
A estrutura de cada capítulo compreende seis módulos: 1. Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas; 2. 
Termo de Esclarecimento e Responsabilidade; 3. Fluxograma de Tratamento; 4. Fluxograma de Dispensação; 
5. Ficha Farmacoterapêutica; e 6. Guia de Orientação ao Paciente. Os módulos encontram-se interrelacionados 
e abordam aspectos médicos, farmacêuticos e de gestão. Cada um deles segue uma padronização de formato 
que é explicada a seguir.

MÓDULO 1 – DIRETRIZES DIAGNÓSTICAS E TERAPÊUTICAS 
As linhas gerais de diagnóstico, tratamento, monitorização clínica e laboratorial da doença são tratadas 

nesta seção. As diferentes intervenções terapêuticas são abordadas sob a perspectiva de criação de uma 
linha de cuidado envolvendo os vários níveis de atenção. Quando não faz parte do Componente Especializado 
da Assistência Farmacêutica (CEAF), adstrito, portanto, à Atenção Básica, o medicamento recomendado não 
consta no módulo Termo de Esclarecimento e Responsabilidade.

Os textos dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), juntamente com o Termo de 
Esclarecimento e Responsabilidade, foram publicados no Diário Oficial da União. As normas para elaboração 
das diretrizes terapêuticas também foram estabelecidas por meio de portaria específica.

Os PCDT foram organizados na sequência apresentada abaixo. Alguma variação entre eles decorre 
das particularidades de cada doença.

1  metodologiA de BuscA e AVAliAção dA literAturA
Descreve detalhadamente a estratégia de busca utilizada na revisão de literatura, citando as bases 

de dados consultadas, palavras-chave, período no tempo e limites de busca (se utilizados), tipos e número 
de estudos identificados, critérios de inclusão dos estudos. Foram priorizadas as revisões sistemáticas 
(com ou sem meta-análise), os ensaios clínicos randomizados e, na ausência destes, a melhor evidência 
disponível, sempre acompanhada de uma análise da qualidade metodológica e sua implícita relação como 
estabelecimento de relação de causalidade.

2  introdução
Corresponde à conceituação da situação clínica a ser tratada, com a revisão de sua definição e 

epidemiologia, potenciais complicações e morbi-mortalidade associada. Sempre que disponíveis, dados da 
epidemiologia da doença no Brasil são fornecidos. 

3  clAssiFicAção estAtísticA internAcionAl de doençAs e proBlemAs relAcionAdos 
À sAÚde (cid-10)

Utiliza a classificação da doença ou condição segundo a CID-10.

4  diAgnÓstico
Apresenta os critérios de diagnóstico da doença, subdivididos em diagnóstico clínico, laboratorial ou 

por imagem, quando necessário.

5  critérios de inclusão 
Correspondem aos critérios a serem preenchidos pelos pacientes para serem incluídos no protocolo de 

tratamento com os medicamentos do CEAF. Estes critérios podem ser clínicos ou incluir exames laboratoriais 
e de imagem. 
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6  critérios de exclusão
Correspondem aos critérios que impedem a inclusão do paciente no PCDT podendo, em geral, configurar 

contraindicações absolutas relacionadas aos medicamentos ou situações clínicas peculiares em que não haja 
evidência de eficácia ou exista evidência de risco ao paciente.

7  cAsos especiAis
Compreendem situações a respeito da doença ou do tratamento em que a relação risco/benefício deve ser 

cuidadosamente avaliada pelo médico prescritor, nas quais um Comitê de Especialistas, designado pelo gestor 
estadual, poderá ou não ser consultado para a decisão final de tratar (exemplos: idosos, crianças, gestantes e 
existência de contraindicações relativas) ou em situações clínicas não contempladas nos critérios de inclusão, 
mas que necessitam de tratamento.

8  comitê de especiAlistAs
Constitui-se de um grupo técnico-científico capacitado que é proposto em determinados PCDT em que 

se julga necessária a avaliação dos pacientes por motivos de subjetividade do diagnóstico, complexidade do 
tratamento, risco alto com necessidade de monitoramento ou em casos especiais.

