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RESUMO 

 

O tratamento de transtornos psíquicos requer, na maioria dos casos, o uso de medicamentos. 

O conjunto de atividades demandadas para que haja o fornecimento adequado e de qualidade 

destes medicamentos é de escopo da Assistência Farmacêutica (AF). A Assistência 

Farmacêutica na Saúde Mental deve dar conta de realizar com qualidade os processos 

relacionados com a gestão e o acompanhamento do uso clínico relacionados com 

medicamentos neste ambiente. São esperadas que sejam realizadas nos espaços de Saúde 

Mental todas as ações enunciadas como de responsabilidade da Assistência Farmacêutica. 

Esta pesquisa objetiva descrever como tem se dado a Assistência Farmacêutica em Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS) a partir do conjunto de atividades enunciadas para AF no 

modelo lógico da Farmácia Hospitalar no Brasil. Os objetivos específicos incluem (i) 

descrever as ações relacionadas com a seleção de medicamentos essenciais, a programação, a 

aquisição, os modelos de distribuição, a guarda e a dispensação de medicamentos para 

usuários confrontando com a legislação vigente e os achados nacionais em outros modelos de 

assistência a saúde e (ii) identificar e discutir ações realizadas em prol do uso racional de 

medicamentos com os usuários, tanto em nível individual como coletivo. Foi observada a 

dinâmica do CAPS Clarice Lispector, CAPS Torquato Neto e CAPSi Maria Clara Machado. 

Os achados apontam para uma realidade condizente com o panorama nacional com ausência 

de farmacêutico por período integral para melhor realização das atividades de gerenciamento, 

planejamento, armazenamento e acompanhamento da utilização de medicamentos. Embora 

não tenha sido observado desabastecimento, os fluxos internos e externos de atendimento 

podem ser melhor desenhados e executados. A pesquisa permitiu apresentar os diferentes 

modelos de fornecimento de medicamentos na saúde mental e iniciar o desenho de um 

modelo avaliativo para a assistência farmacêutica na saúde mental. 

 

Palavras-chave: Assistência Farmacêutica, Saúde Mental, Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS), Uso racional de medicamentos 
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INTRODUÇÃO 

Sobre a Assistência Farmacêutica 

No Brasil, a Assistência Farmacêutica é reconhecida como parte integrante do acesso 

à saúde. Entende-se por acesso universal a saúde, acesso a assistência farmacêutica integral e 

de qualidade, resguardada pelas ações de vigilância sanitária. Inclui-se aqui a disponibilidade 

de medicamentos com qualidade preservada no momento requerido e de informação que 

permita o uso racional de medicamentos (BRASIL, 1998). 

Com a publicação da Política Nacional de Medicamentos (PNM) o termo Assistência 

Farmacêutica é ampliado tomando dimensões ajustadas às demandas da promoção do uso 

racional de medicamentos no Brasil. A partir deste momento a Assistência Farmacêutica 

passa a ter responsabilidade com todas as atividades relacionadas com a ampliação do acesso 

e promoção do uso racional de medicamentos, especialmente daqueles como essenciais. A 

preocupação é em garantir para os pacientes o acesso adequado à sua situação clínica com 

segurança de modo possível em um espaço onde o sistema de saúde é universal (BRASIL, 

1998). 

O termo Assistência Farmacêutica é, assim, definido como um conjunto de ações 

direcionadas a ampliar o acesso e promover o uso racional de medicamentos em diferentes 

esferas do governo e espaços assistenciais. Inclui-se entre estas, a seleção de medicamentos 

essenciais, a programação, a aquisição, o armazenamento e as atividades de fornecimento e 

acompanhamento do uso de medicamentos a nível hospitalar e ambulatorial (BRASIL, 1998; 

BRASIL, 2004). Estas ações, ou também chamadas de atividades, vem sendo representadas 

na forma de ciclo, o chamado Ciclo da Assistência Farmacêutica (Figura 01) (MARIN et al, 

2004). 

Sobre cada uma das ações enunciadas no Ciclo da Assistência Farmacêutica temos o 

processo de seleção como etapa estruturante, ação que deve balizar todas as demais ações. A 

seleção adequada de medicamentos essenciais gera inúmeras vantagens por facilitar o controle 

gerencial, contribuindo para o uso racional e restringindo os medicamentos de eficácia 

duvidosa ou desnecessária e, ainda, enunciando a relação de medicamentos às reais 

necessidades da população (MARIN et al, 2004; MAGARINOS-TORRES et al, 2011). 
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Figura 1: Ciclo da Assistência Farmacêutica 

 

Fonte: Assistência Farmacêutica para Gerentes Municipais. Marin et al, 2004. Pag. 130  

É por esta ação, a seleção de medicamentos essenciais, que deve ser estabelecida a 

relação de medicamentos utilizados em determinada esfera de governo e serviço de saúde. Os 

medicamentos selecionados devem ser os mais custo-efetivos. O Brasil possui uma lista 

nacional de medicamentos essenciais, a Relação Nacional de Medicamentos (BRASIL, 2010). 

Tanto as esferas governamentais como os espaços assistencias podem se valer desta lista para 

a elaboração de suas próprias listas adaptadas à realidade local. 

O processo de programação é a próxima etapa do ciclo, é esta fase que define o que 

realmente será necessário na esfera de governo e/ou unidade de saúde de acordo com as 

especificações, o estoque, os recursos financeiros e a demanda frente ao tempo de execução 

do processo de aquisição de cada ambiente. A programação dá subsídios às ações de aquisição 

(MARIN et al, 2004). 

A realização de um processo de aquisição com qualidade traz ganhos para a 

instituição como agilidade das compras, confiabilidade dos produtos e alcance de preços mais 

competitivos (Luiza et al, 1999). A prefeitura do Rio de Janeiro trabalha editais com alguns 

requisitos técnicos importantes como a qualidade e também pela adesão do registro de preços, 

e o procedimento muito importante que é adotado é fazer sua compras num processo 
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centralizado, mas o mecanismo de entrega nas unidades assistenciais ser feita de maneira 

descentralizada. 

O armazenamento, por sua vez, envolve a guarda preservando as propriedades 

terapêuticas e o controle de estoque. Os locais responsáveis pelo armazenamento de grandes 

estoques de medicamentos seja em esferas governamentais como em estabelecimentos de 

saúde, são denominados de Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF). É importante que 

os medicamentos sejam transportados adequadamente, recebidos dentro da faixa de validade 

definida, na quantidade solicitada e com a devida documentação e que o local de estocagem 

seja planejado de maneira que proporcione segurança e rapidez no processo de fornecimento 

para os pacientes para apoiar a qualidade das ações de distribuição e dispensação (MARIN, et 

al, 2004). 

Uma vez selecionados, executada a programação, a aquisição e o armazenamento, 

temos que fornecer os medicamentos aos pacientes. Aqui, cabe a distinção entre o 

fornecimento das esferas de governo para as unidades de saúde, o fornecimento do nível 

hospitalar para diferentes espaços da atenção básica, o fornecimento interno no hospital para 

abastecimento das clínicas e o fornecimento ambulatorial. 

Figura 02 – Fornecimento de medicamentos nos espaços de saúde no Brasil. 

 

Fonte: Assistência Farmacêutica para Gerentes Municipais. Marin et al, 2004. Pag. 222 
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O fornecimento de medicamentos de uma esfera de governo para as unidades de 

saúde é realizado, usualmente, com base no planejamento e na solicitação da unidade de 

saúde como apresenta a figura acima (pag.14). Do hospital para a Atenção Básica tem relação 

com a demanda do espaço de Atenção Básica. Dentro do hospital, o fornecimento para as 

clínicas recebe o nome de distribuição e pode assumir três diferentes modelos, o sistema de 

distribuição por dose coletiva, dose individualizada e dose unitária. O fornecimento direto aos 

pacientes, fornecimento ambulatorial recebe o nome de dispensação (ANACLETO et al, 

2007). 

A complexidade de funcionamento de uma farmácia hospitalar exige organização na 

distribuição de medicamentos para que chegue às unidades assistenciais no tempo certo e na 

quantidade adequada. Como a unidade hospitalar também podendo funcionar como um 

grande almoxarifado para a distribuição de medicamentos tanto para as unidades básicas 

como para postos de saúde e PSFs (VIEIRA, 2010). 

Quando a unidade hospitalar distribui medicamentos a pacientes hospitalizados pode 

fazê-lo de três sistemas de distribuição, a saber, por dose coletiva, dose individualizada e dose 

unitária (GOMES, 2011). 

O sistema por dose coletiva é o mais antigo na unidade hospitalar e o que oferece 

menos vantagens para a unidade, pois há um gasto maior com medicamentos, todos os 

medicamentos são distribuídos por unidade assistencial, a farmácia não consegue saber para 

quem o medicamento foi solicitado nem a quantidade solicitada para cada paciente nem por 

quanto tempo os pacientes farão uso destes medicamentos podendo acarretar em perdas por 

desvio ou por expiração do prazo de validade. (GOMES, 2011) 

Como neste sistema o farmacêutico não tem acesso às prescrições, ele não é capaz de 

detectar possíveis erros como superdoses ou subdoses e nem erros de cálculos por parte da 

enfermagem, ou seja, não se integra a nenhuma equipe. A figura 03 traz o fluxograma de 

distribuição por dose coletiva e a figura 04 um modelo de requisição de medicamentos por 

dose coletiva. 

