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Síntese do Projeto: 

O Boletim Informativo do Centro de Informações sobre Medicamentos do 
RS, no formato eletrônico, se caracteriza como uma fonte de informação de 
consulta rápida para profissionais e estudantes da saúde. O site do Boletim 
apresenta atualmente duas monografias e um número de acessos de 195 
usuários, mostrando a viabilidade e utilidade do projeto. Espera-se, desta 
forma, estar contribuindo com a comunidade, para o aprimoramento do 
trabalho realizado em prol do uso racional dos medicamentos.  

Resumo: 

O Centro de Informações sobre Medicamentos do RS - CIM-RS, uma 
parceria entre o Conselho Regional de Farmácia do RS e a Faculdade de 
Farmácia da Ufrgs, completou cinco anos em 2004. Ao longo deste período, 
atendeu a solicitações de informação sobre medicamentos formuladas por 
profissionais da saúde. No início de 2005, o Centro lançou o Boletim 
Informativo do Centro de Informações sobre Medicamentos do RS, no 
formato eletrônico, que se caracteriza como uma fonte de informação de 
consulta rápida para profissionais e estudantes da saúde. Os assuntos 
abordados são selecionados em função da freqüência de solicitação pelos 
usuários e da carência de outras publicações deste tipo, exclusivas sobre os 
temas. A formulação do Boletim tem como objetivos: 1) Fornecer 
informação técnico-científica imparcial, atualizada e objetiva sobre: 
fármacos amplamente utilizados, estabilidade e compatibilidade de 
preparações extemporâneas para uso oral e parenteral e uso terapêutico de 
plantas. 2) Auxiliar na resolução efetiva de situações que ocorrem 
freqüentemente na prática profissional. O formato eletrônico é uma forma 
barata, segura e rápida de disponibilizar dados sobre medicamentos 
amplamente solicitados ao CIM-RS. Além disso, permite o acesso de um 
maior número de profissionais e estudantes que não podem usufruir de 
bibliografias atualizadas, devido, entre outros motivos, ao seu alto custo. .A 
revisão das informações terapêuticas sobre medicamentos é uma das 
prioridades do trabalho do CIM-RS, que agora é disponibilizada para um 
número maior de usuários. Este boletim pode ser acessado através de 
página específica, que se encontra hospedada no servidor desta 
Universidade. Foi estabelecida uma periodicidade de três meses. Após a 
criação do boletim foi desenvolvido um procedimento operacional padrão 
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(POP) para que qualquer integrante do CIM-RS possa disponibilizar na rede 
e atualizar o Boletim. O site do Boletim Informativo 
(www.ufrgs.br/boletimcimrs) apresenta atualmente duas monografias e um 
número de acessos de 195 usuários, mostrando a viabilidade e utilidade do 
projeto, bem como sua aceitação pelo público alvo. Uma terceira 
monografia sobre um medicamento anti-hipertensivo está em fase de 
conclusão. Espera-se, desta forma, estar contribuindo com a comunidade, 
principalmente com os profissionais da área da saúde, para o 
aprimoramento do trabalho realizado em prol do uso racional dos 
medicamentos.  
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