
IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE INFORMAÇÕES SOBRE 
MEDICAMENTOS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO: COMO 
O USO RACIONAL PODE CONTRIBUIR PARA A SEGURANÇA 

DO PACIENTE 

O uso racional dos medicamentos (URM) 
corresponde à escolha correta de uma terapia 
baseada nas necessidades clínicas de um paciente, 
conforme parâmetros específicos de dose, 
posologia e duração de tratamento, respeitando o 
menor custo possível. Algumas estratégias podem 
viabilizar a tomada de decisões e conduzir ao URM, 
garantindo a efetividade desejada e 
principalmente uma terapia mais segura. Dentre as 
estratégias relevantes, destacam-se os Centros de 
Informações sobre medicamentos (CIM), unidades 
provedoras de informações técnicas e científicas 
sobre medicamentos, com atuação rápida e 
objetiva em resposta às diversas demandas em 
saúde 
 
. 
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REFERÊNCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 

Promover a implantação de um CIM em um 
hospital universitário do Rio de Janeiro. 

A proposta para implantação do CIM foi 
apresentada por meio da construção de um 
projeto, cuja justificativa é baseada na promoção 
do URM e colaboração com o núcleo de segurança 
do paciente, considerando a relevância desse 
serviço para o hospital. Após a aprovação do 
projeto, iniciou-se o planejamento da obra no 
espaço do CIM. Algumas atividades referentes ao 
CIM foram iniciadas, como o desenvolvimento de 
um formulário para atendimento das solicitações 
passivas e confecção dos procedimentos 
operacionais padrão (POP) para guiar 
adequadamente as buscas nas fontes de 
informação. 
 
 
 
 
 
 

Atualmente no hospital em estudo tem-se 
intensificado a demanda por informações relacionadas 
a medicamentos, por parte dos profissionais de saúde. 
Dessa forma, houve a necessidade de criar um espaço 
para o CIM, destinado a atender as solicitações de 
forma satisfatória. No projeto já aprovado, esse 
espaço constará de uma sala (A=11m2) contendo 
alguns recursos materiais, tais como quatro 
computadores com rede wi-fi, uma mesa central, 
cadeiras, telefone, impressora e materiais para a 
consulta bibliográfica. Preocupados com os 
procedimentos que envolvem a segurança dos 
pacientes e o manejo adequado dos medicamentos, 
iniciou-se a divulgação de boletins informativos 
voltados à equipe multiprofissional da instituição.  
 

Com a criação do CIM no hospital universitário, 
informações voltadas ao cuidado do paciente, uso 
racional dos medicamentos e principalmente o manejo 
seguro destes tornaram-se mais acessíveis ao público 
interno do hospital, garantindo a efetividade desejada 
e uma terapia mais segura por meio da redução de 
possíveis reações adversas e erros de medicação.  

 

Figura 1: Projeto proposto para o espaço que 
contemplará o CIM. 
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FICHA  
SOLICITAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES 

CIM 

Pergunta Resposta 

Via de recebimento Via de resposta 

Data/Hora Data/Hora 

Urgência Tempo gasto 

Dados do 
solicitante 

Responsável  pela 
resposta 

Tema Referências 

Quadro 1: Ficha de solicitação de informações CIM. 


