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CONTEXTO 

Este trabalho foi elaborado como requisito parcial para a conclusão do Curso de 

Especialização de Avaliação de Tecnologias em Saúde, coordenado pelas Universidades 

Federais de Goiás (UFG) e do Rio Grande do Sul (UFRGS) e pelo Instituo de Avaliação 

de Tecnologias em Saúde (IATS). 

O tema foi escolhido em razão dos debates sempre atuais sobre o Uso Racional de 

Medicamentos (URM) e teve sua importância reafirmada após participação da Rede 

Brasileira de Centros e Serviços de Informação sobre Medicamentos (REBRACIM) na 

Força de Trabalho instituída pela Portaria nº 668 de 10 de abril de 2013, publicada pela 

ANVISA, com objetivo de propor medidas para estimular o uso racional de 

medicamentos, com foco na exigência de prescrição no ato da dispensação.  

Além disso, há iniciativa da REBRACIM em promover que os Centros e Serviços de 

Informação sobre Medicamentos (CIM/SIM) deste país sejam incorporados ao SUS.  

Adicionalmente, a Organização Mundial de Saúde recomenda como uma das estratégias 

de promoção do uso racional a disponibilização de informação sobre medicamentos 

fidedigna e isenta de conflitos de interesse (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2010).  

Para haver uso racional, os pacientes devem receber medicamentos apropriados para sua 

condição clínica, em doses adequadas às necessidades individuais, por período de tempo 

adequado e ao menor custo para si e sua comunidade (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1985).  

A REBRACIM é uma iniciativa de âmbito nacional, de caráter técnico-científico, 

visando o uso racional de medicamentos no Sistema Único de Saúde (SUS). A Rede foi 

criada em 2010, frente à necessidade de construção de uma rede de serviços capaz de 

disponibilizar informação sobre tecnologias em saúde, em particular medicamentos, no 

SUS (BRASIL, 2012). A Rede é composta, atualmente, por mais de 22 centros e 

serviços de informação sobre medicamentos.  

O Centro de Informação sobre Medicamentos difere das bibliotecas e dos centros de 

documentação, pois não proporciona apenas documentos ou referências bibliográficas, 
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mas também soluções para problemas concretos sobre medicamentos ou para uma 

situação clínica de um paciente (VIDOTTI, 1999). 

A maior parte dos CIM/SIM do Brasil está ligada às Instituições de Ensino Superior 

públicas, alguns como projetos de extensão, outros estão inseridos em Hospitais, 

Universitários ou não, e uma menor parcela está vinculada aos Conselhos de Farmácia 

ou às Secretarias de Saúde. Os CIM necessitam de financiamento para a manutenção 

dos recursos humanos e materiais utilizados, em especial fontes informação atualizadas. 

Estes serviços, no Brasil, prestam informação de forma gratuita (PASSOS et al, 2009) e 

dado o caráter de projetos de extensão apresentam dificuldades para o custeio de suas 

atividades.  

Esse parecer tem o objetivo de avaliar, através de indicadores de processo e desfecho, o 

impacto dos serviços prestados pelos CIM/SIM na promoção do uso racional de 

medicamentos.  
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RESUMO EXECUTIVO 

Grau de recomendação: GRADE 1C  

Contexto: Solicitação da incorporação dos Centros de Informação sobre Medicamentos ao 

SUS. É uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, como forma de promoção do uso 

racional de medicamentos, que informação sobre medicamentos sejam disponibilizadas de 

forma fidedigna e isenta de conflitos de interesse.  

 

Tecnologia: Informação sobre medicamentos prestada por um Centro ou Serviço de Informação 

sobre Medicamentos 

Indicação: Promoção do uso racional de medicamentos 

Caracterização da tecnologia: Os Centros de Informação sobre Medicamentos (CIM) são 

serviços que proporcionam informação técnico-científica sobre medicamentos, de forma 

objetiva e oportuna. Os serviços e centros de informação sobre medicamentos tem o objetivo de 

promover o uso de medicamentos de forma segura, efetiva e econômica.   

Pergunta: Um Centro ou Serviço de Informação sobre Medicamentos promove o uso racional 

de medicamentos e propicia benefícios no processo de cuidado a pacientes? As atividades 

realizadas por Centros ou Serviços de Informação sobre Medicamentos possuem efeito sobre a 

prática clínica dos profissionais de saúde? 

Busca e análise de evidências científicas: Pesquisa foi realizada entre o período de 05 a 11 de 

maio de 2013 e atualizada entre 01 e 09 de junho. Foram utilizados como termos de pesquisa as 

palavras: drug information, medicine information, center, service, impact, utility, patient care 

nas fontes de informação Cochrane, Lilacs, Embase, PubMed e Scopus. Foram selecionados 

estudos, retrospectivos ou prospectivos, que avaliaram o efeito da informação sobre 

medicamentos prestada a profissionais de saúde por um CIM/SIM. Os trabalhos poderiam estar 

publicados em inglês, português ou espanhol. Oito estudos atenderam aos critérios de seleção e 

foram avaliados.  

