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I. RESUMO 

O uso inapropriado de medicamentos contribui aos eventos adversos e aumentam os riscos associados à 

intervenção médica, as iatrogenias. O que revela um cenário de 54.769 óbitos por eventos adversos, 

sendo que 36.174 eram preveníeis. A pandemia de COVID19 tem ressaltado que a desinformação e o 

uso inapropriado de medicamentos são um risco à população e ao acesso à saúde no Brasil. Os Centros 

de Informação sobre Medicamentos (CIMs) são alternativas bem sucedidas na divulgação de informação 

técnico-científica para a promoção do uso racional de medicamentos no âmbito da sociedade, 

comunidade científica e profissionais de saúde. Este projeto objetiva implantar a etapa I da organização 

de um Centro de Informação sobre Medicamentos (CIM) para consolidar processos de trabalho na 

síntese de evidências e educação em saúde no enfrentamento da COVID-19. O CIM será um serviço a 

ser incorporado como serviços farmacêuticos de atividade técnico-pedagógica na Farmácia Universitária 

da FF-UFJF, Juiz de Fora - MG e contará, neste projeto, com duas fontes de entradas para os serviços de 

informação para a investigação em fontes primárias e terciárias de informação: mapeamento 

epidemiológico da COVID19 e demandas levantadas em meios de comunicação e redes sociais. Será 

composto por docente Coordenador, docente de subcoordenação, docente Colaborador (eixo gestão, 

cuidado e tecnologia), alunos bolsistas e voluntários, residentes e farmacêuticos técnico-administrativos 

em educação (TAE), parceiros externos: JAPHAC, Faculdade de Nutrição, Radio FACOM. As fontes de 

informação serão: comunicação verbal via radio, textos em redes sociais e canais de publicações, 

materiais educativos impressos e boletins científicos trimestrais. Espera-se promover o processo de 

cuidado em saúde por meio de ações técnico-pedagógicas na lógica interprofissional e colaborativa para 

melhorar a informação em saúde no enfrentamento da COVID-19 e fortalecer o papel social da UFJF 

com a rede de serviços de saúde. Adicionalmente, espera-se disseminar  informações em processo de 

educação em saúde para promoção ao Uso Racional de Medicamentos nos eixos sociedade/meio 

científico/profissionais de saúde/comunidade em geral; corroborar para a integração de subáreas do 

curso de Farmácia em prol da maior eficiência em desenvolver as habilidades oriundas das competências 

de formação na profissão farmacêutica. 

II. INTRODUÇÃO 

 O conceito de Uso Racional de Medicamentos (URM) definido pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) em 1985 vigora até os dias atuais e, corrobora à Política Nacional de Medicamentos (PNM) e à 

Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF) no Brasil (WHO, 2012; BRASIL, 1998): 

“os pacientes recebam medicamentos adequados às suas necessidades clínicas, em 

doses que atendam às suas necessidades individuais, por um período de tempo 

adequado e ao menor custo para eles e sua comunidade”. 

 O cerne deste tema refere-se ao mau uso dos medicamentos por diferentes populações: sociedade, 

indústria farmacêutica, prescritores e profissionais de saúde em geral. A estimativa é que mais da metade 

dos medicamentos sejam inadequadamente prescritos, dispensados e/ou vendidos, e que metade dos 

pacientes os utilize incorretamente (BRASIL, 2018). De acordo com os dados do Sistema Nacional de 

Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX), a maior causa de intoxicações no Brasil está relacionada 

aos medicamentos (BRASIL, 2016).  

 No Brasil, cerca de 19,5 milhões de pessoas foram internadas nos hospitais no ano de 2017. Estima-

se que desse total, aproximadamente 1,3 milhões pacientes apresentaram ao menos um problema 

relacionado ao uso do medicamento durante seu tratamento. Dentre os eventos adversos oriundos de falhas 



                                                                      
 
 

no processo do uso do medicamento, aqueles considerados graves determinaram 54.769 óbitos, sendo que 

36.174 eram preveníeis (COUTO et al., 2018). 

 Os eventos adversos e riscos associados à intervenção médica são chamados iatrogenia, muitos 

destes podem estar relacionados aos medicamentos e podem compor um perfil inapropriado do uso que 

acarrete na baixa efetividade do tratamento ou problemas relacionados à segurança do uso, este último 

podendo culminar em Reações Adversas a Medicamentos (RAMs) severas. Destaca-se que a iatrogênese é a 

quinta principal causa de morte no mundo (PEER & SHABIR, 2018). 

 A crescente de problemas iatrogênicos relacionados ao uso do medicamento é fortemente atribuída 

ao processo de Medicalização da sociedade, a qual, em uma sucinta definição representa um complexo 

fenômeno social, cujos processos não se limitam apenas ao produto medicamento e possui uma lógica mais 

sutil e perversa de controle da vida das pessoas e da sociedade, havendo como consequência a 

medicamentalização ou o uso de medicamentos em situações que, anteriormente, não eram consideradas 

problemas médicos e, consequentemente, não se preconizava um tratamento farmacológico para tal. O uso 

inadequado ou irracional de medicamentos é consequência muitas vezes da medicalização da vida, utilizada 

inicialmente como meio para “aprazar” o indivíduo no cuidado em saúde e, assim, difundindo essa cultura 

na sociedade (BRASIL, 2018).  

 Em adição, os medicamentos são uma parcela da saúde a qual consome considerável quantia de 

recursos no contexto mundial, resultando em um forte impacto sobre as despesas totais de saúde. Sabe-se 

que a aquisição de medicamentos aumentaram 74% de 2008 a 2015 no Brasil e comprometeram 

aproximadamente 2% a mais do orçamento geral da União. Corroborando à isso, a medicamentalização da 

sociedade e a qualidade do uso dos medicamentos remetem à uma realidade em que os gastos têm crescido 

em detrimento da efetividade para resultados concretos em saúde (BRASIL, 2018). 