O Comitê de Especialistas deverá estar inserido, sempre que possível, em um Serviço Especializado ou 
em um Centro de Referência, sendo sua constituição uma recomendação que protege o paciente e o gestor, mas 
não uma obrigatoriedade.

9  centro de reFerênciA
Tem como objetivo prestar assistência em saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), 

promovendo a efetividade do tratamento e o uso responsável e racional dos medicamentos preconizados nos 
PCDT. O Centro de Referência (CR) pode proceder à avaliação, ao acompanhamento e, quando for o caso, à 
administração dos medicamentos. Sua criação é preconizada em alguns protocolos, com particularidades que 
deverão respeitar e adaptar-se a cada doença/condição ou cuidado especial requerido, como custo muito elevado, 
possibilidade de compartilhamento, necessidade de armazenamento, estabilidade, etc. A constituição do CR é 
uma recomendação, mas não uma obrigatoriedade.

10  TRATAMENTO
Discute-se o embasamento científico das opções de tratamento para todas as fases evolutivas da doença. 

Sempre que indicados, os tratamentos não farmacológicos (mudanças de hábitos, dieta, exercícios físicos, psicoterapia 
e, fototerapia, entre outros) e cirúrgicos são também avaliados. O tratamento apresenta-se dividido em sub-itens.

10.1  FÁRMACOS
Indicam os nomes das substâncias ativas de acordo com a Denominação Comum Brasileira (DCB) e as 

apresentações disponíveis do(s) medicamento(s) no SUS.

10.2  ESQUEMAS DE ADMINISTRAÇÃO
Apresenta as doses terapêuticas recomendadas (incluindo mínima e máxima, quando houver), as vias 

de administração e os cuidados especiais, quando pertinentes. Indica os medicamentos a serem utilizados nas 
diferentes fases evolutivas, caso o esquema terapêutico seja distinto ou haja escalonamento de doses.

10.3  TEMPO DE TRATAMENTO – CRITÉRIOS DE INTERRUPÇÃO
Define o tempo de tratamento e os critérios para sua interrupção. Tão importante quanto os critérios de 

início são os critérios de finalização de tratamento. Ênfase é dada no esclarecimento destes critérios com vista à 
proteção dos pacientes. 

10.4  BENEFÍCIOS ESPERADOS
Relata de forma objetiva os desfechos que podem ser esperados com o tratamento, isto é, desfechos com 

comprovação científica na literatura médica. 
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11  monitorizAção
Descreve quando e como monitorizar a resposta terapêutica ou a toxicidade do medicamento. 

Estão também contemplados efeitos adversos significativos que possam orientar uma mudança de 
opção terapêutica ou de dose.

12  ACOMPANHAMENTO PÓS-TRATAMENTO
Define as condutas após o término do tratamento. Nos tratamentos crônicos, sem tempo definido, 

indica também quando e como os pacientes devem ser reavaliados.

13  rEGULAÇÃO/CONTROLE/AVALIAÇÃO PELO GESTOR
Esclarece ao gestor do SUS quais os passos administrativos que devem ser seguidos 

especificamente para a doença ou condição do PCDT, se houver alguma particularidade.

14  tERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILIDADE – TER
Refere-se à necessidade de preenchimento do TER, cuja obrigatoriedade é exclusiva para os 

medicamentos pertencentes ao CEAF.

15  rEFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
São numeradas e listadas segundo a ordem de aparecimento no texto, sendo identificadas por 

algarismos arábicos. 

MÓDULO 2 – TERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILIDADE
O Termo de Esclarecimento e Responsabilidade (TER) tem por objetivo o comprometimento do 

paciente (ou de seu responsável) e do médico com o tratamento estabelecido. Deve ser assinado por ambos 
após leitura pelo paciente ou seu responsável e esclarecimento de todas as dúvidas pelo médico assistente. 

Com o objetivo de facilitar o entendimento por parte do paciente ou de seus cuidadores, o texto 
é escrito em linguagem de fácil compreensão. Em algumas situações, porém, são mantidos os termos 
técnicos devido à falta de um sinônimo de fácil entendimento pelo paciente. Nessas situações, o médico 
assistente é o responsável pelos esclarecimentos.

