de 

maiores e mais intensas conexões de vida. (ARTI; FEUERWERKER, 2018).  

 

Ações para além da Oficina 

  

As doenças crônicas se apresentam como problemas de saúde complexos que 

requerem as mais variadas ações da equipe de saúde para melhoria das condições de saúde 

dos usuários. 

Portanto, torna-se necessário que outras ações sejam desenvolvidas pelos 

profissionais que participaram da Oficina, em conjunto com os farmacêuticos, a partir dos 

achados nos encontros, no sentido de uma maior integralidade do cuidado. Seriam elas: 

1) A discussão do caso, nas reuniões de equipe, tendo em vista o cuidado 

compartilhado, a corresponsabilização e uma proposta de projeto terapêutico que faça 

sentido tanto para a equipe quanto para o usuário. 

2) Realização de visitas domiciliares, de grande importância para a aproximação, 

por parte do profissional, da vida e realidade do usuário num contexto mais amplo. Assim, 

conhecer as condições de vida, familiar e moradia pode ser apoio para a construção de um 

projeto de cuidado mais significativo para o usuário.  

3) A criação de Ecomapas e Genogramas como instrumentos que podem colaborar 

nesse processo. 

4) Produção do Organizador por outros grupos já em andamento em outros 

territórios como: Grupo de Mulheres (USF Monte Cabrão), Grupo Esperança (USF Morro 
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São Bento), Grupo Movimente-se com Música e Dança (Bom Retiro) etc., construindo 

assim uma interação entre os diversos Grupos. 

Além disso, é possível ao farmacêutico o desenvolvimento de práticas apontadas 

pelo Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica (2002) para o exercício da Atenção 

Farmacêutica, entre elas: educação em saúde, orientação farmacêutica, dispensação de 

medicamentos, atendimento farmacêutico, acompanhamento farmacoterapêutico e 

registro  das atividade. 

 No Brasil, a Atenção Farmacêutica vem sendo discutida e encaminhada nas 

instituições de saúde e de educação como uma das diretrizes principais para redefinição 

da atividade farmacêutica em nosso país, embora nas condições específicas da realidade 

brasileira ainda restem algumas questões a serem enfrentadas na transposição desse 

referencial, principalmente no Serviço Único de Saúde (SUS), em que a garantia do acesso 

ao medicamento ainda se constitui no principal obstáculo a ser transposto pelos gestores. 

(PEREIRA, FREITAS, 2008).  
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