 O contexto da pandemia por COVID-19, doença emergente causada pelo vírus SARS-Cov-2, da 

família coronavírus, mostrou ser necessário um novo olhar para a saúde, principalmente vindo de 

Instituições governamentais e sociedade, as quais devem atentar-se às evidências em saúde e ao uso racional 

de medicamentos. Haja vista, o destaque nos noticiários pela busca desenfreada por tratamentos 

ultrapassando, algumas vezes, os preceitos éticos e minimizando a saúde baseada em evidências e o uso 

abusivo de medicamentos pela sociedade na tentativa de se prevenir e/ou curar-se (CAZARIM & ARAÚJO, 

2020). 

Sabe-se que até o momento não existem tratamentos farmacológico para o COVID-19 de acordo com OMS, 

entretanto, alguns medicamentos são utilizados durante o percurso clínico da doença, entre esses pode-se citar: 

hidroxicloroquina, azitromicina, cloroquina, ivermectina e corticóides. De acordo com o artigo publicado no Caderno 

de Saúde Pública 631 pacientes com COVID apresentaram reações adversas a medicamentos, entre eles pacientes que 

usaram hidroxicloroquina apresentaram até duas vezes mais chances de apresentar RAM, sendo elas taquicardia, 

prolongamento do intervalo QT, diarreia e hepatotoxicidade (MELO et al. 2021) 

Pacientes com COVID-19 estão sendo tratados com terapias antimicrobianas, sendo estas usadas sem o nível 

de evidência para eficácia e segurança no tratamento. Além disso, a COVID-19 pode propiciar quadros de infecções 

secundárias ou oportunistas durante o processo de hospitalização do paciente, o que exige o tratamento por 

antibioticoterapia (KNIGHT, 2021). Somado a isso, a OMS estima que até 2030 a resistência antimicrobiana será uma 

ameaça à saúde pública global e além do prejuízo econômico de 100 trilhões de dólares resultará, anualmente, na 

perda de 10 milhões de vidas em todo o mundo (CFF, 2019). Fato que se agrega à outro problema está relacionado à 

população, a desinformação, o que acarreta no consumo indiscriminado de antibióticos e consequentemente o aumento 

da resistência e o surgimento de superbactérias. Estima-se que após a pandemia haverá um ambiente epidemiológico 

muito mais propício ao desenvolvimento de infecções piores que a COVID-19 e, causadas por bactérias super-

resistentes (KNIGHT, 2021). 

A desinformação é também um fator agregante ao desrespeito às recomendações sanitárias, haja vista que o 

indivíduo ao acreditar em tratamentos preventivos não se priva ao isolamento social, bem como medidas e 

recomendações necessárias ao enfrentamento da disseminação da doença. Diante desse quadro epidemiológico e de 

saúde, a educação em saúde contribui para a formação da consciência crítica da população a respeito de inúmeras 

morbidades, incluindo a COVID-19, uma doença tema de pauta constante nos meios de informação (OPAS, 2020). 



                                                                      
 
 
Além disso, corrobora para a diminuição de disseminação de informações errôneas, perda de recursos em saúde, 

efeitos adversos e Problemas Relacionados à Farmacoterapia.  

A prática social da educação em saúde traz benefícios que estão inseridos na realidade da população, bem 

como saberes destinados ao desenvolvimento humano que acarretam na prevenção de doenças como COVID-19 e 

promoção da saúde, como práticas relacionadas a bem estar e estilo de vida. Como exemplo o uso indiscriminado de 

ivermectina que segundo o artigo publicado na revista Brasileira de Saúde e Farmácia a concentração inibitória 

mínima encontrada é de aproximadamente 35 vezes maior que a concentração máxima obtida com a dose aprovada 

para uso humano. O acúmulo de ivermectina no SNC pode causar sintomas como letargia, sialorréia e crise epiléptica, 

além de efeitos hepatotóxicos e nefrotóxicos (PEDROSO, 2020).  

 Sabe-se que os Centros ou Serviços de Informação sobre Medicamentos (CIM) ou (SIM) são capazes 

de promover o uso racional de medicamentos e propiciar benefícios no processo de cuidado a pacientes. 

Adicionalmente, as atividades desempenhadas por esses serviços possuem efeito sobre a prática clínica dos 

profissionais de saúde, tanto para quem o desenvolve quanto para quem o utiliza ou recebe seus serviços.  

Os CIMs proporcionam informação técnico-científica sobre medicamentos, de forma objetiva e oportuna. 

Assim, acabam por otimizar a efetividade,  segurança e economia do tratamento farmacológico, resultando 

em um grande impacto na promoção do uso apropriado do medicamento (NICOLETTI et al., 2017).  

 Diante de um cenário no qual se consolidam inúmeras fontes de dados e de conhecimento, de caráter 

científico ou não, é urgente a necessidade de análise da informação antes de sua aplicação 

farmacoterapêutica. Nesse sentido, destaca-se o impacto positivo ao paciente pelos serviços produzidos pelo 

CIM, que pode ser mensurado pelo: suporte ao prescritor na tomada de decisão sobre iniciar ou manter 

terapia medicamentosa; escolha ou mudança dos medicamentos utilizados e; identificação ou prevenção de 

evento adverso. Além disso, resultados sugerem que o CIM com foco específico no paciente está associado à 

redução da mortalidade hospitalar (WHO, 2012; NICOLETTI et al., 2017) 

 A articulação e produção dos serviços do CIM ocorrem pela investigação científica, análise crítica 

pela expertise do profissional do CIM e, a comunicação aos profissionais de saúde, comunidade e meio 

científico.  A comunicação por mídias (internet, rádio, televisão, redes sociais) e escrita (boletins sobre 

medicamentos e materiais educativos) são duas maneiras úteis de disseminar informação atualizada e de 

qualidade. Ambas podem ser executadas por iniciativas governamentais, Institucionais (Universidades, 

hospitais de ensino universitários ou em uma organização não governamental ou, ainda, por serviços 

farmacêuticos mais precisamente voltado à educação em saúde e cuidado farmacêutico) resguardada que 

sempre sob a supervisão de profissional de saúde habilitado (SOUSA & KUCHENBECKER, 2013; CFF, 

2016b).  