Resumo dos resultados dos estudos selecionados: Diversos estudos têm mostrado que a 

informação prestada pelos CIM resulta em impacto positivo para o paciente: 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 foram 

frequentemente relatados. A informação prestada pelo CIM foi utilizada para orientar pacientes 

e também disseminada a outros profissionais. Além disso, alguns dados sugerem que CIM com 

foco específico no paciente estão associados à redução da mortalidade hospitalar.  

Considerações finais: Há na literatura, diversos achados que sustentam o impacto positivo do 

SIM/CIM sobre o uso racional de medicamentos, porém a qualidade dos estudos realizados é 

baixa. Os SIM/CIM podem contribuir para a tomada de decisão do prescritor sobre início ou 

interrupção de terapia medicamentosa, por exemplo, e são, geralmente, bem avaliados pelos 

usuários que o utilizam. 

Recomendações:  

 (X ) Recomendação forte a favor da tecnologia  
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EXECUTIVE SUMMARY 

Degree of recommendation: GRADE 1C 

Context: Request of incorporation of the Drug Information Center in the Brazilian Public 

Health System. There is a recommendation of the World Health Organization that independent 

and unbiased drug information was available to promote the rational use of medicines.  

Technology: Drug information provided by a Drug Information Center or Service 

Indication: Promotion of rational use of medicines 

Characteristics of the technology: Drug Information Centers (DIC) are services that provides 

technical and scientific information about medicines in an objectively and timely way. The drug 

information centers and services aim to promote the rational use of medicines safely, effectively 

and economic.  

Question: Does Drug Information Center or Service promote the rational use of medicines and 

to provide positive impact on the patient clinical care? Does activities carried out by Drug 

Information Centers or Service have effect on the clinical practice of health professionals? 

Search and analysis of scientific evidence: The search was realized between May 5 and 11, 

and up-to-date between June first and 9. The term utilized in the online sources like Cochrane, 

Lilacs, Embase, PubMed and Scopus were: drug information, medicine information, center, 

service, impact, utility, patient care. Eight studies were selected to thorough analysis. 

Summary of the results of the studies selected: Several studies have shown that the 

information provided by DIC results in positive impact for the patient: support prescribing 

decision making about initiating or maintaining drug therapy, choice or change in treatment and 

identification or prevention of adverse event were frequently reported. The information 

provided by DIC was used to guide patients and also disseminated to colleagues. Moreover, 

some data suggest that DIC with focus on the patient are associated with reduced hospital 

mortality.  

Final considerations: There is in literature, several findings supporting the positive impact of 

the DIC on the rational use of medicines, but the quality of the studies is low. The DIC can 

contribute to decision making of the prescriber about initiation or discontinuation of drug 

therapy, for example, and are, usually, well rated by users. 

Recommendations: 

(X) Strong recommendation in favor of technology 
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INTRODUÇÃO 

Uso Racional de Medicamentos 

A Organização Mundial da Saúde estima que mais da metade de todos os 

medicamentos são prescritos, dispensados ou vendidos inadequadamente, e que 50% de 

todos os pacientes não o utilizam corretamente. Além disso, nos países em 

desenvolvimento, a proporção de pacientes tratados na atenção primária de acordo com 

o preconizado em diretrizes clínicas é menor do que 40% no setor público e 30% no 

privado (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002).  

Medicamentos são ferramentas importantes disponíveis aos médicos para 

realizar intervenções terapêuticas no manejo de doenças. No entanto, para sua melhor 

utilização é fundamental que os médicos estejam bem informados sobre os aspectos 

clínicos relevantes da utilização de medicamentos. Para serem capazes de prescrever 

racionalmente e de forma custo-efetiva, os prescritores precisam estar atualizados, 

através de informações sobre medicamentos facilmente acessíveis e contextualizadas 

(TUMWIKIRIZE et al, 2008).  

Algumas das fontes de informação identificadas na literatura que comumente 

são utilizadas por médicos na sua prática clínica incluem: discussão com colegas, livros-

texto e periódicos médicos, fontes eletrônicas (internet), diretrizes de prática clínica, 

anotações de bolso e atualizações breves sobre assuntos médicos (CALLEN; 

BUYANKHISHING; McINTOSH, 2008). 

Outras fontes com um potencial maior ou menor de contribuir com informação 

sobre medicamentos de qualidade aos prescritores são: textos de farmacologia e/ou de 

terapêutica, além de outros livros especializados, centros de informação sobre 

medicamentos dirigidos aos usuários e/ou aos prescritores, boletins ou outras 

publicações regulares, formulários de medicamentos ou guias terapêuticos (BARROS, 

2000). 

