


 O Projeto Epidoso realizado pela Universidade Federal de 
São Paulo mostrou que 72% dos idosos usam algum medica-
mento de forma crônica, em média 2 (dois) fármacos ao dia, sen-
do que 32% deles fazem uso diário de 4 (quatro) ou mais medi-
camentos (polifarmácia).
 
	 Com	o	avanço	da	idade	surgem	dificuldades	com	a	visão	e	
a	memória	que	dificultam	a	compreensão	da	prescrição	médi-
ca, a distinção das embalagens dos medicamentos e seu uso 
em	horários	definidos.	

 Além disso, de acordo com o IBGE, 35,2 % dos idosos 
no Brasil são analfabetos, o que inviabiliza a palavra escrita 
como forma de orientação para o uso de medicamentos, sua 
dosagem e horário.
 
 Agravando ainda mais esse quadro, os medicamentos for-
necidos nas UBS/AMA, bem como os fornecidos por programas 
como o DOSE CERTA, têm as embalagens muito semelhantes.

 Considerando o risco do uso inadequado de medicamentos, ob-
servou-se	a	necessidade	de	propor	um	sistema	de	identificação	que	
auxiliasse o idoso na administração de seus medicamentos.

	 O	Sistema	de	identificação	começou	com	a	escolha	de	cores	
que foram atribuídas aos medicamentos fornecidos na rede básica 
de saúde mais utilizados, de forma contínua, pelos idosos.
 

PADRONIZAÇÃO DE CORES PARA 
ORIENTAÇÃO DE MEDICAÇÃO
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	 Após	definidas	as	cores	para	a	identificação	dos	medicamen-
tos, foram testadas várias formas de marcar os diferentes tipos de 
recipientes (plástico, vidro, cartela de alumínio, etc).
 A forma que obteve maior sucesso foi o uso de etiquetas ade-
sivas coloridas coladas nos medicamentos.

 Para marcar as emba-
lagens dos medicamentos 
com as respectivas cores 
sugerimos um meio que 
envolve baixo custo para 
as Unidades de Saúde:

•	Etiquetas	adesivas	brancas	em	formato	circular	de	9mm,	
dispostas em folha tamanho A5. Serão necessárias cerca 
de 5 (cinco) embalagens de etiquetas mensalmente, com 
um custo aproximado de R$ 20,50.

•	Para	colorir	as	etiquetas	podem	ser	utilizadas	impressoras	
coloridas a laser ou jato de tinta. Um cartucho tricolor custa 
em média R$ 45,00 e, se utilizado apenas para colorir as 
etiquetas, deve durar aproximadamente 4 (quatro) meses.

Totalizando um custo mensal de aproximadamente R$ 31,75.

OBS.: No site da empresa que fabrica as etiquetas adesivas está 
disponível um programa aonde é possível escolher a cor na qual se 
deseja imprimir as etiquetas.
A quantidade de etiquetas necessárias foi estipulada com base nas 
informações cedidas pela UBS/AMA Vila Nova Jaguaré.

	 Etiquetando	as	embalagens	minimizamos	a	dificuldade	de	vi-
sualização e diferenciação dos medicamentos. Mas como ajudar 
o paciente a se lembrar de qual, quando e quantos tomar?
 Pensando nisso foi desenvolvida uma espécie de “agenda” que 
mostra de forma simples e clara vários momentos do dia, listando as 
cores dos medicamentos que devem ser tomados e suas quantidades.
 Essa agenda também poderá ser útil se levada nas consultas 
médicas, pois nela constarão todos os medicamentos que o pa-
ciente utiliza.

A “agenda” pode ser baixada a partir do site: 
www.institutoiepese.blogspot.com, permitindo que as informa-
ções sejam digitadas e impressas ou fotocopiadas das páginas 
que seguem e preenchidas manualmente.

Dicas: Se sua unidade não possui impressora colorida ou verba 
para a aquisição das etiquetas adesivas... Procure um parceiro! 
Veja carta modelo de solicitação de parceria nas páginas 14 e 15.
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De acordo com informações relatadas pelas farmácias da rede bási-
ca, a utilização de carimbos, como os modelos abaixo, podem facilitar 
a dispensação e o uso racional de medicamentos de uso contínuo.