O segundo sistema, a distribuição por dose individualizada, o medicamento pode 

ser dispensado para o paciente por um período de 24 horas ou período determinado, todos os 

medicamentos são armazenados juntos em um compartimento, o mais utilizado são sacos 

plásticos. O sistema pode ser dividido em direto ou indireto. (GOMES, 2011) 
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Figura 03 – Modelo de distribuição de medicamentos pelo sistema coletivo 

 

 

Fonte: Tamara Ferreira Lemos, 

http://www.farmaciauniversitaria.ufrj.br/disciplinas/disciplina_farmacia_hospitalar/Sistema_de_Distribuicao_de_Medicamen

tos.pdf 
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Figura 04 – Nota de requisição Padronizada Provisória de Material 

 

Fonte: Retirado da monografia de NASCIMENTO TJN, 2011 
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No sistema de dose individualizada direta, o setor de farmácia recebe a cópia da 

prescrição feita pelo médico, não há a necessidade de fazer transcrição. O sistema de dose 

individualizada indireto há o inconveniente de a prescrição necessitar ser transcrita, 

aumentando a chance de erros, este sistema em comparação ao coletivo já mostra uma 

discreta vantagem, diminui a incidência de erros por parte da enfermagem, começa a haver 

um aumento da participação do farmacêutico à equipe e existe a possibilidade de haver 

devoluções. Passa a ser possível melhorar o controle de estoque, dependendo da característica 

do hospital há o inconveniente de necessitar aumentar os recursos humanos do setor com 

novas contratações. Segue abaixo o fluxograma de dispensação por dose coletiva (figura 5). 

 

 

 

Figura 05 – Modelo de distribuição de medicamentos pelo sistema individualizado 

 

(Fonte: Tamara Ferreira Lemos retirado de 

http://www.farmaciauniversitaria.ufrj.br/disciplinas/disciplina_farmacia_hospitalar/Sistema_de_Distribuicao_de_Medicamentos.pdf ) 

 

O sistema de dose unitária se mostra o mais vantajoso para o paciente e para toda 

a equipe de serviço quando o hospital consegue investir neste serviço. O setor de farmácia 
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separa todas as dosagens e as deixam prontas para serem administrados inclusive com os 

devidos horários, com este procedimento, os erros de diluição e administração de 

medicamentos são diminuídos por parte da enfermagem e ainda há mais tempo para este setor 

se dedicar aos cuidados com o paciente (GOMES, 2011). 

A outra vantagem principal neste sistema é que há uma redução drástica com 

gastos com medicamentos, pois há a possibilidade de devoluções mais rapidamente evitando 

perdas e também se torna possível a integração plena do profissional farmacêutico à equipe, 

pois o paciente já pode ser acompanhado por este profissional (GOMES, 2011) 

O principal impedimento para este sistema é o investimento inicial que é muito 

alto com compra de maquinário e contratação de pessoal. Segue abaixo o fluxograma de 

dispensação por dose unitária (GOMES, 2011). 

 

Figura 06 – Modelo de distribuição de medicamentos pelo sistema de dose unitária 

 

(Fonte: Tamara Ferreira Lemos retirado de 

http://www.farmaciauniversitaria.ufrj.br/disciplinas/disciplina_farmacia_hospitalar/Sistema_de_Distribuicao_de_Medicamentos.pdf) 
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O fornecimento ambulatorial de medicamentos envolve o fornecimento do 

medicamento propriamente dito, o fornecimento da informação e do acompanhamento do uso. 

Essas ações são indissociáveis para que esta etapa colabore para o uso racional de 

medicamentos. O papel do fornecimento e acompanhamento do uso de medicamentos a nível 

ambulatorial é o de promover a adesão ao tratamento farmacológico. Esta fase demanda 

contato do farmacêutico com o usuário. É nesta fase que se faz necessário entregar o 

medicamento ao paciente junto com informações importantes para o sucesso do tratamento, 

ou seja, a adesão. (MARIN et al, 2004; BEN, et al, 2012). 

Estas informações evitam que o paciente faça uso de medicamentos desnecessariamente 

ou use sem a devida indicação. Esta prática de uso irracional de medicamentos gera grandes 

gastos para o setor de saúde devido a internações por intoxicações e até óbitos (ARRAIS et al, 

2002, MAGARINOS-TORRES et al, 2011). 

A atenção farmacêutica (AF) neste momento se torna necessária e de extrema 

importância para o sucesso do tratamento, não deve ser vista apenas como o cumprimento da 

terapia medicamentosa, ela deve ser passada junto com informações que possam ser 

entendidas pelo paciente da maneira mais simples possível, principalmente pelo fato de 

algumas patologias poderem gerar alguma incapacidade cognitiva ou até considerando o nível 

de escolaridade como mostra um estudo realizado por Radhamanohar (1993) que avaliou o 

conhecimento dos pacientes a respeito do seu tratamento ou sobre a doença constatou que 

25% dos diagnósticos ou dos medicamentos eram desconhecidos para os pacientes por três 

motivos: os pacientes não eram totalmente informados; a situação não era claramente 

explicada; ou era explicada, mas os pacientes não entendiam a terminologia médica usada 

pelo prescritor. 

Baseado nos achados de Radhamanohar (1993) fica comprovada a real importância do 

papel do farmacêutico no seguimento farmacoterapêutico, onde este profissional  pode 

detectar problemas relacionados a medicamentos, então ele é capaz de prevenir ou resolver 

estes problemas através de um trabalho continuado e documentado para formar um registro da 

história do paciente,  este profissional também pode durante o seu trabalho fazer estudos 

farmacoepidemiológicos que são de grande importância para auxiliar na prevenção de 

problemas relacionados a medicamentos (PRM) HEPLER & STRAND, 1999; 

FERNÁNDEZ-LLIMOS et al., 1999; FAUS DÁDER et al, 2002).  

. 

 



20 
 

Assistência Farmacêutica na Saúde Mental 

O tratamento de transtornos psíquicos requer, na maioria dos casos, o uso de 

medicamentos. O conjunto de atividades demandadas para que haja o fornecimento adequado 

e de qualidade destes medicamentos é de escopo da Assistência Farmacêutica. Assim, a 

Assistência Farmacêutica na Saúde Mental deve ser capaz de realizar com qualidade os 

processos relacionados com a gestão e o acompanhamento do uso clínico relacionados com 

medicamentos neste ambiente. São esperadas que sejam realizadas nos espaços de Saúde 

Mental todas as ações enunciadas acima como de responsabilidade da Assistência 

Farmacêutica (PEREIRA, M O et al, 2012). 

Neste espaço específico, Saúde Mental, a Gestão da Assistência Farmacêutica tem 

um complicador, todos os medicamentos atuam no sistema nervoso central e são sujeitos a 

controle especial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que dita 

parâmetros legais para a gestão, prescrição e o fornecimentos destes medicamentos como o 

tipo de receita, a quantidade prescrita por receita e a validade (BRASIL, 1998) 

A gestão destes medicamentos é de responsabilidade do farmacêutico que deve 

manter os medicamentos na CAF em armários trancados à chave. Para a dispensação, o 

receituário próprio deverá estar sem emendas ou rasuras e haver escrituração de entrada e 

saída de medicamentos em livro específico (BRASIL, 1998). 

O relatório da última Conferência Nacional de Saúde Mental aponta a importância de 

articulação entre a Política Nacional de Assistência Farmacêutica e a Política de Saúde Mental 

de modo a garantir o abastecimento pleno e contínuo de medicamentos de qualidade cuja 

necessidade encontra sentido em evidências científicas de eficácia, segurança e efetividade, 

sem desrespeitar o princípio da desmedicalização do sofrimento psíquico (BRASIL, 2004, 

BRASIL, 2010) 

A Saúde Mental, no Brasil, tem se estruturado no formato de rede com diferentes 

modelos assistenciais. Nesta rede, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são percebidos 

pelo Ministério da Saúde (MS) como um dispositivo estratégico para a atenção aos pacientes 

que se contrapõe ao modelo hospitalocêntrico, asilar e excludente, com redução de danos e 

onde a reabilitação acontece sem que o indivíduo seja afastado do convívio familiar (BRASIL 

2001, BRASIL, 2002) 
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Segundo a Portaria 336/2002, o CAPS é um serviço de atendimento diário, também 

chamado de diuturno. Seu funcionamento é direcionado a realização de tarefas terapêuticas 

sempre procurando inserir o paciente em atividades que envolvam educação, trabalho, 

atividade física e lazer. Cabe aos CAPS dar apoio clínico e promover a reabilitação 

procurando evitar a internação, mesmo para aqueles que sofrem de transtornos severos. O 

fornecimento de medicamentos é parte integrante do apoio clínico e da reabilitação do 

paciente com transtorno mental (BRASIL, 2002). 