Muitas vezes, a única informação sobre medicamentos que os médicos recebem 

é fornecida pela indústria farmacêutica e esta pode ser tendenciosa. Informação 

independente e imparcial é, portanto, essencial para promoção do URM (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2002). A Organização Mundial de Saúde (OMS) destaca 

algumas intervenções que podem contribuir para a promoção do Uso Racional 

Medicamentos (URM), dentre elas, a disponibilização de informação sobre 

medicamentos fidedigna e isenta de conflitos de interesse acessível publicamente para 
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profissionais de saúde e também consumidores (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2010). A observância da farmacoterapia baseada em evidências pode aumentar a 

qualidade do cuidado em saúde em nossa sociedade (SCHJØTT; POMP; GEDDE-

DAHL, 2002) e o uso racional de medicamentos também.  

A definição atual de uso racional foi acordada na Conferência Mundial sobre 

URM que ocorreu no Quênia em 1985: 

O uso racional de medicamentos requer que os pacientes recebam 

medicamentos apropriados para suas condições clínicas, em doses 

adequadas às suas necessidades individuais, por um período de tempo 

adequado e ao menor custo para si e sua comunidade. Uso racional 

implica benefício balanceado contra o risco e custo e é a junção da 

responsabilidade de decisores políticos e autoridades regulatórias de 

medicamentos, indústria farmacêutica, profissionais do cuidado em 

saúde, pacientes, consumidores e o público em geral (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 1985).  

Diversas causas contribuem para o uso irracional de medicamentos, dentre elas: 

falta de conhecimento, habilidade ou informação independente, disponibilidade irrestrita 

de medicamentos, excesso de trabalho dos profissionais de saúde, promoção 

inapropriada de medicamentos e lucro com a venda dos mesmos (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2002).  

A OMS recomenda que os países implementem programas para promover o 

URM através de políticas, estruturas, informação e educação. (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2010).   

O processo de URM inicia com uma prescrição racional, ou seja, que atenda aos 

critérios de: indicação apropriada, medicamento apropriado, paciente apropriado e que 

receba informações adequadas sobre sua condição clínica e terapia, além da avaliação 

adequada dos resultados esperados e sua monitorização (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2008). Para que isso ocorra, os profissionais necessitam estar 

atualizados e ter acesso à informação de qualidade (TUMWIKIRIZE et al, 2008).  

Centros de informação sobre medicamentos (CIM) e boletins sobre 

medicamentos são duas maneiras úteis de disseminar informação de qualidade. Ambas 

podem ser executadas pelo governo ou num hospital de ensino universitário ou numa 

organização não governamental, sob a supervisão de profissional de saúde habilitado. O 

profissional do CIM ou que produz os boletins deve estar isento de influências externas 

e não receber subsídios, por exemplo, da indústria farmacêutica, associação de pacientes 

ou outra entidade que configure conflito de interesse (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2002).  
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Centro de Informação sobre Medicamentos 

Os CIM são definidos como unidades operacionais que proporcionam 

informação técnico-científica sobre medicamentos, de forma objetiva e oportuna, e 

constituem uma ótima estratégia para atender as necessidades particulares de 

informação (ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD, 1995).  

A informação sobre medicamentos pode ser provida de forma verbal ou escrita, 

em resposta à solicitação de profissionais, da área da saúde ou não, pacientes ou 

consumidores. A informação pode ser utilizada no caso clínico de um paciente 

específico ou para uma população (SILVA, 2002).  

Na literatura serviço de informação sobre medicamentos (SIM) é, às vezes, 

usado como sinônimo de CIM, mas o serviço difere do centro quanto aos recursos, à 

estrutura e ao alcance de seus serviços. O SIM atende à demanda interna de uma 

instituição, como, por exemplo, um hospital ou uma rede de farmácias e o CIM tem 

maior abrangência, atuando como referência em um país, uma região ou um estado 

(SILVA, 2002), porém o foco no uso racional de medicamentos é o objetivo de ambos.  

O primeiro serviço de informação sobre medicamentos foi estabelecido nos 

Estados Unidos em 1962 na Universidade de Kentucky (MALONE; KIER; 

STANOVICH, 2007) e surgiu no Reino Unido na década de 70. No Brasil, em 1979 foi 

criado o SIM do Hospital Professor Onofre Filho na Universidade do Rio Grande do 

Norte, sendo o primeiro serviço desta natureza no país (VIDOTTI, 1999).   

Os SIM/CIM têm o objetivo de promover o uso de medicamentos de forma 

segura, efetiva e econômica.  Estes podem prover informações de forma passiva (em 

resposta aos questionamentos de usuários) ou ativamente (informes ou boletins), a nível 

local, regional ou nacional (SPINEWINE; DEAN, 2002).  

