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Introdução  Centros de Informação sobre Medicamentos  Os Centros de
Informação sobre Medicamentos (CIM) desempenham papel fundamental
no processo de atenção à saúde quando participam da resolução de
problemas concretos relacionados ao uso de medicamentos (OPAS,
1995) .  Os  Cent ros  reúnem,  ava l iam e  fo rnecem in fo rmação
técnico-científica sobre medicamentos, visando ao seu uso racional
(VIDOTTI et al., 2000a).  A prestação de informação passiva é a principal
função dos CIM (OPAS, 1995). Desde sua inauguração, o CIM-RS
atendeu a 8.105 consultas de profissionais de saúde do estado do Rio
Grande do Sul e, eventualmente, de outros estados brasileiros. Muitas
das questões atendidas pelo CIM-RS são de baixa complexidade, e
p o d e r i a m  s e r  r e s o l v i d a s  p e l o s  p r o f i s s i o n a i s  n o s  p r ó p r i o s
estabelecimentos onde atuam, de forma mais rápida e independente,
mesmo dispondo de poucos recursos de informação. Observa-se que
muitos desses profissionais não tiveram sua formação acadêmica
suficientemente voltada para a prática da Farmacoterapia Baseada em
Evidências, que pressupõe o uso consciente, explícito e judicioso das
melhores evidências atuais disponíveis para a tomada de decisões
acerca do cuidado com os pacientes envolvendo medicamentos
(ETMINAN, 1998).  O Centro de Informações sobre Medicamentos do Rio
Grande do Sul (CIM-RS) tem também prestado informação ativa, por
meio da produção de bolet ins, além da seleção e aval iação de
publicações nacionais e internacionais sobre temas atuais e de interesse
à saúde pública, com posterior divulgação no blog do CIM-RS e em redes
sociais.  No ensino, o CIM-RS tem servido como cenário de prática
profissional farmacêutica a alunos em estágio curricular e extra-curricular,
bem como a alunos de Atenção Farmacêutica II, disciplina do currículo
novo de Farmácia da UFRGS, estruturado de acordo com as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia do
Conselho Nacional em Educação (CNE,2002). Entre as competências e
habilidades específicas do farmacêutico, está previsto a sua atuação no
''desenvolvimento e operação de sistemas de informação farmacológica e
toxicológica para pacientes,  equipes de saúde, inst i tu ições e
comunidades'', contempladas nas atividades desenvolvidas pelo CIM-RS
(CNE,2002).  Nesse sentido, os centros podem colaborar para a
formação dos alunos e aprimoramento do exercício profissional aos



profissionais já formados por meio da capacitação para busca e avaliação
das informações sobre medicamentos disponíveis em diversos sistemas
de informação.   Objetivo Geral:  Manter e ampliar o atendimento do
Centro de Informações sobre Medicamentos do RS (CIM-RS) aos
profissionais e estudantes da área da saúde em questões relacionadas
ao uso de medicamentos.  As ações contemplam: 1) resolução de
questões sobre medicamentos, formuladas por profissionais da área da
saúde do Rio Grande do Sul; 2) realização de cursos sobre ferramentas e
estratégias utilizadas na busca e avaliação crítica de informações sobre
medicamentos, direcionadas e estudantes de graduação da área da
saúde e a profissionais farmacêuticos; 3) elaboração e distribuição de
materiais educativos sobre uso racional de antimicrobianos; 4)
acompanhamento e orientação de alunos do curso de farmácia em
estágio curricular ou extra-curricular realizados no Centro e nas aulas
práticas de Atenção Farmacêutica II; 5) seleção, avaliação e divulgação
de publicações técnico-científicas nacionais ou internacionais, sobre
temas envolvendo medicamentos e de interesse à saúde pública;  6)
e laboração de mater ia is  de d ivulgação impressos do Centro.
Desenvolvimento 1) Em relação às solicitações de informação, o CIM-RS
atenderá aos profissionais de saúde para a resolução de dúvidas sobre
medicamentos. O contato poderá ser realizado por telefone, fax, correio
eletrônico ou pessoalmente. As consultas serão registradas e as dúvidas
respondidas com base em fontes de informação especializadas e
atualizadas. Este serviço é de caráter permanente e gratuito.  2) Serão
oferecidos dois cursos presenciais com duração de 8 horas cada um. A
atividade será realizada na Faculdade de Farmácia da UFRGS, na sala
do CIM-RS e no Laboratório de Informática. Os conteúdos serão
trabalhados utilizando-se aula expositiva-dialogada seguida de atividade
prática de resolução de dúvidas sobre medicamentos a partir de livros e
páginas confiáveis da Internet.  3) Elaboração e distribuição de material
educativo impresso 3.1 Serão elaborados folhetos com informações sobre
medicamentos antimicrobianos, contemplando um ou mais dos seguintes
tópicos:  a)  ant imicrobianos e res is tênc ia;  b)  d ispensação de
antimicrobianos nas farmácias e drogarias do Brasil; c) preparação de
antimicrobianos na forma líquida suspensão, d) antimicrobianos e
automedicação; e) descarte de antimicrobianos; f) antimicrobianos
genéricos, similares e de marca. Estes materiais serão desenvolvidos por
estudantes de farmácia com a orientação de professores. As fontes de
informação disponíveis no CIM-RS servirão de subsídio para esta
atividade.  3.2 Distribuição dos materiais educativos na Farmácia Popular
do Brasil/Farmácia-Escola da UFRGS, convênio entre a Faculdade de
Farmácia da UFRGS e o Ministério da Saúde, representado pela
Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ).  4) Em relação à participação dos
alunos do curso de farmácia, serão oferecidas vagas para estágio



extra-curricular, com duração mínima de 60 horas, e atividades de curta
duração (para os a lunos cursando as d isc ip l inas de Atenção
Farmacêutica II e alunos em estágio curricular ou extra-curricular na
Farmácia Popular.  5) Semanalmente, serão selecionadas, avaliadas e
divulgadas no blog do Centro (http://cimrs.blogspot.com.br/) notícias e
publicações técnico-científicas nacionais ou internacionais, sobre temas
de interesse à saúde pública, com ênfase em textos relacionados a
antimicrobianos.  6) Será elaborado material impresso para divulgação
das atividades do Centro aos profissionais da saúde e aos formandos dos
cursos da área da saúde da UFRGS, distribuídos individualmente ou em
reuniões/palestras.