 É importante que o profissional do CIM, ou quem produzir os materiais informativos, esteja isento de 

vieses para a prestação de um serviço de qualidade, eximindo-se de influências externas como da indústria 

farmacêutica, associação de pacientes ou de outras Instituições (WHO, 2012).  

 Ressalta-se que a equipe envolvida na execução deste projeto possui vínculo com o recente projeto 

aprovado na chamada pública 003/2020 (FAPEMIG - MS/CNPQ/FAPEMIG/SES - programa de pesquisa 

para o SUS: gestão compartilhada em saúde – PPSUS) cujo título é: Algoritmo para manejo clínico da 

COVID-19 nos três níveis de atenção à saúde no SUS. O que tende a facilitar a interlocução de informações 

sobre o tema e a afinidade e competência na execução deste projeto de extensão, haja vista que são projetos 

de um mesmo coordenador. 

III. Caracterização dos beneficiários 

 Esta proposta de extensão destina-se aos profissionais de saúde que necessitam diariamente de informações 

acerca de medicamentos e a comunidade em geral que consolida uma população carente de informações em saúde 

corroborando para o uso inapropriado de medicamentos e o aparecimento de morbidades relacionadas ao seu mau uso. 

Entretanto, neste projeto, a etapa I prevê acessar aqueles que carecem de informação sobre saúde, principalmente 

diante a pandemia da COVID-19. Os benefícios serão referentes ao combate à desinformação, e as incógnitas surgidas 

acerca do tratamento e manejo da COVID-19, o que tem acarretado o mau uso de medicamentos pela sociedade e o 

aumento da prevalência de doenças iatrogênicas. Com isso, pretende-se abranger a população ouvinte da rádio 

FACOM, a qual atinge uma frequência a ser atingida no campus Universitário da UFJF, porém com a perspectiva de 

expansão à Juiz de Fora-MG e região. A população aberta aos canais de redes sociais que podem se divulgados pela 



                                                                      
 
 
Faculdade de Farmácia, diretório acadêmico e empresa Jr. da Farmácia e pela Instituição UFJF. Sendo alvo a 

população usuária de medicamentos, cuidadores e prescritores. 

IV. OBJETIVO 

Geral: 

Implantar a etapa I da organização de um Centro de Informação sobre Medicamentos (CIM) para consolidar processos 

de trabalho na síntese de evidências e educação em saúde no enfrentamento da COVID-19.   

 

Específicos: 

 Criar canais de divulgação de informações e conhecimentos para melhorar o uso dos medicamentos quanto à 

segurança e efetividade; 

 Estimular o desenvolvimento de competências na graduação a fim de contribuir às atividades de promoção ao 

Uso Racional de Medicamentos no curso de farmácia; 

 Fomentar a educação em saúde no intuito da interdisciplinaridade e da prática colaborativa interprofissional 

com as Redes de Atenção à Saúde em prol do usuário; 

 Tornar acessível à comunidade produtos do ensino e pesquisa diante do processo de resignificação da 

profissão farmacêutica face à sociedade; 

 Incentivar a prática de pesquisa de alta qualidade a baixo custo com impacto social no intuito da divulgação 

científica em ações de extensão com repercussão na comunidade acadêmico-científica e sociedade. 

 

V. MÉTODOS 

I.V.1. Delineamento do CIM 

 O CIM será um serviço a ser incorporado como serviços farmacêuticos de atividade técnico-pedagógica na 

Farmácia Universitária da FF-UFJF e contará com duas fontes de entradas para os serviços de informação: o telefone e 

a solicitação dos coordenadores do projeto, a qual será decidida em reuniões periódicas, quinzenais. As informações 

geradas pelo CIM terão um tópico definido para a pesquisa, assim, serão buscadas as informações nas fontes 

primárias, secundárias e terciárias. No caso de entradas de serviço por via telefônica, será verificada a familiaridade do 

assunto pelo requerente, então, será avaliada a necessidade de informação sobre o paciente/serviço, sendo a pesquisa 

realizada por fontes primárias e terciárias. Caso seja possível dar a resposta para informação solicitada com essas 

bases de informação, será elaborada a resposta. Caso não, será passada em reunião para a discussão com os 

coordenadores da necessidade de aprofundar no assunto. Como última etapa, será verificado o contentamento com a 

informação prestada, caso ocorra a resposta imediata. Quando a entrada de serviço se der pela equipe de 

coordenadores, a pesquisa será realizada em fontes secundárias de modo a conduzir-se uma Revisão Sistemática (RS). 

Ambas as vias de entradas serão registradas no CIM e passíveis da produção de materiais, a serem decididos pela 

coordenação quais materiais a serem gerados às respectivas informações. 

I.V.2. Local de estruturação do CIM 

 A Farmácia Universitária (FU), localizada no campus da UFJF, Juiz de Fora - MG constitui local de prática 

para a formação dos estudantes de graduação e de Pós-graduação da Faculdade de Farmácia da UFJF. Como parte 

integrante do SUS, a FU cumpre seu papel de fornecer um cenário de prática para a formação acadêmica voltada para 

as reais necessidades de saúde da população, utilizando de recursos tais como: ações de saúde coletiva para promoção 

da integração ensino-serviço-comunidade, campanhas educativas para a população em geral e para a comunidade 

acadêmica, projetos de pesquisa, de extensão e de treinamento profissional com o foco no desenvolvimento do SUS e 

na melhoria da qualidade de vida da população (UFJF, 2019). 