Centros de informação sobre medicamentos, especialmente quando não estão 

vinculados à indústria farmacêutica ou ao governo, ou destes recebem subsídio, 

desempenham um papel importante no fornecimento de informações confiáveis e 

constantemente atualizadas para os profissionais de saúde que prestam cuidados aos 

pacientes. Esses serviços, no entanto, não devem apenas cumprir seus objetivos de 

fornecer informações de forma precisa, objetiva e oportuna, mas também melhorar os 

desfechos dos pacientes (BERTSCHE; HÄMMERLEIN; SCHULZ, 2007).  
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Como não há um único indicador robusto que tenha boa validade quanto à 

sensibilidade e especificidade para o CIM, a avaliação tem que contar com uma 

combinação de estrutura, processo e medidas de resultados para demonstrar o impacto 

do serviço (SPINEWINE; DEAN, 2002; BERTSCHE; HÄMMERLEIN; SCHULZ, 

2007).  

Desde 1962, a provisão de informação sobre medicamentos através de CIM tem 

mudado marcadamente em estrutura e complexidade. Em análise recente nos Estados 

Unidos da América, constatou-se que o número de CIM formais continua a diminuir 

desde o pico de 127 centros em 1986, caindo, em 2008, para um total de 75 centros 

dedicados a prestar informação sobre medicamentos (BROWN, 2011).  

Um SIM/CIM pode desempenhar diversas atividades, dentre elas: dar suporte às 

atividades clínicas dos diversos profissionais da saúde, responder a questões relativas a 

medicamentos estejam direcionadas a um paciente específico ou não, dar suporte às 

Comissões de Farmácia e Terapêutica no desenvolvimento de políticas institucionais do 

uso de medicamentos, treinar estudantes e/ou profissionais de saúde, publicar boletins 

ou outros materiais informativos (MALONE; KIER; STANOVICH, 2007). 

A avaliação da qualidade das atividades realizadas pelo SIM/CIM geralmente é 

conduzida através de um formulário baseado no escopo de atuação do serviço e que 

possui níveis pré-estabelecidos de uma performance aceitável. Essa avaliação de 

qualidade tem foco, geralmente, nas respostas às solicitações de informações sobre 

medicamentos demandadas a estes serviços, na pesquisa na literatura médica realizada, 

na avaliação de processo, disponibilidade, acurácia, atualização das fontes de 

informação utilizadas e na qualidade dos materiais produzidos. Na avaliação da 

qualidade das respostas emitidas pelos CIM/SIM, pode-se considerar indicadores como 

tempo para emissão da informação e se a resposta foi apropriada e completa 

(MALONE; KIER; STANOVICH, 2007).  

Repchinsky e Masuhara (1987) propuseram um programa de avaliação da 

qualidade para CIM considerando como uma performance aceitável: 100% das 

informações prestadas a tempo de serem utilizadas, 100% de acurácia das respostas, ou 

seja, sem informações incorretas, 100% de respostas objetivas e não enviesadas, 100% 

de respostas completas, para as quais o solicitante não necessite consultar outra fontes 

de informação e que 80% das informações prestadas sejam utilizadas no processo de 

cuidado ao paciente.  
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Centros de informação sobre medicamentos são serviços bem estabelecidos e há 

diversas evidências da satisfação dos usuários em relação aos mesmos (EICKHOFF et 

al, 2007; HANDS; STEPHENS; BROWN, 2002; SILVA, 2002). No entanto, por algum 

tempo, poucos dados estiveram disponíveis sobre se a informação emitida resultava em 

benefício direto ao paciente ou se, verdadeiramente, reduzia os custos do cuidado ao 

paciente. Isso pode ser compreensível, na medida em que o os CIM costumavam 

responder a perguntas sobre questões gerais, ao invés de uma base de consulta 

específica para cada paciente. Evidências de que os serviços de CIM melhoram os 

resultados clínicos dos doentes justificariam investimentos futuros na oferta e 

desenvolvimento de serviços para que mais pacientes pudessem se beneficiar (HANDS; 

STEPHENS; BROWN, 2002).  

As publicações sobre CIM no Brasil têm foco principalmente no perfil dos 

serviços e suas atividades (NOBLAT; MARTINS; COSTA, 2004; VIDOTTI, 1999), na 

descrição/caracterização das informações passivas respondidas (RAPKIEWICZ, 2006; 

SANTOS et al, 2009),  na apresentação/ descrição das atividade desenvolvidas 

(CASTILHO et al, 2005; SILVA et al, 1997; VIDOTTI, 1999) e no estudo de opinião 

dos usuários (CORRÊA; FISCHER; HEINECK, 2004; EICKHOFF et al, 2007; SILVA, 

2002; SILVA et al, 2005). No entanto, a avaliação através de medidas de desfecho no 

cuidado ao paciente é esparsa.  
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OBJETIVO 

Quadro 1 – Objetivo do Parecer Técnico-Científico 

  

CONTEXTO Uso Racional de Medicamentos 

INTERVENÇÃO Centro ou serviço de informação sobre medicamentos 

COMPARADOR Local que não possui esse serviço  

OUTCOME/ 

DESFECHO 

Indicadores de processo (tempo de resposta, acurácia e 

adequação da informação prestada) e resultado (utilidade da 

informação, ação tomada após informação/recomendação, 

mudança de conduta, impacto no resultado terapêutico do 

paciente).  