São citados como possíveis efeitos adversos os mais frequentemente descritos pelo fabricante 
do medicamento ou pela literatura científica. Efeitos raros são referidos apenas quando apresentam 
grande relevância clínica.

O TER pode dizer respeito a um único medicamento ou a um conjunto deles, a serem ou 
não empregados simultaneamente para a doença em questão. No TER que se refere a mais de um 
medicamento, ficam assinalados, de forma clara para o paciente, os que compõem seu tratamento. 
Em alguns casos, os Protocolos incluem medicamentos que não fazem parte do CEAF, apresentando 
dispensação por meio de outros Componentes da Assistência Farmacêutica ou blocos de financiamento. 
Tais medicamentos não são incluídos no TER, não sendo seu preenchimento, nesses casos, obrigatório.

A concordância e a assinatura do TER constituem condição inarredável para a dispensação do 
medicamento do CEAF.

MÓDULOS 3 E 4 - FLUXOGRAMAS
Cada PCDT apresenta dois fluxogramas: o de tratamento, que pode estar dividido em mais de 

um (quando necessário), e o de dispensação, apresentados em dois fluxogramas, sempre que houver 
dispensação de medicamentos de diferentes Componentes da Assistência Farmacêutica. Os fluxogramas 
de tratamento representam graficamente as Diretrizes Terapêuticas, apontando os principais passos desde 
o diagnóstico até o detalhamento das respostas aos diferentes tratamentos ou doses. Os fluxogramas 
de dispensação apresentam as etapas a serem seguidas pelos farmacêuticos ou outros profissionais 
envolvidos nas etapas especificadas, desde o momento em que o paciente solicita o medicamento até 
sua efetiva dispensação. São construídos de forma a tornar rápido e claro o entendimento da diretriz 
diagnóstica e terapêutica e colocados lado a lado no livro de maneira a tornar claras ao médico e ao 
farmacêutico as fases interligadas do seu trabalho, que sempre são complementares. 
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Os fluxogramas adotam a seguinte padronização:

Alguns aspectos referentes à estrutura, previamente estabelecidos, podem facilitar a compreensão dos 
fluxogramas de dispensação e são a seguir discutidos.

• Possui LME corretamente preenchido e demais documentos exigidos?
No momento da solicitação do medicamento, deverá ser averiguado se estão preenchidos adequada-

mente os campos do Laudo para Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do CEAF (LME) além 
dos demais documentos exigidos de acordo com a legislação vigente.

• CID-10, exame(s) e dose(s) estão de acordo com o preconizado pelo PCDT?
O profissional deve averiguar se a CID-10, a(s) dose(s) prescrita(s), o(s) exame(s) necessário(s) para 

avaliação da solicitação do medicamento está(ão) em conformidade com o estabelecido no PCDT. 

• Realização de entrevista farmacoterapêutica inicial com o farmacêutico
Sugere-se que ocorra no momento da solicitação do(s) medicamento(s) pelo paciente ao gestor do 

SUS. Esta atividade envolve as definições da Atenção Farmacêutica e, quando realizada, deve ser desenvolvida 

Caixa vermelha = Conduta restritiva. Especifica uma ação que necessita de atenção e/
ou cautela.

Caixa verde = Conduta permissiva. Especifica um caminho aberto e mais 
frequentemente recomendado.

Caixa verde com linha grossa = Conduta final permissiva. Estabelece tratamento e/ou 
dispensação. Os próximos passos a partir desta caixa são de reavaliações do tratamento 
ou da dispensação. 

Caixa vermelha com linha grossa = Conduta final restritiva. Estabelece a interrupção 
do tratamento ou mudança de conduta.

Losango amarelo = Questionamento. Introduz uma pergunta a ser respondida (sim ou 
não) quando o fluxograma apresenta mais de um caminho a seguir.

Caixa laranja com bordas arredondadas = Alerta. Estabelece critérios de interrupção 
do tratamento e da dispensação. 

Caixa cinza = Explicação. Detalha e/ou explica questões ou condutas.