O Estado do Rio de Janeiro possui 147 CAPS, 22 destes localizados no município do 

Rio de Janeiro (BRASIL, 2012). Com relação ao abastecimento de medicamentos, os CAPS 

são vinculados a Farmácia de unidades ambulatórias ou hospitalares, de natureza geral ou 

serviços especializados em saúde mental. Um exemplo desta conformação é o complexo 

Instituto Municipal de Assistência a Saúde Nise da Silveira (IMAS Nise da Silveira). O IMAS 

Nise da Silveira é um hospital especializado em saúde mental de alta complexidade localizado 

no Rio de Janeiro responsável pelo abastecimento de três CAPS também localizados no 

município do Rio de Janeiro (BRASIL, 2012). 
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OBJETIVO 

Geral 

Explorar a Assistência Farmacêutica em Centros de Atenção Psicossocial a partir do 

conjunto de atividades enunciadas no modelo lógico para a Farmácia Hospitalar no Brasil. 

Específicos 

• Descrever as ações relacionadas com a seleção de medicamentos essenciais, a 

programação, a aquisição, os modelos de distribuição, a guarda e a dispensação de 

medicamentos para pacientes confrontando com a legislação vigente e os achados 

nacionais em outros modelos de assistência a saúde; 
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MÉTODO 

Trata-se de uma pesquisa de campo de natureza observacional e descritiva quanto 

aos fins (TOBAR YALOUR, 2001, TURATO, E. R, 2003). 

A amostra incluiu todos os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) vinculados ao 

Instituto Municipal de Assistência a Saúde Nise da Silveira (IMAS Nise da Silveira), a saber: 

CAPS Clarice Lispector, CAPSi Maria Clara Machado e CAPS Torquato Neto. A escolha 

destas unidades aconteceu em decorrência da inserção do pesquisador principal neste 

complexo durante dois anos como aluno residente. Dado o vínculo existente entre esses CAPS 

e o Serviço de Farmácia do IMAS Nise da Silveira e os reflexos disto para as ações de 

Assistência Farmacêutica em todos os envolvidos, o IMAS Nise da Silveira foi também 

incluído na amostra. 

 

Sobre as Unidades Assistenciais 

O IMAS Nise da Silveira foi inaugurado em 1858 como Hospital Psiquiátrico Pedro II. 

Com a inauguração da Estrada de Ferro Dom Pedro II, a expansão da atividade ferroviária 

propiciou a implantação de uma grande oficina de peças. Com a expansão do bairro cresce 

junto várias oficinas de vários produtos aproveitando a mão de obra especializada no local, o 

bairro ficou conhecido como “bairro das oficinas” (RIO DE JANEIRO, 2007). 

O mesmo bairro abrigava uma fábrica de carvão cujas instalações o Dr Oswaldo Cruz 

transformou em hospital de emergência e em 1911 passa a ser reaberto como Colônia de 

Alienados do Engenho de Dentro, que recebe pacientes femininos do Hospício Nacional da 

Praia Vermelha. Com a chegada desta população feminina trabalhos manuais começaram a 

ser realizados, estes trabalhos ficaram tão enraizados com serviços de tecelagem costura e 

manufatura que após alguns anos com a chegada de homens o setor nunca teve vocação 

agrícola apesar de ter algumas pequenas hortas (RIO DE JANEIRO, 2007). 

Durante estes anos vários espaços foram sendo criados dentro do hospital para 

atendimento, como o ambulatório Rivadávia Correia, Serviço aberto do Pavilhão Presidente 

Epitácio para breves internações de tratamento de toxicômanos e criação de laboratório 

experimental (RIO DE JANEIRO, 2007). 

Ao longo de todos estes anos o hospital ganhou várias nomenclaturas, mas só em 1965 

recebe o nome de Centro Psiquiátrico Pedro II (CPPII). 
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No início do ano 2000 o CPPII, através do decreto nº 18917, devido ao processo de 

municipalização a partir de setembro de 1999, passa a ter a denominação de Instituto 

Municipal de Saúde Nise da Silveira (IMAS Nise da Silveira), este nome permanece até hoje. 

A partir desta data o hospital passou a ter investimentos reduzidos e começou a sofrer 

com falta de recursos humanos e materiais e muitos serviços oferecidos como oficinas 

terapêuticas e geração de renda foram fechados (RIO DE JANEIRO, 2007). 

Atualmente, o IMAS Nise da Silveira dispõe de 280 leitos, divididos em vários serviços 

do hospital (136 para internações, 30 para o Hospital dia EAT (espaço aberto ao tempo) e 5 

residências terapêuticas) todos os serviços presentes dentro do espaço físico do hospital. (RIO 

DE JANEIRO, 2007) 

O CAPS Clarice Lispector surgiu em 23 de maio de 2005 a partir da necessidade de 

criar um espaço para dar atendimento de grupo a pacientes com internações recorrentes. 

Inicialmente, criou-se um projeto denominado “Grupo de Egressos” oferecendo um 

tratamento organizado com grupos fixos e reuniões semanais para atender à demanda. Com o 

passar dos anos foi possível montar nos moldes anteriormente pensados um espaço de 

convivência com intervenções culturais e um atendimento mais próximo onde as intervenções 

com o paciente pudessem ser feitas prontamente sempre procurando evitar internações. (RIO 

DE JANEIRO, 2007) 

Este CAPS valoriza a relação do usuário com a família e com o cotidiano sempre 

visando à reabilitação psicossocial, buscando a autonomia e a cidadania, dando apoio médico 

e psicológico sempre que necessárias algumas atividades importantes são realizadas como 

oficina da palavra, pinturas, oficinas de culinária, núcleos de cultura que abordam temas 

históricos da região e passeios, atividades do cotidiano que são simples, mas importantes para 

a reabilitação do usuário. (TAVARES, 2003) 

Atualmente este CAPS tem aproximadamente 340 pacientes matriculados, com uma 

média de atendimento de 30 usuários por dia, os usuários matriculados atendidos pelo CAPS 

são moradores da região que abrange os bairros de Água Santa, Encantado, Engenho de 

Dentro e Piedade.  

O CAPSi Maria Clara Machado foi inaugurado no dia 07 de maio de 2007, como 

modelo da Reforma Psiquiátrica que se alinhasse ao Serviço de Atenção à Infância e 

Adolescência, atualmente localizado no bairro de Piedade, este serviço que surgiu dentro do 
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IMAS Nise da Silveira, ou seja, surgiu de uma história asilar e com muito trabalho de toda 

uma equipe no processo de desinstitucionalização que ao longo do tempo se fez necessário 

uma reorientação com uma nova lógica de cuidado e tratamento. Este cuidado consistia em 

acolher crianças que necessitassem de cuidado diário de atenção. Junto com este cuidado os 

pacientes também eram encaminhados para outros serviços como escolas, conselhos tutelares 

ou abrigos ou para familiares quando havia necessidade de acolher pacientes com graves 

sofrimentos psíquicos e situações familiares muito complexas (LAMBERT, A. e BORSOI, P, 

2007). 

Por ser o único no bairro, absorve pacientes dos bairros de Tomaz Coelho, Irajá, 

Madureira até Maria da Graça, atualmente possui aproximadamente 190 pacientes 

cadastrados.  

O CAPS Torquato Neto foi inaugurado em 08 de março de 2008, no bairro do 

Cachambi, surgiu da necessidade de um espaço com possibilidade de oferecer atenção diária 

ao paciente com desenvolvimento de atividades coletivas como oficinas terapêuticas, lazer, 

atividades culturais, estas atividades fazem com que o paciente aumente sua autonomia na 

sociedade inclusive que se incluam ao convívio familiar. (RIO DE JANEIRO, 2008) 

Devido a necessidade administrativa o CAPS Torquato Neto foi transferido em 

outubro de 2011 para o bairro de Todos os Santos, uma unidade própria na zona Norte do Rio 

de janeiro. Com capacidade de atender em média 30 pacientes por dia têm no seu serviço 

cadastrados aproximadamente 300 pacientes. O serviço abrange os bairros do Jacaré, 

Higienópolis, Jacarezinho, Maria da Graça, Cachambi, Del Castilho, Inhaúma, Pilares, 

Abolição, Engenho da Rainha, Higienópolis e Tomáz Coelho.  

Atualmente este CAPS Torquato Neto possui matriculados 331 pacientes, com 

atendimentos diários de 30 pacientes por dia aproximadamente. 

Com relação à coleta de dados, os dados foram coletados por observação direta nos 

respectivos setores de farmácia dessas quatro unidades assistenciais. O tempo utilizado para 

coleta de dados consistiu em um dia inteiro de observação, durante o período que o setor de 

farmácia permaneceu aberto. Para tanto, foi construído um roteiro de observação com base 

nos parâmetros para a Farmácia Hospitalar no Brasil (BRASIL, 2010) e nos apontamentos da 

última Conferência de Saúde Mental (BRASIL, 2010). O roteiro (quadro 1), presente na 

página 27, apresenta o cerne e as questões norteadoras para cada componente da Assistência 

Farmacêutica, bem como, a unidade com potencial para responder a questão.  
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O termo de consentimento livre e esclarecido inicialmente foi elaborado incluindo 

entrevista e observação direta, de acordo com a dinâmica de trabalho no local a entrevista não 

foi realizada, apenas a observação direta foi suficiente para a coleta de dados, motivo pelo 

qual o termo de consentimento inicial continha consentimento para entrevista. 