 

Pergunta do Parecer Técnico-Científico 

Um centro ou serviço de informação sobre medicamentos promove o uso racional de 

medicamentos e propicia benefícios no processo de cuidado a pacientes? As atividades 

realizadas por centros ou serviços de Informação sobre Medicamentos possuem efeito 

sobre a prática clínica dos profissionais de saúde? 
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BUSCA DAS EVIDÊNCIAS 

Estratégias de busca e fontes de informação utilizadas 

A pesquisa foi realizada entre o período de 05 a 11 de maio de 2013 e atualizada 

entre 01 e 09 de junho (Apêndice A). Foram utilizadas as fontes de informação  

Cochrane,Embase, LILACS, PubMed e Scopus. As estratégias de busca consideradas 

mais efetivas estão listadas no quadro 2: 

Quadro 2 – Estratégias de busca realizadas em diversas fontes de informação on line 

FONTES DE 

INFORMAÇÃO 

ESTRATÉGIA DE 

BUSCA 

RESULTADOS ESTUDOS 

SELECIONADOS 

 

Cochrane 

 

("drug information service" 

OR "drug infomation center" 

OR "medicine information 

service" OR "medicine 

information center") 

 

0 

 

0 

    

 "drug information" and 

(service or center)
1
 

10 0 

Embase 'drug information':ti OR 

'medicine information':ti 

AND (center OR centre OR 

service$) AND impact 

 

55 

 

16 

 information:ti AND (drug:ti 

OR medicine:ti) AND 

(center OR service$) AND 

'rational use' 

 

9 

 

0 

 'information service':ti 

AND 'drug information':ti 

AND 

(impact OR utility OR effect) 

 

 

13 

 

 

5 

    

Lilacs (medicamento$ OR CIM OR 

SIM) AND (centro$ OR 

servico$) AND informacao 

 

297 

 

15 

PubMed  

("drug information" OR 

"medicine information") 

AND (center[ti] OR 

centre[ti] OR service$[ti]) 

AND impact NOT "clinical 

pharmacy" 

 

 

8 

 

 

2 

 (drug[ti] OR medicine[ti]) 

AND information[ti] AND 

(center OR centre OR 

service$) AND impact NOT 

 

32 

 

6 

                                                           
1
 A pesquisa na Bilioteca Cochrane foi realizada através do site 

http://cochrane.bvsalud.org/portal/php/index.php e através da BIREME. A pesquisa no primeiro site não 

identificou artigos e através da BIREME 10 estudos foram identificados.  

http://cochrane.bvsalud.org/portal/php/index.php
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"clinical pharmacy" 

 (drug OR medicine) AND 

information AND (center OR 

service$) AND "rational use" 

 

 

36 

 

 

0 

 (drug[ti] OR medicine[ti]) 

AND information[ti] AND 

(center OR service$) AND 

"rational use" 

 

2 

 

0 

 ("drug information"[ti] OR 

"medicine information"[ti]) 

AND (impact[ti] OR 

utility[ti]) 

 

19 

 

6 

 (drug[ti] OR medicine[ti]) 

AND (service$[ti] OR 

center[ti]) AND information 

AND ("clinical trial$" OR 

impact OR utility OR 

"clinical practice" OR 

"patient care") 

 

 

 

38 

 

 

 

1 

 ("drug information"[ti] OR 

"medicine information"[ti]) 

AND (service$ OR center) 

AND (impact OR utility OR 

"clinical practice" OR 

"patient care") 

 

 

45 

 

 

5 

    

SCOPUS TITLE (("drug information" 

OR "medicine information") 

AND (impact OR utility)) 
 

 

 

28 

 

 

8 

 TITLE-ABS-KEY(("drug 

information cent*" OR 

"medicine information 

service$") AND (impact OR 

utility)) 

 

 

24 

 

 

7 

    

Utilizou-se da ferramenta disponível no Scopus (Cited by) para identificar os 

artigos que citaram os estudos previamente selecionados; com isso, novos estudos, que 

não puderam ser identificados através das estratégias de busca realizadas, foram 

incluídos. Muitos estudos se repetiram mesmo com estratégias de buscas diversificadas 

e pesquisa em várias fontes de informação, portanto, a soma dos estudos selecionados 

não reflete o número de artigos que tiveram seu título e resumo avaliados como forma 

de refino inicial. Após aplicar os critérios de seleção, 8 estudos foram incluídos para 

avaliação. 