Caixa azul = Situação. Define o início dos fluxos, estabelecendo a situação do paciente.
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pelo profissional farmacêutico. Para isso deve-se utilizar a Ficha Farmacoterapêutica, podendo os 
dados coletados ser utilizados para atividades de orientação ao paciente. A entrevista poderá ser 
feita após o deferimento e a autorização da dispensação, variando de acordo com a logística de cada 
estabelecimento de saúde. A realização da entrevista farmacoterapêutica e as etapas seguintes do 
fluxograma, que envolvem o processo da Atenção Farmacêutica, constituem uma recomendação, mas 
não uma obrigatoriedade. 

• Processo deferido?
Feita a entrevista farmacoterapêutica, recomenda-se a avaliação técnica dos documentos 

exigidos para a solicitação dos medicamentos. Após esta avaliação, a dispensação deve ocorrer com 
as devidas orientações farmacêuticas ao paciente sobre o seu tratamento. Caso a solicitação seja 
indeferida ou não autorizada, o motivo deve ser explicado ao paciente, de preferência por escrito.

• Orientar ao paciente
A entrevista farmacoterapêutica pode fornecer dados para o farmacêutico elaborar uma 

estratégia de orientação ao paciente. O farmacêutico deve informá-lo (oralmente e por escrito) sobre 
o armazenamento e uso correto do(s) medicamento(s) dispensado(s) e entregar-lhe o respectivo Guia 
de Orientação ao Paciente.

• Realização de entrevista farmacoterapêutica de monitorização
Sugere-se uma entrevista a cada dispensação, sendo que a Ficha Farmacoterapêutica serve 

de registro das informações de seguimento do paciente.
A cada dispensação, ou quando especificado no PCDT, o farmacêutico deve solicitar, avaliar 

e registrar os exames laboratoriais, bem como registrar os eventos adversos ocorridos, utilizando a 
Tabela de registro de eventos adversos (Anexo II). Nessa tabela deve ser registrado o evento adverso 
relatado e sua intensidade, bem como a conduta praticada. 

Em caso de alteração dos exames laboratoriais incompatível com o curso da doença ou 
eventos adversos significativos que necessitem de avaliação médica, o paciente deve ser encaminhado 
ao médico assistente. Se os eventos forem avaliados como potencialmente graves, o farmacêutico 
poderá suspender a dispensação até a avaliação pelo médico assistente. Na ocorrência de alterações 
laboratoriais incompatíveis com o curso do tratamento ou de eventos adversos significativos, a próxima 
dispensação poderá ser efetuada somente se os parâmetros estiverem condizentes com os definidos no 
PCDT ou mediante parecer favorável (por escrito) do médico assistente à continuidade do tratamento. O 
farmacêutico pode manifestar-se através de Carta ao médico assistente (Anexo III), entregue ao paciente, 
ou através de comunicação direta ao médico assistente. As condutas seguidas e as demais informações 
pertinentes devem ser descritas na Ficha de registro de evolução farmacêutica (Anexo IV).

A Tabela de registro da dispensação (Anexo V) deve ser preenchida com informações sobre data 
da dispensação, medicamento (registrando-se o nome comercial para controle do produto efetivamente 
dispensado), lote, dose, quantidade dispensada e farmacêutico responsável pela dispensação. Nesta 
tabela também pode ser indicada a eventual necessidade de que a próxima dispensação seja feita 
mediante parecer médico. A Tabela foi elaborada para registro de um único medicamento, devendo ser 
usadas tantas tabelas quantas forem necessárias para usuários de mais de um medicamento.

• Os exames laboratoriais mostraram alterações incompatíveis com o curso do tratamento ou o 
paciente apresentou sintomas que indiquem eventos adversos significativos?

Esta pergunta é direcionada à investigação de alterações laboratoriais que não estejam de 
acordo com o esperado para o medicamento ou com o curso da doença, bem como à verificação de 
ocorrência de eventos adversos. 

Orientação sumária, na forma de perguntas e respostas sobre alterações laboratoriais ou 
eventos adversos mais relevantes e que necessitem de avaliação médica, encontra-se na Ficha 
Farmacoterapêutica.
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• Realização de exames necessários para a monitorização
Este item fornece informações a respeito dos exames ou documentos que devem ser monitorizados ou 

avaliados, não sendo obrigatório para todos os Protocolos.

