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Introdução: A Gestão Autônoma da Medicação (GAM) foi criada no Canadá de 

Quebéc, em 1993. A GAM é uma estratégia pela qual aprende-se a cuidar do uso dos 

medicamentos, considerando seus efeitos em todos os aspectos da vida das pessoas 

que os usam. Está em processo de implantação no CAPS II rede de atenção 

psicossocial e reabilitação de Janaúba, onde atende pessoas em intenso sofrimento 

psíquico decorrente de transtornos mentais graves, pessoas em uso de substâncias 

psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e 

realizar projetos de vida. Objetivos: O presente trabalho tem como objetivo relatar 

experiências da formação dos trabalhadores da gestão autônoma da medicação (GAM), 

em um processo que está ocorrendo dentro de um projeto de extensão da FACITEC. 

Metodologia: Essa pesquisa tratou-se de um relato de experiência, sobre o processo 

de formação de trabalhadores de grupos GAM no CAPS II de Janaúba-MG. O material 

foi baseado no diário de campo que foi produzido pelas acadêmicas durante todo o 

processo. Resultados: Foram realizadas reuniões de formação que começou em 

Setembro e está em continuidade em Novembro. Onde foram trabalhadas orientações 

do Guia GAM, os direitos dos usuários, históricos e princípios fundamentais da GAM, 

Conclusões: Em Janaúba-MG a GAM entrou como um modo de intervenção no Centro 



 

 

de Atenção Psicossocial (CAPS). O projeto visou a melhoria quanto ao uso de 

medicações dos usuários do CAPS II, onde esses usuários serão orientados quanto a 

sua medicação e terá um conhecimento de tal medicação.  
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