 Os estudos inclusos foram resgatados no formato full-text através do Portal de 

Periódicos da CAPES, Programa de Comutação Bibliográfica (COMUT) ou  

contato por e-mail com os autores. 
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SELEÇÃO DOS ESTUDOS 

Critérios de inclusão 

Estudos que avaliaram o efeito da informação passiva sobre medicamentos 

fornecida através de um serviço ou centro de informação sobre medicamentos 

estruturado (SIM/CIM) para profissionais de saúde; 

Estudos observacionais retrospectivos,prospectivos ou revisão sistemática que 

avaliaram a qualidade do SIM/CIM através de medidas de processo e resultado 

(impacto clínico ou o desfecho no paciente) ou apenas resultado; 

Estudos publicados nos idiomas inglês, espanhol ou português;  

 

Critérios de exclusão 

Estudos que avaliaram o efeito da informação sobre medicamentos fornecida por 

farmacêuticos em outras atividades clínicas que não as realizadas num SIM/CIM;  

Estudos que avaliaram o efeito da informação passiva relacionada a um 

grupo/classe de medicamento específico (por exemplo: anti-inflamatórios não 

esteroides), ou no contexto de uma doença específica (p. ex. artrite reumatoide);  

Estudos que avaliaram serviços de informação sobre intoxicação, envenenamento, 

teratógenos ou similares; 

Estudos descritivos que relataram apenas o perfil (tipo de solicitante, temas, 

produtividade, tempo de resposta) do SIM/CIM, a experiência da implantação ou de 

período de funcionamento, ou que avaliaram apenas indicares de processo do 

SIM/CIM; 

Estudos que avaliaram apenas a satisfação dos usuários com o serviço prestado pelo 

SIM/CIM ou o efeito das informações fornecidas apenas para 

pacientes/consumidores  
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AVALIAÇÃO DAS EVIDÊNCIAS 

Avaliação do impacto de qualquer intervenção, programa ou serviço de 

saúde deve ser idealmente realizada através de estudo experimental comparando-se 

os desfechos antes e após a introdução do serviço, ou em ambiente similar onde não 

haja a intervenção estudada. No contexto da avaliação de Centros de Informação de 

Medicamentos, ambas as abordagens de pesquisa são difíceis de aplicar devido a 

questões éticas e práticas: os profissionais de saúde não podem ser alocados para 

receber ou não receber informação, por exemplo (SPINEWINE; DEAN, 2002). 

Diversos autores concordam que a aplicação da metodologia de randomização, 

cegamento e controle em estudos de avaliação de SIM/CIM é inadequada ou antiética 

(HANDS; STEPHENS; BROWN, 2002; SPINEWINE; DEAN, 2002) 

A qualidade de um serviço de saúde, segundo Donabedian (1988), pode ser 

avaliada pela sua estrutura, processo ou resultado. Os estudos disponíveis na 

literatura avaliando a qualidade do SIM/CIM, através de indicadores de processo e 

resultado, são estudos observacionais retrospectivos ou prospectivos.  

Segundo Vieira da Silva e Formigli (1994), 

praticamente todos os tipos de estudos epidemiológicos podem ser 

acionados para uma investigação avaliativa na área de saúde. A 

escolha do tipo de estudo vai depender do atributo que se queira 

avaliar. (...) Outros atributos das práticas, contudo, requerem o aporte 

de outros métodos também oriundos das Ciências Sociais, de natureza 

qualitativa. 

Nesse contexto de avaliação da qualidade do SIM/CIM, a perspectiva 

metodológica quantitativa sozinha pode não ser a abordagem mais adequada. Por isso, 

apesar dos estudos experimentais serem o método ideal de avaliação, os estudos 

observacionais identificados neste parecer mostraram-se adequados para o contexto.  

De acordo com a classificação do GRADE
2
, a qualidade da evidência dos 

estudos incluídos neste documento é considerada baixa. Por outro lado, há consistência 

e similaridade nos resultados alcançados nos estudos, o que eleva a força de 

recomendação.  

  

   

 

                                                           
2
 GUYATT, G. H.  et al. What is “quality of evidence” and why is it important to clinicians? BMJ, v. 

336, p. 995-998. 2008.  
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RESULTADOS 

Diversos estudos têm mostrado que a informação prestada pelos CIM resulta em 

desfechos favoráveis para o paciente (quadros 3 e 4): suporte ao prescritor na tomada de 

decisão sobre iniciar ou manter terapia medicamentosa foi um desfecho frequentemente 

relatado (WIDNES; SCHJØTT, 2009). No estudo de Widnes e Schjøtt (2009), um em 

cada dez médicos afirmaram que o término de uma gravidez foi evitado frente à 

informação emitida pelo CIM. No estudo de Schjøtt, Pomp e Gedde-Dahl (2002) foi 

relatado que dois abortos foram evitados por conta da informação prestada pelo CIM.  