MÓDULO 5 - FICHA FARMACOTERAPÊUTICA
Para cada protocolo é apresentada uma Ficha Farmacoterapêutica, caracterizada por um roteiro de 

perguntas com o intuito de servir como instrumento para o controle efetivo do tratamento estabelecido, promovendo 
o acompanhamento dos pacientes relativo a eventos adversos, exames laboratoriais, interações medicamentosas 
e contraindicações, entre outros. O farmacêutico pode ainda incorporar outras perguntas pertinentes. Além disso, 
a Ficha Farmacoterapêutica tem como propósito servir de instrumento de acompanhamento dos desfechos de 
saúde da população.

As tabelas não foram concebidas para representar a real necessidade da prática, com relação ao 
tamanho, devendo o farmacêutico adaptá-las para o registro mais adequado das informações. Como regra, a 
Ficha Farmacoterapêutica é concebida para um ano de acompanhamento e consta de três itens: 

1  DADOS DO PACIENTE
Apresenta dados de identificação do paciente, do cuidador (se necessário) e do médico assistente.

2  AVALIAÇÃO FARMACOTERAPÊUTICA
São apresentadas perguntas de cunho geral (outras doenças diagnosticadas, uso de outros 

medicamentos, história de reações alérgicas e consumo de bebidas alcoólicas, entre outros) e específico para 
cada medicamento. Quando pertinentes, são listadas as principais interações medicamentosas e as doenças 
nas quais o risco/benefício para uso do medicamento deve ser avaliado. A Tabela de Uso de Medicamentos 
(Anexo I), mencionada neste item, serve para registro de uso de medicamentos antes e durante a vigência das 
dispensações/acompanhamento farmacoterapêutico.

3  MONITORIZAÇÃO DO TRATAMENTO
Apresenta perguntas que orientam o farmacêutico a avaliar o paciente quanto aos exames laboratoriais 

e à ocorrência de eventos adversos. Em caso de suspeita de um evento significativo ou alteração laboratorial 
incompatível com o curso da doença, o farmacêutico deve encaminhar o paciente ao médico assistente 
acompanhado de carta (sugere-se a utilização do Anexo III - Carta-Modelo); em casos peculiares, deve realizar 
contato telefônico.

Na tabela de registro dos exames laboratoriais, o campo “Data prevista” deve ser preenchido para estimar 
a data de realização do exame, que não necessita ser obrigatoriamente seguida.

MÓDULO 6 - GUIA DE ORIENTAÇÃO AO PACIENTE
O Guia de Orientação ao Paciente é um material informativo que contém as principais orientações 

sobre a doença e o medicamento a ser dispensado. O farmacêutico deve dispor deste material, o qual, além 
de servir como roteiro para orientação oral, será entregue ao paciente, buscando complementar seu processo 
educativo. A linguagem utilizada pretende ser de fácil compreensão por parte do paciente. Na medida do possível, 
não foram empregados jargões médicos nem termos rebuscados. Como regra, o elenco de medicamentos do 
PCDT encontra-se em um único Guia de Orientação ao Paciente, no qual os medicamentos utilizados devem ser 
assinalados, quando pertinente.



Os Protocolos de Uso foram estruturados para contemplar situações em que se busca orientar  
a utilização de uma determinada tecnologia no tratamento de uma dada doença, não possuindo uma estrutura 
rígida com relação aos itens apresentados. 

Protocolos de Uso em que não há medicamento envolvido não dispõe de fluxograma de dispensação, 
ficha farmacoterapêutica e guia de orientação ao paciente.

Assim como os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, os Protocolos de Uso dispõem dos 
seguintes módulos:

MÓDULO 1 – PROTOCOLO DE USO

MÓDULO 2 – FLUXOGRAMA DE DISPENSAÇÃO
Segue o mesmo padrão estabelecido nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.

MÓDULO 3 - FICHA FARMACOTERAPÊUTICA
Segue o mesmo padrão estabelecido nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.

MÓDULO 4 - GUIA DE ORIENTAÇÃO AO PACIENTE
Segue o mesmo padrão estabelecido nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.
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