I.V.3. Público alvo do CIM 

 A comunidade científica, a qual poderá acompanhar as publicações produzidas pelo CIM; profissionais de 

saúde do município de Juiz de Fora - MG serão contemplados pela comunicação por telefone e materiais informativos 

e; população acadêmica e urbano-rural adstrita de Juiz de Fora - MG serão receptivos aos comunicados por materiais 

educativos e pela rádio. 

I.V.4. Organograma de inserção na IES 

 O organograma será fundamentado na seguinte proposta: Docente Coordenador - Docente da 

Faculdade de Farmácia; Docente de subcoordenação - Docentes da Faculdade de Farmácia; Docente 



                                                                      
 
 

Colaborador – Docentes da Faculdade de Farmácia e Nutrição; Bolsistas e voluntários – cursos de Farmácia 

e Nutrição; Parceiros – JAPHAC, Faculdade de Nutrição, Radio FACOM. Os residentes e farmacêuticos 

técnico-administrativos em educação (TAE) contribuirão na pesquisa científica, síntese e análise das 

informações para a geração dos Boletins e relatórios; os coordenadores irão planejar e gerenciar temas 

pertinentes a serem abordados bem como redigir os relatórios e documentos de publicação científica e; os 

alunos bolsistas trabalharão na produção dos materiais e ação de informação. Além disso, a participação da 

liga Acadêmica em farmacologia Clínica neste projeto será fundamental no subsídio de informações entre os 

bolsistas do projeto e os materiais fomentados. 

 Destaca-se que o coordenador deste projeto estará incumbido de coordenar o CIM e gerenciar as 

atividades. Adicionalmente, será de grande valor a cordialidade dos docentes da área do cuidado a este 

projeto para as subcoordenações. Findado o projeto, presume-se a permanência do CIM. Dessa forma, as 

coordenações, geral e subcoordenação, podem ser alternadas entre os docentes, caso haja interesse. 
I.V.5. Fontes de informação de medicamentos  

 As fontes de informação de medicamentos são as ferramentas de trabalho do profissional do CIM e como toda 

ferramenta dependerá da perícia de quem a utiliza para se obter resultados eficientes. As fontes de informação podem 

ser classificadas em primárias, secundárias e terciárias.  

 Fontes primárias:  

 As fontes primárias, de forma geral, são as que apontam os dados originais. O formato mais usual é o de 

revista ou jornal científico. As fontes primárias tem a vantagem de proporcionar uma posição atual do que se investiga 

sobre medicamentos e atualizações terapêuticas. Tem o inconveniente de não estarem totalmente concluídas, visto que 

as conclusões e resultados procedem do próprio autor, o que pode ser interpretativo de vieses. De acordo com os 

conhecimentos do pesquisador do CIM, é possível realizar uma análise crítica e ter uma conclusão mais robusta. Para 

seleção de informações de fontes primárias serão relacionadas as seguintes fontes: American Journal of Hospital 

Pharmacy; British Medical of Clinical Pharmacology; British Medical Journal; Clinical Pharmacology; Clinical 

Phamacokinetics; Drugs; Drugs and Therapeutics Bulletin; Drug intellegence and Clinical Pharmacy; European 

Journal of Clinical Pharmacology; Trends in Pharmacological Sciences.  

 Fontes secundárias:  

 As fontes secundárias são as que vão permitir o acesso às fontes primárias. Apresentam-se na forma de 

resumos ou índices em periódicos ou editoriais. É interessante consolidar os resultados de fontes secundárias, o que 

pode ser realizado por revisões sistemáticas (RS), estudo que apresenta um alto grau de evidência para tomadas de 

decisão em saúde. Não serão trabalhadas nesta etapa inicial do projeto. 

  

 

 Fontes terciárias: 

 As fontes terciárias constituem os livros que apresentam dados básicos ou trechos publicados na literatura 

primária de uma forma avaliada e interpretada. Constituem o estado de conhecimento de um tema específico. São 

menos atuais, mas funcionam como base para as informações analisadas pelo CIM. Elas representam o destino dos 

dados mais importantes sobre medicamentos porque representam a ferramenta básica do profissional do CIM. São 

elas: Goodman and Gilman's - The Pharmacological Basis of Therapeutics; Dicionário de Especialidades 

Terapêuticas; The Merck Index; Harrisons - Principles of Internal Medicine; Guia Farmacoterapêutico para doenças 

prevalentes, vol 1 e 2; Manual de clínica médica Oxford; Handbook on Injectables drugs; American Society of 

Hospital Pharmacist - Drug Information; Drug Evaluations; Dicionário Terminológico de Ciências Médicas; British 

Pharmacopeia, United States Pharmacopeia, Martindale the Extra Pharmacopeia. 