Brod, Raehl e Franke (1999) avaliaram a associação entre serviços de farmácia 

clínica e a taxa de mortalidade em 1.029 hospitais dos Estados Unidos. Um banco de 

dados foi construído com as taxas de mortalidade do Medicare extraídas das bases de 

dados Health Care Financing Administration e National Clinical Pharmacy Services. 

Análise de regressão multivariada, controlando a gravidade da doença, foi empregada 

para determinar a associação. Quatro serviços de farmácia clínica foram associados com 

baixas taxas de mortalidade: pesquisa clínica (p<0,0001), informação sobre 

medicamentos (p=0,043), coleta da história medicamentosa na admissão hospitalar 

(p=0,005) e participação na equipe de ressuscitação cardiopulmonar (p=0,039). A 

redução do número de mortes associada com a presença do SIM foi de 10.463 mortes 

nos 237 hospitais que tinham esse serviço.  

 

Quadro 3 – Resultados dos estudos que avaliaram a qualidade do serviço através de medidas de 

processo 

 ESTUDO TIPO DE 

ESTUDO 

DESFECHOS RESULTADOS 

 Repchinsky; 

Masuhara (1987) 

 

Canadá 

Estudo 

prospectivo  

Avaliação de 

processo (tempo de 

resposta, resposta 

acurada e 

completa); 

183 questionários enviados, com 158 

retornos:  

 

Informação recebida a tempo de ser 

utilizada (145 casos), acurácia (153 

casos), resposta objetiva (145 casos) 

e completa (120 casos). 

 

 Schjøtt; Pomp; 

Gedde-Dahl 

(2002) 

 

Noruega 

Estudo 

prospectivo 

Avaliação de 

processo  

(tempo de resposta, 

relevância, 

compreensibilidade 

da resposta) 

163 formulários de avaliação, sendo 

117 retornados por médicos: 

 

Informação foi considerada 

suficientemente rápida, relevante, 

adequadamente compreensível e 

contendo referências valiosas (92 

casos). 
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 Silva et al (2005) 

 

Brasil 

Estudo 

retrospectivo 

Avaliação de 

processo (resposta 

a tempo de ser 

utilizada, clareza, 

objetividade e 

resposta completa) 

152 solicitações de informação 

atenderam aos critérios, mas apenas 

133 entrevistas foram realizadas:  

 

Os solicitantes avaliaram 

positivamente a clareza e 

objetividade em 116 casos (88%) 

para cada parâmetro e afirmaram em 

119 (90%) e 115 (87%) casos, 

respectivamente, que a resposta foi 

dada a tempo de ser utilizada e estava 

completa.  

 Bertsche; 

Hämmerlein; 

Schulz (2007) 

 

Alemanha 

Estudo 

prospectivo 

Avaliação de 

processo (tempo de 

resposta, clareza e 

compreensibilidade 

da resposta, 

qualidade da 

recomendação) 

 

Escala entre 1 – 5 

(ruim – muito 

bom) 

1.639 solicitações de informação 

respondidas, sendo 1.017 elegíveis e 

455 formulários retornados: 

 

Qualidade da recomendação 

(4,7±0,5), clareza/ 

compreensibilidade da resposta 

(4,7±0,5), tempo de resposta 

(4,6±0,7), ajuda para aconselhar 

pacientes e/ou médicos (4,6±0,6). 

 

 

 Hedegaard; 

Damkier (2009)  

 

Dinamarca 

Estudo 

prospectivo 

Avaliação de 

processo 

(satisfação com o 

serviço prestado: 

qualidade da 

resposta escrita, 

tempo de resposta)  

197 questionários enviados a 

médicos, sendo 183 retornados: 

 

96% (176) dos médicos relataram que 

solicitariam informação ao CIM 

novamente. 92,9% (170) 

profissionais relataram estarem 

completamente satisfeitos com a 

resposta escrita encaminhada e 66,9% 

(121) com o tempo de resposta. 

 Widnes; Schjøtt 

(2009)  

 

Noruega 

Estudo 

prospectivo 

Avaliação de 

processo 

(satisfação com a 

resposta emitida, 

importância para 

decisão 

terapêutica, 

recomendação para 

colegas) 

 

Escala Likert (1 – 

5; discorda 

fortemente – 

concorda 

fortemente) 

162 questionários encaminhados, 123 

(76%) foram retornados, mas apenas 

117 foram analisados: 

 

111 (94,8%) médicos concordaram 

fortemente quando questionados 

sobre a satisfação com a resposta 

emitida, 91 (77,8%) com a 

importância para tomada de decisão 

terapêutica e 111 (94,8%) afirmaram 

recomendar fortemente o CIM aos 

colegas.  