Dicas para agilizar o processo de
dispensação de medicamentos:

A seguir textos que 
podem ajudar!

Formulário para os casos em que não foi feita a dispensação (p.10)
•	Orientação	para	obter	medicamento	de	Componente	Especializado	(Alto	
Custo) (p.11)
•	Laudo	de	solicitação	para	obtenção	de	medicamento	de	Componente	
Especializado (p.12)
•	Carteirinha	para	pacientes	acompanharem	a	Pressão	Arterial	e	Glicemia	(p.13)

Farmácia: ______________________

RETORNAR
PRÓXIMO DA DATA
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Orientações gerais para obter Medicamentos do Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica ou “Alto Custo”

O paciente ou seu responsável deve ir a uma das Farmácias de 
Medicamentos Especializados (FME):

•	Maria	Zélia	DRS	I	-	Rua	Jequitinhonha,	360	-	Belenzinho
Setor	7	-	3583-1900/3583-1838	
•	Várzea	do	Carmo	DRS	I	-	Rua	Leopoldo	Miguez,	327
Cambuci	-	Portão	6	-	3385-7009/3385-7011	

É necessário levar os seguintes documentos do paciente:

•	Cópia	do	Cartão	Nacional	de	Saúde	–	Cartão	SUS
•	Cópia	do	Documento	de	Identidade	–	RG
•	Cópia	do	Comprovante	de	Residência	com	CEP
•	Prescrição	Médica	em	2	(duas)	vias,	devidamente	preenchida	e	de	
forma legível contendo: nome e endereço completo do paciente, nome 
genérico do medicamento com concentração e posologia completa. 
•	LME	-	Laudo	de	Solicitação	de	Medicamentos	preenchida	pelo	mé-
dico de forma completa e legível (o formulário está disponível no 
site http://www.saude.sp.gov.br)	Lembrando	que	cada	LME	 tem	
validade de 3 meses e é necessário uma para cada doença (CID).
•	 Documentos	 exigidos	 nos	Protocolos	Clínicos	 e	Diretrizes	
Terapêuticas do Ministério da Saúde. Esses documentos de-
pendem do medicamento solicitado.
Observação:
Os medicamentos para tratamento de Esquizofrenia Refratária, Dor 
Crônica e Imunossupressão para transplantados podem ser entregues 
no mesmo dia se a documentação estiver completa. Os outros medica-
mentos, se forem aprovados, serão entregues em até 30 dias.
A lista completa das FME do Estado de São Paulo está disponível 
no site: http://www.saude.sp.gov.br/ses/acoes/assistencia-far-
maceutica/lista-de-farmacias-do-componente-especializado
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MODELO

Local,	dia,	mês	e	ano

À (Empresa/Órgão/Pessoa)

Assunto: Apoio ao projeto IDENTIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS PARA IDOSOS

 Vimos pelo presente solicitar apoio ao projeto “IDENTIFICAÇÃO DOS MEDICA-
MENTOS PARA IDOSOS” que gostaríamos de implantar em nossa UBS/AMA/Entidade.

	 Com	o	avanço	da	idade	surgem	dificuldades	com	a	visão	e	a	memória	que	difi-
cultam a compreensão da prescrição médica, a distinção das embalagens dos medi-
camentos	e	seu	uso	em	horários	definidos.	Além	disso,	de	acordo	com	o	IBGE,	35,2	
% dos idosos no Brasil são analfabetos, o que inviabiliza a palavra escrita como forma 
de orientação para o uso de medicamentos, sua dosagem e horário.
 Agravando ainda mais esse quadro, os medicamentos fornecidos nas UBS/AMA 
têm as embalagens muito semelhantes e 32% dos idosos fazem uso diário de 4 (qua-
tro) ou mais medicamentos (polifarmácia).
 Nosso projeto nasceu na tentativa de minimizar esses problemas. Criamos um 
sistema	que	identifica	os	medicamentos	através	do	uso	de	etiquetas	adesivas	impres-
sas	em	12	cores	correspondendo	a	medicamentos	específicos.
 Para marcar as embalagens dos medicamentos com as respectivas cores encon-
tramos um meio que envolve um baixo custo:

•	Etiquetas	adesivas	brancas	em	formato	circular	de	9mm,	dispostas	em	folha	tama-
nho A5. Serão necessárias cerca de 5 (cinco) embalagens de etiquetas ao mês, com 
um custo aproximado de R$ 20,50.