I.V.6. Articulação interna do projeto 

 Ressalta-se que os conteúdos da articulação interna do projeto são previstos e serão trabalhados pelo 

CIM, mesmo sem a contribuição direta de outras áreas. Entretanto, a integração de áreas para a produção de 

serviços pelo CIM é condizente com esta proposta e têm muito a agregá-la no sentido da formação de 

competências, estruturação da educação interdisciplinar e desenvolvimento de práticas colaborativas. Assim, 

entende-se ser de grande valor a participação de docentes da Faculdade de Farmácia como colaboradores 

para a supervisão de pesquisas e estudos a contribuir com as informações geradas. O que se daria pelo 



                                                                      
 
 

envolvimento de cada área do curso de Farmácia e também outras Faculdades da UFJF como Nutrição e 

FACOM: 

 Eixo Cuidado 

 Esta área destina-se ao conteúdo de promoção do uso racional de forma aplicada às condições de saúde e 

condições farmacocinéticas e dinâmicas dos medicamentos: identificação de fármacos e medicamentos nacionais e 

estrangeiros, de uso corrente ou em investigação de sua disponibilidade e/ou equivalência no mercado nacional e 

internacional; mecanismo de ação, usos clínicos, eficácia, efeitos adversos, toxicidade, precauções e contraindicações 

de medicamentos; posologia, duração e uso apropriado dos medicamentos em qualquer situação clínica, incluindo 

grupos especiais como: neonatos, crianças, idosos, diabéticos, hipertensos, cardiopatas, nefropatas, grávidas e 

lactantes; aspectos farmacocinéticos influentes na terapêutica: absorção, distribuição, metabolismo e excreção; 

possíveis interações de medicamentos com álcool, alimentos e outros medicamentos e; revisão da utilização de 

medicamentos. 

  O conteúdo de análises clínicas abrangerá: a avaliação de exames laboratoriais para monitoramento do uso de 

medicamentos, fármacos interferentes em exames laboratoriais; tratamentos propostos em saúde para doenças 

parasitárias, hematológicas, bacterianas e fúngicas; utilização de parâmetros bioquímicos na conduta terapêutica; 

atualizações no tratamento farmacológico em infecções e tratamento bacteriano. 

 Neste eixo será fundamental a participação da Liga Acadêmica em farmacologia Clínica, no sentido de 

auxiliarem a pesquisa nas fontes de dados e o desenvolvimento dos textos elaborados para a divulgação dos materiais 

informativos. 

 Eixo gestão 

 É atribuído ao conteúdo de gestão e aspectos logísticos: abordagem do conteúdo relacionado à acesso ao 

medicamento de forma efetiva e racional; evidências clínicas, humanísticas e econômicas para o uso de terapias 

medicamentosas. Em adição, considera-se para este conteúdo as evidências econômicas existentes para a inclusão de 

tecnologias em saúde no SUS. 

 Eixo tecnologia 

 A tecnologia de alimentos está contemplada nos conteúdos: interação fármaco alimento; 

suplementação alimentar e riscos na farmacoterapia; nutrição enteral e parenteral e interação entre os 

componentes e compatibilidade e estabilidade de misturas para a administração; alergias e intolerâncias 

alimentares. A área da tecnologia farmacêutica está contemplada em: abordagem clínica sobre as formas 

farmacêuticas; Administração de medicamentos em diferentes vias; evidência de fitoterápicos e interações 

na saúde, bem como, análises toxicológicas de medicamentos em uso comum e em práticas esportivas. 

I.V.7. Articulação externa do projeto 

 Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora – FACOM / UFJF 

  A rádio FACOM, sintonia 103,9 FM, é uma radio Universitária associada à Faculdade de 

Comunicação da UFJF que abrange apenas o campus Universitário. Há um projeto para expansão de seu 

alcance, no qual tende a abranger todo o município de Juiz de Fora - MG e região para o ano de 2021. A 

Faculdade de Comunicação está como colaboradora inserindo o quadro deste projeto de extensão 

"conhecimento encapsulado" no programa rádio denominado “Como Nascem as Pesquisas?” às 10h nas 

Quintas-Feiras, no qual os textos chegarão redigidos, revisados e digitados para sua posterior reedição e 

aprovação pela rádio FACOM para, então, serem divulgados por um aluno bolsista (ANEXO I). Este 

programa tem o objetivo de levar informações a comunidade sobre o uso racional de medicamentos 

(Informações relevantes sobre o efeito de determinados medicamentos, contraindicações,  mitos e fatos, 

posologias adequadas a cada condição de saúde em específico).  

 Esse quadro terá a periodicidade semanal e duração de 1 a 3 minutos. O bolsista do projeto, aluno de 

graduação, será encarregado da elaboração dos textos, que será redigido sob a supervisão de uma equipe de 

trabalho no projeto: coordenação; residentes e farmacêuticos colaboradores. Os textos serão validados em 

sua edição final realizada por colaboradores da Faculdade de Comunicação vinculados à Radio. Essa será a 

linha de frente do projeto, a elaboração de textos para comunicação à sociedade. Esse tema abrange a 

política mundial preconizada pela Organização Mundial da Saúde, o uso racional de medicamentos tem sido 

muito valioso para a melhora da saúde e da qualidade de vida dos indivíduos (WHO, 2012). 



                                                                      
 
 

 Faculdade de Nutrição 

 A nutrição terá a contribuição de um docente colaborador e, possivelmente um bolsista. A supervisão 

pelo docente se dará aos materiais produzidos com auxílio do bolsista (ANEXO II). Os materiais estarão 

relacionados aos assuntos relacionados à tópicos de alerta das interações medicamento/alimento; utilização 

de alimentos funcionais e nutracêuticos; aspectos nutricionais em gestantes, lactantes e em idosos; nutrição e 

síndrome metabólica. O que será fundamental para a produção de materiais com qualidade em expertise na 

área e para redigir os textos a serem divulgados na rádio FACOM e redes sociais.  