Os dados coletados são apresentados a seguir de modo agrupado e discutidos 

considerando as atividades integrantes da Assistência Farmacêutica segundo a Política 

Nacional de Assistência Farmacêutica.  

Os resultados da coleta de dados estão presentes no (quadro 2), da página 41. 

 

Quadro 01 - Roteiro de observação 

COMPONENTE AF FOCO QUESTÃO UNIDADE 

Gerenciamento  
Explorar quais atividades são 

desenvolvidas no gerenciamento 

Quais atividades são desenvolvidas 
em prol do acesso e uso racional de 

medicamentos? 

CAPS Torquato Neto (A) 

CAPS Maria Clara Machado (B) 

CAPS Clarice Lispector (C)  

IMAS Nise da Silveira 

Possui farmacêutico? Qual regime de 
trabalho? 

CAPS Torquato Neto (A) 

CAPS Maria Clara Machado (B) 

CAPS Clarice Lispector (C) 

Seleção  

Explorar se existe alguma lista de 
medicamentos essenciais, se 

solicitação de medicamentos é 
predefinida com base em 

evidência científicas 

Existe uma lista de medicamentos? 
Observar criticamente 

CAPS Torquato Neto (A) 

CAPS Maria Clara Machado (B) 

CAPS Clarice Lispector (C) 

IMAS Nise da Silveira 

Quais medicamentos foram 
solicitados no último atendimento? 

IMAS Nise da Silveira 

Programação  

Explorar os parâmetros que 
norteiam a solicitação de 

medicamentos no complexo IMAS 
Nise da Silveira 

O CAPS aponta para o IMAS Nise da 
Silveira os quantitativos necessários 

por medicamento para um 
determinado período? 

CAPS Torquato Neto (A) 

CAPS Maria Clara Machado (B) 

CAPS Clarice Lispector (C) 

Existe desabastecimento? É 
localizado a algum medicamento? 

CAPS Torquato Neto (A 

CAPS Maria Clara Machado (B) 

CAPS Clarice Lispector (C) 

Armazenamento 

Explorar o armazenamento 
incluindo o controle de estoque 
como importante para o acesso 

com qualidade 

O armazenamento está adequado a 
cada classe de medicamentos? 

CAPS Torquato Neto (A) 

CAPS Maria Clara Machado (B) 

CAPS Clarice Lispector (C) 

Existe controle de estoque? Como é 
realizado? 

CAPS Torquato Neto (A) 

CAPS Maria Clara Machado (B) 

CAPS Clarice Lispector (C) 

Há controle de temperatura nos 
espaços visitados? 

CAPS Torquato Neto (A) 

CAPS Maria Clara Machado (B) 

CAPS Clarice Lispector (C) 

Distribuição/Dispensação 
Explorar o fluxo entre cada CAPS e 

o Serviço de Farmácia e o fluxo 
internamente em cada CAPS 

Como os setores solicitam e recebem 
medicamentos do serviço de 

farmácia do IMAS Nise da Silveira? 
Identificar as etapas 

CAPS Torquato Neto (A) 

CAPS Maria Clara Machado (B) 

CAPS Clarice Lispector (C) 

Utilização  Explorar as ações de orientação e Quantos pacientes são atendidos? CAPS Torquato Neto (A) 
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monitoramento CAPS Maria Clara Machado (B) 

CAPS Clarice Lispector (C) 

Existem estratégias de promoção da 
adesão e uso racional de 

medicamentos? Como acontece? 

CAPS Torquato Neto (A) 

CAPS Maria Clara 

Machado (B) 

CAPS Clarice Lispector (C) 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Gerenciamento da Assistência Farmacêutica nos CAPS 

Durante ações de gerenciamento, o responsável pelas atividades deve ter habilidades 

para executar ações de planejamento, organização e coordenação, ou seja, este profissional 

deve ser capaz de utilizar os recursos de maneira racional para evitar desperdícios. 

Quando o profissional conhece a clientela que o serviço de saúde irá atender e o padrão 

de prescrição se torna possível traçar planos de atividades no processo de gerenciamento 

promovendo um maior controle, e uma melhor relação custo-benefício sempre visando ao 

acesso a medicamentos, pois a otimização dos recursos para a saúde pode contribuir para 

melhora da qualidade da população. No ciclo de Assistência Farmacêutica a contribuição se 

caracteriza pelo uso racional de medicamentos. 

O sistema de gerenciamento das ações de assistência farmacêutica nos três CAPS 

visitados é administrado por enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Algumas ações 

importantes no processo de gerenciamento são realizadas em todos os CAPS como as 

prescrições e documentos de recebimento de medicamentos estarem devidamente arquivadas, 

também foi possível perceber que apenas um profissional é o responsável pela realização de 

todas as atividades como a solicitação de medicamentos, controle de estoque que também 

envolvem prazo de validade e quantitativo, arquivamento de documentos e ainda a 

dispensação e administração de injetáveis. 

Todas as atividades de gerenciamento são importantes para o funcionamento da 

farmácia, com o pequeno quantitativo de profissionais atuando no setor, as atividades que 

necessitam ser realizadas imediatamente de acordo com a demanda do momento como a 

aplicação de injetáveis ou verificação de pressão, administração de medicamentos ou até a 

dispensação de medicamentos para o paciente ambulatorial se tornam mais importantes, então 

as atividades gerenciais vão se acumulando sendo como papel secundário das atividades da 

farmácia.  

Todos os pacientes cadastrados nos respectivos CAPS podem retirar seus 

medicamentosa prescritos mediante receita, esta receita fica arquivada no setor de farmácia 

tendo validade até a próxima consulta. É confeccionado para o paciente um cartão onde 

consta toda a prescrição diária (figura 7)  
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Figura 7: Cartão do paciente para controle de medicamentos 

 

 

A portaria 344/98 publicada em 12 de maio de 1998 (BRASIL, 1998) que 

regulamenta os medicamentos sujeitos a controle especial por se tratar de 

substâncias/medicamentos que podem promover mudanças nas funções nervosas e causar 

dependência física ou psíquica, precisa de uma maior atenção médica. (BRASIL 1998).  A 

portaria regulamenta que o medicamento sujeito a controle especial seja prescrito e 

dispensado na quantidade para 60 dias e a receita tem validade de 30 dias a partir da data da 

prescrição, havendo exceção para a prescrição e dispensação de anticonvulsivantes 

aumentando este tempo para até 180 dias de tratamento, mas a receita também é válida por 30 

dias. O setor de farmácia destes setores cumpre parcialmente a portaria, caso ocorra de um 

paciente faltar à consulta ou a marcação da próxima consulta ultrapassar os 60 dias, a 

prescrição anterior ainda tem validade, mesmo expirando o período de 30 dias. 

No aspecto gestão do uso, os CAPS A e B possuem um arquivo onde as fichas dos 

pacientes são confeccionadas em papel cartão onde ficam registradas as datas que os pacientes 

compareceram ao setor de farmácia e retiraram seus medicamentos, também há registrado 

nesta ficha a prescrição atual do paciente possibilitando um rastreamento caso o paciente 

esqueça seu cartão de prescrição. No CAPS C também se observou a presença da caixa onde 

há fichas em papel cartão onde há o registro dos pacientes, não há atualização desde 

dezembro de 2010. O registro de controle de comparecimento ao setor de farmácia é feito 
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através de planilha específica onde se marca com (X) o dia de comparecimento do paciente. 

Demonstra-se que neste último CAPS há um controle menos acurado do paciente que busca 

sua medicação, pois nem sempre é feito o registro do seu comparecimento na planilha. 

Quando ocorre mudança da prescrição do paciente, a nova prescrição é registrada em 

livro específico no setor junto com a nova receita que será devidamente arquivada, este 

procedimento ocorre nos três CAPS. 

Também foi possível perceber que em nenhum dos CAPS visitados há 

farmacêuticos, os três CAPS são supervisionados pelo farmacêutico do IMAS Nise da 

Silveira que uma vez por semana visita os espaços para fazer as correções de acordo com as 

mudanças das prescrições que ocorreram durante a semana e são lançadas no devido livro de 

ocorrências da farmácia, estas receitas são arquivadas no setor. 