•	Para	colorir	as	etiquetas	podem	ser	utilizadas	impressoras	coloridas	a	laser	ou	jato	
de tinta. Um cartucho tricolor custa em média R$ 45,00 e, se utilizado apenas para 
colorir as etiquetas, deve durar aproximadamente 4 (quatro) meses.

Totalizando um custo mensal de aproximadamente R$ 31,75.

 Apesar do baixo custo, nossa Unidade de Saúde / Entidade não dispõe de re-
cursos	para	implantação	do	projeto,	que	beneficiaria	hoje	nº___	idosos	por	nós	aten-
didos. Sendo assim, gostaríamos de pedir seu apoio em forma de doação mensal do 
valor necessário para colocar em prática o sistema de IDENTIFICAÇÃO DOS MEDI-
CAMENTOS PARA IDOSOS.  

 Desde já agradecemos a atenção e consideração, certos de que poderemos contar 
com seu importante apoio nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,
_________________________________
Nome 
Cargo na UBS/AMA/Entidade
e-mail
Telefone 

MODELO

Local,	dia,	mês	e	ano

À (Empresa/Órgão/Pessoa)

Assunto: Apoio ao projeto IDENTIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS PARA IDOSOS

 Vimos pelo presente solicitar apoio ao projeto “IDENTIFICAÇÃO DOS MEDICA-
MENTOS PARA IDOSOS” que gostaríamos de implantar em nossa UBS/AMA/Entidade.

Com	o	avanço	da	idade	surgem	dificuldades	com	a	visão	e	a	memória	que	dificultam	a	
compreensão da prescrição médica, a distinção das embalagens dos medicamentos e 
seu	uso	em	horários	definidos.	Além	disso,	de	acordo	com	o	IBGE,	35,2	%	dos	idosos	
no Brasil são analfabetos, o que inviabiliza a palavra escrita como forma de orientação 
para o uso de medicamentos, sua dosagem e horário.
 Agravando ainda mais esse quadro, os medicamentos fornecidos nas UBS/AMA 
têm as embalagens muito semelhantes e 32% dos idosos fazem uso diário de 4 (quatro) 
ou mais medicamentos (polifarmácia).
 Nosso projeto nasceu na tentativa de minimizar esses problemas. Criamos um sis-
tema	que	identifica	os	medicamentos	através	do	uso	de	etiquetas	adesivas	impressas	
em	12	cores	correspondendo	a	medicamentos	específicos.
Para marcar as embalagens dos medicamentos com as respectivas cores encontramos 
um meio que envolve um baixo custo:

•	Etiquetas	adesivas	brancas	em	formato	circular	de	9mm,	dispostas	em	folha	tama-
nho A5. Serão necessárias cerca de 5 (cinco) embalagens de etiquetas mensalmente, 
com um custo aproximado de R$ 20,50.

•	Para	colorir	as	etiquetas	podem	ser	utilizadas	impressoras	coloridas	a	laser	ou	jato	
de tinta. Um cartucho tricolor custa em média R$ 45,00 e, se utilizado apenas para 
colorir as etiquetas, deve durar aproximadamente 4 (quatro) meses.

Totalizando um custo mensal de aproximadamente R$ 31,75.

 Nossa Unidade de Saúde / Entidade poderia arcar com o custo mensal estimado, o 
que	beneficiaria	hoje	nº_	idosos	por	nós	atendidos,	porém	não	dispomos	de	uma	impressora	
colorida, o que impossibilita a implantação do projeto. Sendo assim, gostaríamos de pedir 
seu apoio em forma de doação de uma impressora colorida para que possamos colocar em 
prática o sistema de IDENTIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS PARA IDOSOS.  

Desde já agradecemos a atenção e consideração, certos de que poderemos contar 
com seu importante apoio nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,
_________________________________
Nome 
Cargo na UBS/AMA/Entidade
e-mail
Telefone 
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