 Journal of Applied Pharmaceutical Sciences – JAPHAC 

 A validação dos produtos gerados pelo CIM para a divulgação no meio científico será realizada pelo 

Journal of Applied Pharmaceutical Sciences (JAPHAC). O jornal está como colaborador do CIM para 

publicar como trabalhos científicos, os produtos gerados pela revisão, estudo e análise crítica da literatura 

relacionada ao uso de medicamentos. A geração de relatórios e boletins terapêuticos informativos pelo CIM 

será organizada de modo que pelo menos dois boletins sejam publicados por vez, observando os prazos do 

ano editorial da revista e do processo de revisão por pares, visando o aperfeiçoamento da escrita. A versão 

final de cada documento será disponibilizada no site da revista como edição especial, para o qual o 

Coordenador do CIM, ou um representante em seu nome, deverá redigir um editorial de até uma página 

(ANEXO III).  
I.V.8. Etapas a serem desenvolvidas: 

I.V.8.1. Etapa I: 

 Esta etapa consiste na proposta prevista para os 12 meses diagramados no projeto em apreciação pela 

PROEX/UFJF. Esta etapa prevê a capacitação de bolsistas e voluntários para a estrutura de processos de trabalho, com 

a proposta de desenvolvimento de materiais e processos de trabalho para levantamento de demandas sobre informação 

de medicamentos. Nesta etapa as demandas serão específicas sobre a COVID-19 e serão elencadas ativamente por 

redes sociais. O processo e organização de trabalho, bem como materiais serão elaborados no intuito de abranger 

diversas morbidades nas próximas etapas. A estrutura do serviço será fomentada de forma remota devido a situação 

pandêmica.  

 Em adição, os materiais elaborados serão sumarizados em textos informativos sobre o uso racional de 

medicamentos e validados pela equipe do projeto por acesso aos documentos em nuvem. As informações adquiridas 

serão oriundas de fontes primárias e terciárias e as redes sociais serão trabalhadas como forma de divulgação, 

incluindo também a divulgação na rádio FACOM, por meio do programa "conhecimento encapsulado". Além da 

articulação externa do projeto com a rádio FACOM, será também colocada em prática a articulação com a Faculdade 

de Nutrição para abordagem de temas relacionados a COVID-19 e a parte nutricional e também com o Journal of 

Applied Pharmaceutical Sciences – JAPHAC, o qual terá o papel de divulgação ao meio científico dos materiais 

elaborados pelo CIM. Ressalta-se que nesta etapa será colocado em prática o conteúdo relacionado ao eixo Cuidado. 

I.V.8.2. Etapa II: 

 É a etapa fundamentada na estruturação local do CIM e articulação com colaboradores como Residentes e 

TAES no cenário da Farmácia Universitária no sentido do aumento das demandas e auxílio de captação das mesmas 

de forma passiva por meios de contato como email e telefone. O detalhamento desta etapa virá em futuro projetos de 

continuidade a este. 

I.V.8.3. Etapa III: 

 Esta etapa refere-se à consolidação dos processos de trabalho, incluindo a entrada relativa às demandas e saída 

relativas aos materiais e documentos gerados para as informações sobre medicamentos. Documentos como 

Procedimentos Operacionais Padrão entre outros documentos e materiais necessários para compor a estrutura de 

serviço, bem como materiais de custeio serão consolidados nesta etapa. Com isso será estruturado o banco de dados do 

CIM para fomentar o processo de resgate de informação em demandas similares. Além disso, incluir os eixos gestão e 

tecnologia nos para atendimento de demandas e ainda, corroborar para a síntese de evidências com divulgação de 

resultados de revisões sistemáticas. 

 

I.V.9. Análise dos dados 



                                                                      
 
 
 A análise dos resultados dos boletins informativos será realizada por meio da estatística clássica. Assim, 

considerado o nível de significância de 5% e poder de teste igual 80% (PAGANO & GAUVREAU, 2012). Para a 

análise estatística inferencial clássica será utilizado o software MINITAB versão 18. 

 

 

VI. Relação com o PPC dos discentes e impacto na formação profissional 

  A Resolução nº 6/2017 do Ministério da Educação que propõe a nova DCN para o curso de 

Farmácia prevê que atividades didáticas devem ser contemplativas da integração do curso com o sistema 

local e regional do Sistema Único de Saúde (SUS) para proporcionar o equilíbrio teórico-prático com a 

abordagem integrada à aplicabilidade das habilidades a serem desenvolvidas (FREIRE, 1996; BRASIL, 

2017). A formação por competências, além de integrar conhecimentos de forma interdisciplinar, objetiva 

desvincular a visão tecnicista, vislumbrando um profissional apto a aplicar as habilidades desenvolvidas no 

que tange o processo de ensino-aprendizagem para a evolução do saber, saber como fazer, mostrar como 

fazer e fazer (CFF, 2016a; MILLER, 1990).  

 Assim, considerando a adequação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da Faculdade de Farmácia 

da UFJF à este cenário de formação, deve-se almejar a contemplação das ações de competências elencadas 

pelas DCNs na matriz curricular. As competências de formação são relativas a três eixos: cuidado em saúde, 

tecnologia e inovação e, gestão em saúde. A proposta curricular atual deve ir além da formação humanista, 

generalista, crítica e reflexiva, que é comum a todos os profissionais de saúde (BRASIL, 2017). Neste 

sentido, o farmacêutico deve ser capaz de desenvolver habilidades relacionadas às ações de competências de 

modo que saiba utilizar os conhecimentos adquiridos não somente para o “fazer”, mas também para o 

“ensinar a fazer”. Ao alcançar este último patamar da pirâmide de Miller é capaz de contemplar o perfil 

profissional preconizado pela Organização Mundial da Saúde (WHO) 1997, farmacêutico sete estrelas: 

provedor de cuidados; líder de equipe; educador; comunicador; gestor; tomador de decisões e; 

educando/aprendiz (MILLER, 1990). 