A ausência dos farmacêuticos ocorre pelo fato deste profissional não estar incluído 

na equipe multiprofissional do CAPS, o texto relata apenas a obrigatoriedade de psicólogos, 

assistente social, enfermeiro ou qualquer outro profissional de nível superior necessário ao 

projeto terapêutico (BRASIL 2002), apesar de algumas leis como a portaria 3916 de 30 de 

outubro de 1998, a portaria 344 de 12 de junho de 1998, a lei 9787 de 10 de fevereiro de 1999 

e outras leis determinarem a obrigatoriedade do profissional farmacêutico, alguns trabalhos 

puderam comprovar esta ausência do profissional devido a não obrigatoriedade no CAPS 

(OLIVEIRA e FREITAS 2008) e na base de dados do CNES onde os CAPS da região sudeste 

tem pouquíssimos farmacêuticos cadastrados (BRASIL, 2012) 

O IMAS Nise da Silveira é a Unidade que faz a distribuição dos medicamentos para 

os três CAPS visitados, o sistema gerencial adotado é o Sistema de Gestão de Materiais 

(SIGMA), através deste sistema informatizado é possível fazer toda a gestão com os 

medicamentos, o quantitativo em estoque, o prazo de validade, e também saber o que foi 

fornecido para cada unidade assistencial. Apesar de este sistema informatizado estar em vigor, 

também há a utilização de fichas de prateleira e arquivamento de documentos e receitas. Este 

setor de farmácia do IMAS Nise da Silveira conta com quantidade mínima necessária de 

funcionários técnicos para desenvolver suas atividades incluindo três farmacêuticos na equipe. 
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A seleção de medicamentos essenciais no complexo IMAS Nise da Silveira 

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (SMSDC) do Rio de Janeiro trabalha 

com uma lista de medicamentos padronizadas onde constam todos os medicamentos inscritos 

na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME) e necessários para atender os problemas 

mais prevalentes da população daquela região e outras unidades que recebem medicamentos 

do Hospital Nise da Silveira.  Nos três CAPS visitados a lista padrão utilizada era a mesma, as 

três unidades utilizam medicamentos constantes da RENAME e os mesmos são fornecidos 

pela SMSDC do Rio de Janeiro. 

 

LISTA DO CAPS A LISTA DO CAPS B LISTA DO CAPS C 

ácido valpróico 250 mg, 

ácido valpróico 500 mg, 

 ácido valpróico 250 mg/5mL, 

 biperideno 2 mg, 

 carbamazepina 200 mg,  

carbonato de lítio 300 mg,  

clonazepam 0,5 mg, 

 clonazepam 2 mg, 

 clonazepam 2,5 mg/mL, 

 clorpromazina 25 mg, 

 clorpromazina 100 mg, 

 diazepam 5 mg,  

diazepam 10 mg,  

fenitoína 100 mg, 

 fenobarbital 100 mg, 

 haloperidol 5 mg, 

 haloperidol 0,2%, 

 haloperidol decanoato, 

 levomepromazina 25 mg,  

levomepromazina 100 mg, 

levomepromazina 40 mg/mL 

risperidona 1 mg,  

ácido valpróico 250 mg, 

ácido valpróico 500 mg, 

ácido valpróico 250 mg/5mL, 

biperideno 2 mg, 

carbamazepina 200 mg, 

carbamazepina 4%, 

carbonato de lítio 300 mg, 

clonazepam 0,5 mg, 

clonazepam 2 mg, 

clonazepam 2,5 mg/mL, 

clorpromazina 25 mg, 

clorpromazina 100 mg, 

diazepam 5 mg, 

diazepam 10 mg, 

fenitoína 100 mg, 

fenobarbital 100 mg, 

fenobarbital 40 mg/mL, 

haloperidol 5 mg, 

haloperidol 0,2%, 

levomepromazina 25 mg, 

levomepromazina 100 mg, 

risperidona 1 mg, 

ácido valpróico 250 mg, 

 ácido valpróico 500 mg,  

ácido valpróico 250 mg/5mL, 

 biperideno 2 mg, 

 carbamazepina 200 mg, 

 carbonato de lítio 300 mg, 

 clonazepam 0,5 mg,  

 clonazepam 2 mg, 

 clonazepam 2,5 mg/mL, 

 clorpromazina 25 mg, 

 clorpromazina 100 mg, 

 diazepam 5 mg, 

 diazepam 10 mg, 

 fenitoína 100 mg, 

 fenobarbital 100 mg, 

 haloperidol 5 mg,  

 haloperidol 0,2%, 

 haloperidol decanoato, 

 levomepromazina 25 mg, 

 levomepromazina 100 mg, 

 periciazina 4%, 

 periciazina 10 mg., 
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risperidona 3 mg,  

tioridazina 50 mg, 

 periciazina 4%,  

periciazina 10 mg,  

 

risperidona 3 mg, 

tioridazina 50 mg, 

periciazina 1% 

periciazina 4%. 

 

 risperidona 1 mg, 

 risperidona 3 mg, 

 tioridazina 50 mg.  

 

Com relação aos pedidos solicitados por cada CAPS, os itens solicitados são bastante 

semelhantes, inclusive as quantidades, O CAPS A fez pedido de 25 itens, já o CAPS B fez um 

pedido maior, 27 itens e o CAPS C de 26 itens. A quantidade média é muito próxima. A 

diferença principal está relacionada ao CAPS B, onde foram solicitados medicamentos em 

gotas como o fenobarbital 40 mg/mL, o ácido valpróico 250 mg/mL, carbamazepina 4% e 

periciazina 1%, são medicamentos utilizados em maior quantidade para o público infantil o 

que justifica tal pedido. No CAPS A e B foram solicitados haloperidol decanoato, estes 

medicamentos são utilizados em pacientes que possuem uma maior dificuldade de cooperação 

no que se refere à utilização de medicamentos, o público infantil possui algum responsável 

que acompanha o tratamento mais de perto tendo uma maior regularidade utilizando menos 

esta medicação de depósito, não estando registrado neste momento o pedido talvez por utilizar 

uma quantidade menor. 

Observou-se também que os medicamentos solicitados em maior quantidade são a 

risperidona 1 mg e a carbamazepina 200 mg. 

Os três espaços visitados tinham na sua lista padronizada o medicamento risperidona, 

este medicamento apesar de constar na lista dos medicamentos de dispensação excepcional 

consta também na lista de medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde, a presença deste 

medicamento na lista facilita ainda mais o tratamento do paciente, pois não se torna 

necessário o cadastro do paciente junto à Secretaria Estadual de Saúde para a solicitação deste 

medicamento.  

O mercado farmacêutico lança a todo o momento medicamentos e declaram ser mais 

eficazes que os já existentes.  Existem atualmente mais de 14000 especialidades 

farmacêuticas, então é necessária que se faça uma boa seleção de medicamentos essenciais, 

esta ação é o eixo norteador para garantir o acesso a medicamentos de comprovada eficácia e 

segurança (BRASIL, 2010). 
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Esta lista de medicamentos é elaborada baseada em estudos comparados de 

segurança e efetividade devendo sempre estar disponíveis para a sociedade e a preços que o 

indivíduo possa pagar (WORD HEALTH ORGANIZATION, 2002). 

A lista de medicamentos adotada no CAPS também foi elaborada com base em 

evidências científicas e faz parte da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais 

(REMUME) sendo adotada em toda a rede. 

Programação de medicamentos em CAPS 

Toda a programação é realizada com base no consumo de medicamentos (MARIN et 

al, 2004).  

No setor de farmácia dos três CAPS visitados os medicamentos são armazenados 

com etiqueta contendo o nome do paciente, estes sacos são elaborados no IMAS Nise da 

Silveira. Todos os pacientes que procuram o setor para retirar seus medicamentos têm seu 

nome registrado em livro específico ou planilha. Este quantitativo que foi retirado na semana 

é sinalizado para o farmacêutico do IMAS Nise da Silveira que visita o CAPS uma vez por 

semana para serem repostos novos sacos identificados com os nomes dos pacientes que 

retiraram suas medicações, sempre procurando manter um estoque de 100%. 

O profissional farmacêutico vai ao setor e faz o levantamento dos pacientes que 

retiraram seus medicamentos na semana anterior, esta informação foi anotada em planilha de 

retirada de medicamentos como ocorre no CAPS C ou é anotado em livro de ocorrência como 

ocorre nos CAPS A e B, com estas informações, o farmacêutico tem dados do consumo na 

semana. Ele novamente confeccionará novos sacos com medicamentos para repor novamente 

no setor de farmácia do CAPS. Após a confecção dos sacos de medicamentos é confeccionada 

uma Requisição Interna de Medicamentos (RIM) com o quantitativo que foi utilizado, este 

documento segue junto com os medicamentos para os CAPS que deverão ser assinados pelos 

responsáveis dos setores. 

Também há nos setores um estoque adicional de medicamentos, este quantitativo não 

pode ser definido durante a pesquisa, este estoque é utilizado quando ocorre alguma 

prescrição para paciente que foi atendido pelo sistema de pronto atendimento, ou seja, por 

algum motivo o paciente que não é matriculado precisou procurar o serviço do CAPS sendo 

atendido e medicado até que seja feita a sua matrícula no setor, este estoque também pode ser 
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utilizado quando houve mudança de prescrição do paciente já matriculado e seus 

medicamentos já estão separados na sua embalagem, pode ocorrer de durante um período 

ocorrer alguma intercorrência e a posologia precisar ser alterada, então a complementação do 

quantitativo da sua medicação é utilizada deste estoque adicional. 

Alguns pacientes não têm condições de fazer uso de sua medicação de maneira 

autônoma, eles visitam o CAPS diariamente e utilizam suas medicações no próprio setor pelo 

sistema de dose supervisionada, este procedimento ajuda no processo de administração do 

medicamento de maneira correta garantindo o andamento do tratamento, o setor de farmácia 

também utiliza este estoque adicional de medicamentos para administrá-los a estes pacientes. 

Dos três espaços visitados, o CAPS C é o que tinha um estoque maior em quantitativo 

mesmo visualmente não ser possível de fazer contagem, sugere-se ao fato de haver mais 

pacientes que fazem uso desta dose individualizada, este CAPS tem 15 pacientes que utilizam 

esta metodologia, no CAPS A há somente 02 pacientes que fazem uso desta metodologia, no 

CAPS B não há pacientes que fazem uso de dose supervisionada, sugere-se pelo fato de ser 

CAPS infantil, estes pacientes são acompanhados pelos pais e os mesmos supervisionam a 

medicação dos filhos. 

No momento da visita foi possível verificar o desabastecimento de dois 

medicamentos, a carbamazepina 200 mg e o clonazepam 2 mg, este desabastecimento ocorreu 

em todos os CAPS, todos os medicamentos são enviados da farmácia central do IMAS Nise 

da Silveira para os CAPS, quando ocorre o desabastecimento da farmácia por algum motivo 

como demora na entrega ou problemas no processo de licitação há o desabastecimento, todos 

os medicamentos são adquiridos pelo processo de licitação e é comprado de maneira 

centralizada pela SMSDC, quando o problema ocorre, toda a rede fica desabastecida. 

 

 

Armazenamento de medicamentos nos CAPS 

Observou-se que apenas no CAPS C há o registro de controle de estoque em fichas 

de prateleira, nos CAPS A e B não há qualquer registro do quantitativo em estoque.  
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Em um dos CAPS visitados as “caixas” que recebem a nomenclatura de (BIN) de um 

dos setores se encontravam fora de um armário específico, estavam “amontoados” uma em 

cima da outra. Este processo de organização pode levar a erros de dispensação (OLIVEIRA e 

MELO, 2011) 

Os setores que apresentaram uma melhor organização neste quesito foram os CAPS 

C e CAPS B onde todos os medicamentos são armazenados em ordem alfabética o que facilita 

e muito a sua localização e também são trancados em armário próprio. Injetáveis e xaropes 

parecem receber maior atenção por serem mais frágeis e terem risco de quebras. 

Outro armário onde ficam armazenados os sacos de medicamentos é guardado em 

ordem alfabética. Pode-se observar que em um dos espaços visitados, também são 

armazenados por dia da semana que o usuário busca o seu medicamento, este procedimento 

melhora o fluxo de trabalho do setor durante a distribuição facilitando a localização do 

medicamento. 

Há a presença de um “carro” de medicamentos dentro do setor de farmácia do CAPS 

C utilizados para administração de medicamentos para aqueles pacientes que não conseguem 

ter uma organização para fazer uso por conta própria. Apesar destes medicamentos não 

ficarem em armário fechado o que determina a portaria 344/98, o setor de farmácia só 

permanece aberta com a presença do profissional, o que pode ser considerado alguma 

segurança na guarda dos medicamentos. 

A temperatura em um dos setores visitados é um problema, a janela incide luz solar 

diretamente no setor de farmácia após as 14 horas, a temperatura aumenta bastante como 

monitorar nem é possível monitorar a umidade, apesar de haver cortina no setor, fica 

permanentemente recolhida. Este é um importante fator a ser considerado quando se trata de 

armazenamento de medicamentos, altas temperaturas e muita umidade alteram a integridade 

de formulações reduzindo sua qualidade, as alterações que ocorrem podem ser de natureza 

física como o amolecimento de cápsulas ou quebra de emulsões ou de natureza química 

causando degradação de componentes tendo como conseqüência a perda do efeito 

farmacológico. (LUIZA V. L. et al, 1999). Não há como monitorar a variação de temperatura 

e umidade por não haver termohigrômetros nos setores, os outros setores visitados 

apresentaram temperaturas amenas durante a visitação devido à presença de aparelhos de ar 

condicionado.  
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Foi encontrada uma pequena quantidade de medicamentos vencidos num saco com a 

inscrição: “Medicamento vencido, não utilizar” em apenas um dos espaços visitados, o CAPS 

C isto demonstra certa preocupação com o descarte do medicamento em lugares impróprios, o 

setor não sabia o que fazer com o medicamento, mas mantinham no setor aguardando uma 

destinação, como nos outros espaços não foram encontrados medicamento vencido sugere-se 

que possam estar sendo descartados em lugares impróprios ou sendo picotados e descartados 

na pia, como relata (Oliveira M. A. et al, 2002). 

O descarte de medicamentos segue uma norma definida na resolução RDC nº 306, de 

7 de  dezembro de 2004 Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que dispõe 

sobre o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. De acordo com esta norma, os 

geradores de resíduos devem formar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde (PGRSS). Estes resíduos devem ser acondicionados e segregados de maneira correta 

para que não ocorra contaminação. (FALQUETO E. et al 2010). 

As unidades de CAPS possuem em seus estoques medicamentos presentes na 

portaria 344/98, a RDC 306/04 que trata do assunto, orienta que estes medicamentos devem 

passar por tratamento e disposição final, ou seja, os setores devem ter um plano detalhado do 

gerenciamento de resíduos específico para que tenha um descarte adequado o que não 

ocorrem nestes setores. 

 

 

Distribuição e dispensação de medicamentos no complexo IMAS Nise da Silveira 

A figura a seguir esquematiza a distribuição e a dispensação de medicamentos no 

complexo IMAS Nise da Silveira. A distribuição acontece do Serviço de Farmácia Hospitalar 

do IMAS Nise da Silveira internamente para os pacientes hospitalizados e para os CAPS. A 

dispensação acontece para os pacientes ambulatoriais do próprio IMAS e internamente nos 

CAPS. 
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Figura 8 - Distribuição e dispensação de medicamentos no complexo IMAS da Silveira 

Dispensação

Pacientes 
Internos

Pacientes 
Ambulatoriais

Pacientes 
Ambulatoriais

SFH

IMAS Nise da Silveira

CAPS

 

Fonte: Figura elaborada pelo autor 

 

Sobre a distribuição de medicamentos, o Núcleo de Assistência Farmacêutica da 

Secretaria Municipal de Saúde e defesa Civil envia através de solicitações feitas pelo setor de 

farmácia do IMAS Nise da Silveira os medicamentos solicitados dentre aqueles presentes em 

sua relação base de medicamentos. Este pedido é feito pelo sistema informatizado da 

secretaria e tem o nome de Sistema de Informação de gerenciamento de materiais (SIGMA), 

com este sistema o setor pode fazer o controle do estoque incluindo prazo de validade e lote.  

Após a solicitação o setor de almoxarifado da prefeitura libera e o IMAS Nise da Silveira 

busca e distribui aos CAPS de acordo com as informações fornecidas pelo CAPS. 

 

Sobre o atendimento ambulatorial do IMAS Nise da Silveira, são dispensados 

medicamentos para pacientes a nível ambulatorial que morem na região abrangida pela CAP 

3.2 e com a devida receita e comprovante de residência este paciente é cadastrado e 

mensalmente poderá retirar os seus medicamentos, também a nível ambulatorial são atendidos 

pacientes dos setores do Hospital Dia Espaço Aberto ao Tempo, Centro Municipal de 

Reabilitação e CAPS Raul Seixas. 

Para o controle de dispensação dos pacientes atendidos a nível ambulatorial, o 

serviço de farmácia possui um programa ACESS® sendo possível fazer o controle do paciente 

referente ao último atendimento. 
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Figura 09 – Receituário e programa de dispensação de medicamentos do ambulatório do 

IMAS Nise da Silveira 

 

Fonte: Retirado da monografia de NASCIMENTO TJN, 2011 

 

A farmácia Satélite Casa do Sol recebe os medicamentos da Farmácia Central para 

atender as enfermarias e o setor de internação do hospital. Neste setor a distribuição de 

medicamentos ocorre pelo sistema de dose individualizada que distribui a quantidade de 

medicamentos para atender os pacientes para um período de 24 horas mediante cópia da 

prescrição que é recolhida diariamente. Este sistema traz vantagem para o hospital devido ao 

maior controle dos medicamentos diminuindo perdas, gerando economia e possibilitando a 

verificação da prescrição onde o farmacêutico pode fazer algum tipo de intervenção. 

(MARIN, et al, 2004). 

Os CAPS Torquato Neto, Maria Clara Machado e Clarice Lispector que também são 

atendidos pelo Serviço de Farmácia do hospital por um modelo adaptado do sistema da dose 

individualizada. Todos os pacientes são cadastrados em planilha excel e confeccionadas 

etiquetas para esta finalidade, semanalmente o farmacêutico da farmácia do IMAS Nise da 

Silveira vai a estes setores para atualizar a planilha caso ocorra alguma mudança de 

prescrição. 

A dispensação de medicamentos também ocorre por meio de dose semelhante à dose 

individualizada, o medicamento é acondicionado em sacos em quantidades de acordo com as 

características da gravidade e da capacidade do manejo do paciente podendo ser distribuído 

em quantidades de tratamento para uma semana, quinzenal ou mensal. 
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O paciente de posse da carteira contendo a prescrição se dirige ao setor de farmácia 

para pegar os medicamentos, caso a etiqueta presente no saco esteja igual à carteira do 

paciente e a quantidade de medicamentos esteja exata conforme prescrito o medicamento é 

entregue e anotado na planilha ou livro dependendo do CAPS. Caso esteja com algum erro na 

etiqueta, ela é consertada, se o erro foi na separação, é retirado ou reposto o medicamento em 

falta e entregue ao paciente e anotado no livro de ocorrências para fazer os devidos acertos na 

planilha de confecção de etiquetas. 