 O eixo cuidado em saúde das novas DCN, o qual se aplica a disciplina desta proposta didática na 

graduação, engloba a farmácia clínica, as análises clínicas e a Atenção Farmacêutica, esta última deve ser 

entendida em sua nova redefinição como filosofia da prática que abrange o Cuidado Farmacêutico (CF), 

modelo de prática (CHAUD, GREMIÃO, FREITAS, 2004). Esse eixo deve compor 50% do currículo 

farmacêutico e, idealmente, interdisciplinar (BRASIL, 2017). A proposta de construir competências para a 

formação precisa ser associada a um PCC em que as disciplinas estejam em consonância à construção dos 

saberes para a inserção na sociedade por diversas áreas do mercado de trabalho e, com a identidade 

profissional preservada e contemplativa do farmacêutico sete estrelas (WHO, 1997; CFF, 2016a).  

 

 É importante destacar que a extensão acadêmica é colaborativa para que o graduando de farmácia 

receba a formação clínica adequada (EINSFELD, 2009). Nesse sentido, é importante desenvolver em seu 

raciocínio clínico os conteúdos teóricos em consonância ao desenvolvimento das habilidades práticas 

voltadas à sociedade. Assim, é possível trabalhar competências de formação que desenvolvam as habilidades 

para atitudes clínicas (OPAS, 2004; TRONCON, BOLLELA, BORGES, 2014; BRASIL, 2014; CFF, 

2016a).  

 Esse projeto de extensão engaja-se na complementação à formação acadêmica no sentido de 

contemplar a ação de competência XII prevista DCNs para o eixo cuidado (BRASIL, 2017): 

“busca, seleção, organização, interpretação e divulgação de informações, que 

orientem a tomada de decisões baseadas em evidências científicas, em consonância 

com as políticas de saúde”.  

  

 Sendo assim, fundamental para o desenvolvimento de atitudes relacionadas ao conhecimento clínico 

e científico do acadêmico quanto ao gerenciamento do uso de medicamentos e à educação interprofissional 

em práticas colaborativas em interface à sociedade (comunidade dos usuários do sistema de saúde e 

comunidade científica) (FRENK et al., 2010).  

 

VII. Integração entre Pesquisa e Extensão 



                                                                      
 
 
 Ressalta-se que o curso de Farmácia da UFJF prevê na grade curricular disciplinas que se organizam como 

base de conhecimentos para a atuação clínico pedagógica do farmacêutico no SUS. Disciplinas que abordam estudos 

de utilização de medicamentos, metodologia científica, epidemiologia, Sistema Único de Saúde, podem ser bem 

compreendidas em termos de aplicação do conteúdo com base no desenvolvimento deste projeto.  

 Neste sentido, fomenta-se com este projeto a integração entre pesquisa e extensão pelo processo de coleta de 

dados em fontes primárias e terciárias da literatura para o consolidado informativo diante a demanda iniciada sobre o 

tema COVID-19. Esses dados serão discutidos e consolidados em documentos educativos à comunidade. Haverá 

também a interlocução da parte científica destes dados analisados e consolidados em resultados científicos a serem 

publicados à comunidade científica. Toda sua parte científica será validada e discutida pela equipe do projeto na meta 

de apresentar-se uma informação precisa e robusta. A extensão se dará diretamente pela acessibilidade da parte 

científica em processo de educação em saúde. O qual ocorrerá por contato remoto com os beneficiários desde a 

investigação das demandas de informação em saúde até aos meios de divulgações formalizando uma canal de 

comunicação, sendo assim, capaz de transformar a linguagem científica em uma linguagem acessível à comunidade. 

Adicionalmente,  a consolidação operativa de um serviço como o CIM à comunidade e a resignificação social de 

profissionais de saúde como o farmacêutico para a sociedade fazem parte dos conceitos deste projeto relacionados a 

extensão no processo ensino-aprendizagem. 

VIII. Estimativa de beneficiários 

 Estima-se que no distrito Oeste incluindo ouvintes da rádio FACOM, abrange-se uma população de 

aproximadamente 30 mil pessoas, incluindo funcionários da UFJF e usuários, prestadores de serviços no campus 

universitário. Quanto às redes sociais estima-se Instagram® 800 seguidores; posts quinzenais 500 pessoas e 

facebook® média de 2000 seguidores. Leitores de jornais científicos mpedia de 600 mensais no JAHPAC, jornal 

firmado a parceria de publicação. 

IX. Recursos mínimos necessários e infraestrutura 

 Recursos mínimos necessários: 

 Ressalta-se que na primeira etapa, devido às atividades serem remotas, não haverá exigência de recursos além 

dos previstos pelo edital e solicitados pela planilha. Nas etapas posteriores, os recursos disponíveis na Farmácia 

Universitária da FF-UFJF são suficientes para a estruturação do CIM, considerando também os recursos humanos. À 

contar com a estrutura: sala administrativa e dependências; materiais: livros, compêndios, escritório em geral, mesa, 

cadeiras; equipamentos: computador ou notebook, impressora, uma linha telefônica, telefone, internet, livros; material 

de consumo: papel, caneta, cartuchos de impressão. As ações educativas e ações de campo serão subsidiadas pelos 

próprios participantes deste projeto, podendo ser custeados por agência de fomento, caso haja a aprovação do projeto. 

A sala de coordenação funcionará no departamento de Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia –UFJF (sala 

do docente coordenador). 

 Nesta estrutura proposta do CIM poder-se-á contar com o mínimo de recursos humanos a fomentar a extensão 

do ensino aos graduandos, assim presumindo-se por um bolsista, quem estaria destinado a área de comunicação 

(telefone e rádio) e um estagiário, quem conduziria a produção científica e de materiais. Em complemento, será 

exigido do tempo de um farmacêutico, dos residentes de Farmácia e dos bolsistas de treinamento profissional da 

Farmácia Universitária para auxílio nas pesquisas científicas e elaboração de materiais técnicos para funcionamento 

do serviço. 