Alguns medicamentos como ácido valpróico xarope, medicamentos em frascos como 

clonazepam gotas ou periciazina 4% são retirados do armário e entregues ao paciente no ato 

da dispensação. Estes medicamentos possuem sua embalagem de vidro e pode ocorrer risco 

de quebra, por este motivo não são colocados nos sacos de prescrição do paciente, este 

procedimento aumenta a segurança na guarda destes frascos. 

 

Utilização de Medicamentos nos CAPS 

Os CAPS visitados pode-se notar que há em média 300 pacientes cadastrados, no 

setor de farmácia ocorrem aproximadamente 30 atendimentos por dia, o CAPS C atende em 

média 45 pacientes, pois destes 15 pacientes fazem utilização de seus medicamentos no 

próprio setor diariamente. 

No que se referem à adesão, as estratégias adotadas é a utilização de uma carteira 

específica para cada paciente com indicação de símbolos: manhã (xícara de café ou sol 

nascendo), dia (refeição almoço ou sol do meio-dia), tarde (lanche ou sol se pondo), noite 

(refeição do jantar ou lua), conforme consta na figura 7. 

Há também a orientação verbal dada pelos próprios profissionais dos CAPS aos 

usuários como a utilização dos medicamentos. Não há nenhuma palestra informativa, cartaz 

ou visitação domiciliar para orientação de cuidados de guarda e manuseio do medicamento, 

esta visita domiciliar é utilizada apenas para administração de injetáveis quando o paciente 

não tem condições de ir ao CAPS ou para se fazer alguma consulta médica. Esta ausência de 

informações continuadas para o paciente pode fazer com que ocorram erros de administração 

de medicamentos ou confusões com nomes (LOPES D. M. A et al, 2012) o que pode acarretar 

em uso irracional de medicamentos (AUCHEWSKI L., 2004). 
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Alguns trabalhos eram realizados pelos farmacêuticos residentes do IMAS Nise da 

Silveira, treinamentos e palestras eram ministrados para os cuidadores de saúde que eram 

contratados para iniciar o trabalho no hospital, a palestra consistia em demonstrar o cuidado 

com a guarda e armazenamento de medicamentos em lugares adequados e ter o cuidado em 

não confundir medicamentos com nomes e embalagens parecidas conforme figura 10.  

Figura 10 – Medicamentos com embalagens parecidas 
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Quadro 02 – Tabela com os resultados por componente da Assistência Farmacêutica segundo 

questão norteadora do quadro 1. 

 

COMPONENTE DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA 

FOCO 
QUESTÃO 

NORTEADORA 
RESULTADOS 

Gerenciamento 

Explorar quais 
atividades são 
desenvolvidas 

sobre o 
gerenciamento 

Quais atividades são 
desenvolvidas em 

prol do acesso e uso 
racional de 

medicamentos? 

1. Os pacientes recebem seus medicamentos 
em intervalos semanais, quinzenais e 

mensais; 
2. Nos CAPS A e B, o controle é feito em 

fichas que contêm o nome do paciente, as 
medicações que foram retiradas no último 

atendimento e a data da retirada. 
3. No CAPS C, estas mesmas fichas existem, 

estão desatualizadas desde dezembro de 
2010, passou-se a fazer um controle por 

meio de planilha impressa, nem sempre este 
registro é feito, não sendo possível saber 

exatamente se o paciente buscou o 
medicamento 

4. O controle de medicamentos no IMAS Nise 
da Silveira é realizado através do sistema 

SIGMA, sistema de gerenciamento da 
SMSDC, onde estão todos os registros de 

entrada e saída de medicamentos. 

O CAPS possui 
farmacêutico? 

4.Em todos os espaços visitados não havia 
farmacêutico registrado. 

Seleção 

Explorar se existe 
alguma lista de 
medicamentos 
Essenciais (O 
Subconjunto 
solicitado é 

predefinido com 
base em 
evidência 

científicas) 

Existe uma lista 
Padrão de 

medicamentos? 
(Pedir a lista) 

1.Todos os espaços utilizados adotavam a 
mesma lista de medicamentos contidas na 
REMUME, pois todos os medicamentos são 

adquiridos pela SMS. 
2. Também há nesta lista o medicamento 

risperidona 1 mg e 3 mg, são medicamentos 
de dispensação excepcional que deveriam 
ser distribuídos pela SES RJ, a presença de 
mais este medicamento na lista facilita o 

acesso pois não é necessário fazer o 
cadastramento na SES RJ. 
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Quais medicamentos 
foram solicitados no 
último atendimento 

1.Vários medicamentos solicitados (ácido 
valpróico 250 mg, ácido valpróico 500 mg, 
ácido valpróico 250 mg/5mL, biperideno 2 
mg, carbamazepina 200 mg, carbonato de 
lítio 300 mg, clonazepam 0,5 mg, clonazepam 
2 mg, clonazepam 2,5 mg/mL, clorpromazina 
25 mg, clorpromazina 100 mg, diazepam 5 
mg, diazepam 10 mg, fenitoína 100 mg, 
fenobarbital 100 mg, haloperidol 5 mg, 
haloperidol 0,2%, haloperidol decanoato, 
levomepromazina 25 mg, levomepromazina 
100 mg, levomepromazina 40 mg/mL 
risperidona 1 mg, risperidona 3 mg, 
tioridazina 50 mg, periciazina 4%., periciazina 
10 mg carbamazepina 4%, periciazina 1%, 
periciazina 10 mg 

2. Os três medicamentos solicitados em 
quantidades maiores foram (risperidona 1 
mg, carbamazepina 200 mg e biperideno 2 

mg) 

Programação 

Explorar os 
parâmetros que 

norteiam a 
solicitação de 

medicamentos ao 
IMAS Nise da 

Silveira 

O CAPS aponta para 
o IMAS Nise da 

Silveira os 
quantitativos 

necessários por 
medicamento para 
um determinado 

período? 

1. Os pacientes retiram seu medicamentos 
em sacos identificados com etiquetas que 

contem o seu nome e o quantitativo de 
medicamentos, os medicamentos retirados 

pelos pacientes durante a semana é 
sinalizado para o farmacêutico do IMAS que 

confecciona novamente outro saco para 
aquele paciente mantendo o estoque em 

100%. 
2. Não foi possível determinar o quantitativo 

exato que será solicitado; 
3. Há nos CAPS um estoque adicional de 20% 
do quantitativo para possíveis mudanças de 
prescrição e para pacientes que ainda estão 

em processo de cadastramento; 
4. No CAPS C havia um estoque muito maior 

que 20%, alguns pacientes fazem uso de 
medicamentos diariamente no próprio setor, 

estes medicamentos são retirados do 
armário sem o devido controle. 

Aquisição  

Existe 
desabastecimento? É 

localizado a algum 
medicamento? 

1. No momento da visita havia 
desabastecimento de dois medicamentos: 

carbamazepina 200 mg e clonazepam 2 mg, o 
desabastecimento pode ocorrer por 

qualquer classe de medicamentos, são 
adquiridos por licitação (lei 8666/93), 
quando ocorre algum problema neste 

processo há o desabastecimento 
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Armazenamento 

Explorar o 
armazenamento 

incluindo o 
controle de 

estoque como 
importante para 

o acesso da 
qualidade 

O armazenamento 
está adequado aos 
requisitos para a 

classe de 
medicamentos? 

 
 

1. Há irregularidades no que se refere ao 
armazenamento nos três espaços visitados. 

2. No CAPS A, as caixas (BINs) se 
encontravam amontoados em cima do 

armário, uma em cima da outra, demonstra 
alguma falta de zelo durante o processo de 

armazenamento; 
3. Os CAPS B e C têm padrões melhores de 

organização, todos os BINs são armazenados 
dentro do armário em ordem alfabética o 

que facilita a localização, todos são 
trancados em armários próprios. 

4. Há outro armário no setor onde ficam 
armazenados os sacos dos pacientes, estão 

guardados em ordem alfabética. 
5. No CAPS C há uma particularidade, além 
dos sacos serem armazenados em ordem 

alfabética, também são armazenados por dia 
da semana que o paciente busca seus 
medicamentos, este processo agiliza o 

processo de localização e melhora o fluxo 
durante a  entrega dos medicamentos; 

6. No CAPS C há a presença de um carro de 
medicamentos dentro do setor de farmácia 
utilizados para administrar medicamentos a 

pacientes que fazem uso diariamente no 
próprio setor (ampolas e comprimidos), não 

há o devido controle. 
 

Existe Controle de 
estoque? Como é 

realizado? 

1. Apenas no CAPS C há a presença de fichas 
de prateleira,  não há registro desde 

setembro de 2011. 

Há controle de 
temperatura nos 

espaços visitados? 

1. Dos três CAPS visitados a temperatura é 
adequada em apenas dois com a presença de 
condicionadores de ar, já no CAPS C não há 
condicionadores de ar, após as 14 horas, o 

sol incide diretamente nos armários de 
medicamentos e a temperatura aumenta 

bastante. 
2. Não há controle da temperatura nos locais 

por não haver termômetros. 
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Distribuição/ Dispensação 

Explorar o fluxo 
entre cada CAPS 

e o Serviço de 
Farmácia do setor 

Como os setores 
solicitam e recebem 
medicamentos do 

serviço de farmácia 
do IMAS Nise da 

Silveira? Explore as 
etapas 

1. A distribuição dos medicamentos para os 
CAPS ocorre através de Requisição Interna de 

Medicamentos (RIM), o farmacêutico do 
IMAS Nise da Silveira vai aos CAPS, verifica no 
livro de ocorrências os nomes dos pacientes 

que fizeram a retirada dos medicamentos, de 
posse desta lista é possível saber o 

quantitativo de medicamentos que foram 
consumidos através de planilha Excell no 

computador da farmácia e fazer o envio para 
os CAPS com quantitativo adequado. 

2. A dispensação de medicamentos ocorre 
por meio de dose adaptada à dose 

individualizada, os medicamentos são 
acondicionados em sacos para atender a 
prescrição semanal, quinzenal ou mensal; 

3. O paciente que busca o medicamento de 
posse da carteira é confrontada a quantidade 

impressa na etiqueta com a sua prescrição, 
estando igual, o medicamento é entregue e 
anotado o nome do paciente no livro para o 
CAPS A e B ou checado em planilha para o 

CAPS C, comprovando a retirada. 
4. Quando há algum erro na etiqueta, é 

retirado o medicamento a mais ou reposto o 
que falta e lançado em livro específico para 

fazer o acerto no programa excell. 
5. Alguns tipos de medicamentos com risco 
de quebra como ácido valpróico xarope e 
também os frascos de medicamentos em 
gotas não ficam armazenados nos sacos 

sendo retirado do armário no ato da entrega. 

Utilização 
Explorar as ações 
de orientação e 
monitoramento 

Quantos pacientes 
são atendidos? 

1. Nos três espaços visitados pode-se notar 
que há uma média de 300 pacientes 

cadastrados, o setor de farmácia atende 
aproximadamente 30 pacientes por dia, o 
CAPS C atende em média 45 pacientes por 

dia, pois 15 pacientes fazem uso de 
medicamentos diariamente no setor de 

farmácia. 

Existem estratégias 
de promoção de 

adesão? Como isto é 
realizado? 

 
1. As estratégias adotadas para promover a 
adesão é a utilização da própria carteira do 

paciente com indicação de símbolos (manhã- 
sol nascente), (meio dia – sol do meio dia), 

tarde (sol se pondo), noite (lua); 
2. Há também a comunicação verbal dada 
pelos próprios profissionais dos CAPS aos 
usuários mostrando a forma correta de 

utilizar os medicamentos. 
3. Em nenhum dos CAPS há palestras 

informativas ou cartazes orientando os 
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pacientes de como armazenar os 
medicamentos, cuidados com a guarda ou 

manuseio. 

Observações gerais   

1. No CAPS B, apesar de se fazer aplicação de 
injetáveis no setor de farmácia, não há a 

presença de pia e bancada apropriada para a 
administração do medicamento. 

2. Alguns medicamentos que não tem 
indicação para ser fracionado por ser de 
baixo índice terapêutico são fracionados 

(Carbonato de lítio 300 mg), às vezes com 
tesoura ou o próprio fracionador que não é 

feita a devida limpeza; 
3. Os frascos de ácido valpróico 250 mg e 500 

mg possuem um excicador na tampa, 
pacientes que fazem uso de medicamentos 
diariamente no CAPS levam para casa estes 

medicamentos juntos com outros num 
“sachê” feito de papel, ou seja, o ácido 

valpróico não fica armazenado de maneira 
adequada perdendo e muito a 

qualidade”derretendo” no “sache”, 4. Alguns 
medicamentos para atender a quantidade 

prescrita, o blister é fracionado com tesoura, 
não é possível manter o registro da validade 

e lote. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O CAPS é uma unidade de saúde que presta atendimento diário a pacientes com 

sofrimento mental, esta clientela possui características especiais, são pacientes que não 

conseguem se organizar para realização de tarefas simples como o auto-cuidado, ou fazer o 

uso de medicamentos de maneira correta, a taxa de abandono de tratamento pode chegar a 

50% após o primeiro ano de tratamento. (AVRICHIR 2008). Devido a estas características, o 

manejo com estes pacientes tem características peculiares que fogem à regra da assistência 

farmacêutica nos outros espaços de saúde, como, por exemplo, nos hospitais. 

Estes pacientes necessitam de uma maior atenção com o manejo com medicamentos, o 

serviço utiliza estratégias que ajudam a promover o uso racional de medicamentos como a 

utilização de sacos com os medicamentos separados para cada paciente ou a utilização de 

saches onde são colocados os medicamentos de acordo com o intervalo que o paciente fará 

uso. Para os pacientes que não conseguem fazer o manejo de medicamento individualmente o 

CAPS faz o acompanhamento diário do uso, incluindo a orientação verbal durante a 

dispensação. 

O uso irracional de medicamentos pode trazer grandes prejuízos à saúde. Pacientes 

usuários do CAPS fazem uso de uma grande quantidade de medicamentos 

concomitantemente, aumentando o risco de reações adversa a medicamentos (RAM), sugiro 

que algum trabalho de monitoramento de RAM seja realizado nos CAPS baseados nestes 

achados para se sugerir intervenções farmacológicas que melhorem a qualidade de vida do 

paciente. 

A pesquisa atingiu aos objetivos propostos, foi possível explorar as etapas do ciclo de 

Assistência Farmacêutica apontando as práticas adotadas e puderam descrever as ações 

praticadas nos setores, também puderam mostrar as suas dificuldades no dia-a-dia no trabalho. 
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ANEXO 01 – Autorização para realização da pesquisa nos CAPS 
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ANEXO 02 – Resumo apresentado no 5º Simpósio de Assistência Farmacêutica e 3º 

Encontro de Farmacêuticos no Controle Social da Saúde na cidade de Florianópolis. 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E UTILIZAÇÃO DE ANTIPSICÓTICOS EM 

DIFERENTES ESPAÇOS TERAPÊUTICOS DA SAÚDE MENTAL 

FERREIRA, T. J. N 1; ARAUJO, S. G.1;  MAGARINOS-TORRES, R. 

1 Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro, Especialista em Farmácia Hospitalar pela 

Universidade Federal Fluminense ,  2  Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro; 3, Professoras da 

Faculdade de Farmácia  da Universidade Federal Fluminense 

 

O modelo assistencial de atenção a Saúde Mental no Brasil sofreu fortes modificações na última 

década. Com a Lei 10.216 de abril de 2001, o tratamento medicamentoso passou a ter fortes aliados 

no cuidado aos transtornos mentais, dado a percepção de que o desfecho desejado, de inserção e 

convívio social, demanda ações de caráter multidimensional. O acesso a medicamentos foi eixo de 

discussão da última Conferência Nacional de Saúde Mental realizada recentemente em Brasília. O 

texto final destaca a necessidade de fornecimento gratuito, pleno e contínuo de medicamentos 

eficazes, seguros e de qualidade a pessoas com transtornos mentais de modo articulado com a 

Política Nacional de Medicamentos e com a Política de Assistência Farmacêutica, sem desrespeitar o 

princípio geral da desmedicalização do sofrimento psíquico. O estudo explorou a Assistência 

Farmacêutica em três diferentes espaços terapêuticos da Saúde Mental, a saber: Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), Internação Hospitalar e o Ambulatório Tradicional. A coleta de dados envolveu 

observação direta dos processos realizados nas unidades vinculadas ao Instituto Municipal de 

Assistência a Saúde Nise da Silveira e consulta a prontuário de 60 pacientes com diagnóstico inicial 

de esquizofrenia. Embora os diferentes espaços preconizem clientela e abordagem diferenciada, a 

Assistência Farmacêutica está veiculada à Farmácia Hospitalar e seus processos. Existe ausência de 

um modelo especifico para atender as necessidades intrínsecas de cada dispositivo. Quanto à terapia 

adotada, não foi encontrada diferença nos esquemas terapêuticos estabelecidos. A utilização de 

fármacos com alto poder de sedação, clorpromazina e prometazina, esteve presente na mesma 

medida em todos os espaços terapêuticos observados. Em todas as prescrições analisadas 

identificou-se alto risco de cardiotoxidade, devido às associações entre diferentes antipsicóticos. 

Ainda evidenciou-se alta freqüência quanto ao número de medicamentos/dia. Ao que parece, a 

introdução de novos dispositivos assistenciais de cuidado na Saúde Mental aliado ao histórico de uso 

irracional de medicamentos tem ofuscado sua interface com a Assistência Farmacêutica, visto que 

sua atuação é balizada nos princípios hospitalocentricos, sem que tenha uma construção de modelo 

para cada dispositivo. Mecanismos de avaliação, orientação e acompanhamento da terapia adotada 

não foram identificados nos CAPS e ambulatório, talvez a presença do farmacêutico nestes serviços 

possa contribuir para elucidação destas variáveis.  