X. Relação com a sociedade e impacto social 

 Espera-se promover, no componente das “ações assistenciais” um processo de cuidado farmacêutico 

relacionado às ações técnico-pedagógicas na lógica interprofissional e colaborativa a fortalecer a integração da UFJF 

com a rede de serviços de saúde, e os serviços clínicos da Faculdade de Farmácia com a comunidade científica, 

estimulando assim, a corresponsabilização que permeia a relação ensino-serviço-gestão-comunidade no enfrentamento 

da gestão da condição de saúde e do uso inapropriado de medicamentos frente ao Uso Racional de Medicamentos 

(URM).  

 É almejado que este projeto aguce o senso crítico para a utilização de medicamentos para tratamento da 

COVID-19 pela comunidade incluindo usuários e prescritores. Assim, tal população considere para como relevante e 

fundamental as evidências científicas, protocolos e diretrizes, a epidemiologia local e características socioeconômicas.  



                                                                      
 
 
 Haja vista que a prática clínica do farmacêutico deve ser pautada no princípio da integralidade do cuidado, 

espera-se que as estratégias utilizadas no componente “ações educativas” deste projeto tenham como resultado a 

contribuição na conscientização dos indivíduos para o uso dos medicamentos como protagonistas e ativos na 

disseminação de informação para promoção ao URM. De forma a fomentar caminhos para pesquisa científica e 

estratégias para promoção do uso racional de medicamentos e atividades de outros centros colaboradores CIM.  

 Adicionalmente, será imprescindível a integração de áreas do curso de Farmácia em prol da maior eficiência 

em desenvolver as habilidades oriundas das competências de formação na profissão farmacêutica. Ainda, incentivar a 

produção científica pela FF-UFJF e atualizar os conteúdos didáticos, bem como tornar disponíveis informações 

precisas e robustas aos profissionais de saúde para aprimoramento dos serviços clínicos e, aos indivíduos em geral 

para a promoção ao URM de forma mitigar doenças iatrogenias, toxidades medicamentosas e complicações das 

condições de saúde, inicialmente com o foco na pandemia COVID-19. 

 Proporcionalmente a adequação do processo de serviço para o CIM da FU-UFJF neste projeto espera-se 

corroborar para mais ações extensivas à educação em saúde na comunidade em diversas temáticas em saúde, e 

propiciar as etapas seguintes do projeto em sentido de ampliar as ações educativas e técnico-pedagógicas entre 

servidores da UFJF e discentes. Além disso, abranger de forma veemente a visão holística do discente para a área da 

saúde de forma a integrar em seus conceitos às atividades fins ao cuidado, proposta permanente das novas DCNs do 

curso de farmácia. Ressalta-se nesse processo que o discente é um cidadão e precursor de influências na sociedade, o 

que se reforça ainda mais o papel das Instituições de Ensino Superior na formação civil, o qual compete agregar à 

formação deste indivíduo não somente atributos profissionais. Neste sentido, a proposta de atividades de extensão 

acadêmica tem o valor agregado em sua totalidade, como no contexto deste projeto para o uso racional de 

medicamentos. 

Futuras Etapas II e III do CIM:  

A etapa II será fundamentada na estruturação local do CIM e articulação com colaboradores como Residentes e TAES 

no cenário da Farmácia Universitária no sentido do aumento das demandas e auxílio de captação das mesmas de forma 

passiva por meios de contato como email e telefone. O detalhamento desta etapa virá em futuro projetos de 

continuidade a este.  A etapa III refere-se à consolidação dos processos de trabalho, incluindo a entrada relativa às 

demandas e saída relativas aos materiais e documentos gerados para as informações sobre medicamentos. Documentos 

como Procedimentos Operacionais Padrão entre outros documentos e materiais necessários para compor a estrutura de 

serviço, bem como materiais de custeio serão consolidados nesta etapa. Com isso será estruturado o banco de dados do 

CIM para fomentar o processo de resgate de informação em demandas similares. Além disso, incluir os eixos gestão e 

tecnologia nos para atendimento de demandas e ainda, corroborar para a síntese de evidências com divulgação de 

resultados de revisões sistemáticas. 

 

XI. Indicadores de monitoramento, avaliação e divulgação 

 Com este projeto pretende-se gerar três produtos contínuos: boletins científicos relacionados à COVID-19; 

relatório anual com resultados estatísticos em forma de artigo científico; materiais educativos informativos sobre 

medicamentos à sociedade. Os indicadores de monitoramentos serão dados pelo total de demanda levantada por 

trimestre e boletins científicos gerados, os quais hão de incluir os textos informativos dos meios de divulgação 

abrangentes ao projeto. Assim, esses indicadores serão sumarizados por estatística descritiva quanto ao consolidado 

trimestral de modo a formar um documento final a ser redigido em formato de artigo científico. 

 

XII. CRONOGRAMA 

II.  

Atividade Porposta 2021 2022 

  
1 
Bim 

2 
Bim 

3 
Bim 

4 
Bim 

5 
Bim 

6 
Bim 

1 
Bim 

2 
Bim 

3 
Bim 

Planejamento de atividades com as 
parcerias na UFJF (FF-UFJF, JAPHAC, 
nutrição e FACOM)                   



                                                                      
 
 

Submissão do projeto ao Comite de 
Ética UFJF                   

                    

Revisão Bibliográfica sobre 
COVID19                   

Organização operacional do CIM                   

Treiamento dos bolsistas                   

Elaboração da divulgação dos 
serviços do CIM                   

Levantamento de demandas e 
temas a serem abordados (análise 
de demandas espontâneas)                   

Elaboração dos textos para o 
programa da radio FACOM e mídias 
sociais                   

Elaboração de Boletins informativos                   

Elaboração de materiais educativos 
à sociedade                   

Elaboração de Relatórios do CIM 
(artigo JAPAHC)                   

Divulgação do serviço em eventos 
científicos e apresentação de 
trabalhos                   
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