 McEntee et al 

(2010) 

 

Reino Unido 

Estudo 

prospectivo 

Avaliação de 

processo (tempo de 

resposta) 

672 questionários foram 

encaminhados impressos ou por e-

mail, sendo que 459 (68%) foram 

retornados: 
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448/455 (99%) dos entrevistados 

afirmaram que a recomendação 

emitida pelo CIM foi provida em 

tempo hábil. 

 

 

Quadro 4 – Resultados dos estudos que avaliaram a qualidade do serviço através de medidas de 

desfecho 

 ESTUDO TIPO DE 

ESTUDO 

DESFECHOS RESULTADOS 

 Repchinsky; 

Masuhara (1987) 

 

Canadá 

Estudo 

prospectivo  

Avaliação de 

desfecho 

(ação após 

informação 

emitida) 

183 questionários enviados, com 158 

retornos:  

 

A informação prestada foi utilizada 

para: alterar terapia específica (77 

casos), mudança de informação 

pessoal para uso futuro (32 casos), 

ensino (4 casos), pesquisa (3 casos), 

conhecimento pessoal (15 casos), não 

foi utilizada (5 casos) e outros (22 

casos). 

 Hands; Stephens; 

Brown (2002) 

Revisão 

sistemática 

Benefício clínico 

ao paciente (ação 

após informação 

emitida) 

6 estudos foram incluídos; 

 

Cardoni; Thompson (1978)  

EUA 

 

350 solicitações envolvendo paciente 

específico e em 329 (94%) dos casos a 

informação prestada foi considerada 

útil: 202 (58%) afetaram o paciente, 

77 (22%) não tiveram efeito sobre o 

paciente e 71 (20%) tiveram efeito 

indeterminado, sendo que se iniciou 

terapia (24 casos), descontinuou 

medicamento (4 casos), terapia (4 

casos) ou dose (3 casos) foi 

modificada, regime da terapia alterado 

(1 caso) e outras condutas (19 casos). 

 

Adams (1992)  

Reino Unido 

 

453 questionários, 94% consideraram 

a informação útil. 

 

Stubbington et al (1998)  

Reino Unido 

 

161 inquéritos, 82% de retornos: 

Preveniu evento adverso potencial 

(21casos), iniciou novo tratamento (21 
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casos), interrompeu tratamento (20 

casos), modificou terapia (20 casos), 

interrompeu um evento adverso antes 

de possível piora do quadro (7 casos) 

e justificou terapia atual (16 casos). 

 

Najabat et al (1999)  

Reino Unido 

 

304 inquéritos, 77% de retornos: 

Informação utilizada para informar ou 

tranquilizar o paciente (37 casos), 

confirmar terapia utilizada (40 casos), 

modificar terapia utilizada (17 casos), 

conhecer nova terapia ou alternativa 

(12 casos), iniciar nova terapia (12 

casos), atualização de registros 

médicos (5 casos), identificar 

potencial evento adverso (5 casos), 

identificar potencial interação 

medicamentosa (5 casos), interromper 

terapia atual (5 casos). 

 

Bond; Raehl; Franke (1999)  

EUA 

 

Avaliaram 1.029 hospitais, sendo que 

237 tinham um SIM/CIM: este serviço 

foi associado com uma redução de 44 

mortes/hospital/ano comparado às 

instituições que não possuíam 

SIM/CIM. 

 

 

Melnyk; Shevchuk; Remillard (2000) 

Canadá 

 

577 inquéritos, 245 com retornos de 

perguntas envolvendo pacientes, 

porém apenas 98 foram inclusas para 

análise: 230 recomendações foram 

emitidas, sendo que 192 (83,5%) 

foram utilizadas pelos profissionais de 

saúde; 72 dos entrevistados 

acreditaram que a informação emitida 

proveu impacto benéfico no cuidado 

ao paciente. 

De acordo com a avaliação do painel 

de especialistas, das 98 perguntas 

envolvendo paciente, 93 (94,5%) 

foram respondidas apropriadamente 

pelo CIM.  

 Schjøtt; Pomp; 

Gedde-Dahl 

(2002) 

Estudo 

prospectivo 

Utilidade e 

mudança de 

conduta clínica 

163 formulários de avaliação, sendo 

117 retornados por médicos: 
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Noruega 

de médicos 

(análise 

univariada e 

multivariada, 

teste Chi-squared 

de Pearson foram 

realizados) 

Informação foi considerada útil em 83 

casos. A informação propiciou 

mudança na prática clínica em 71 

casos e não causou mudanças em 35. 

A qualidade ou impacto das respostas 

emitidas não foi relacionada com 

qualquer outra categoria apresentada 

no formulário de avaliação, a exceção 

da alta proporção de médicos que 

atuam em hospitais que discutiram 

mais as respostas com seus colegas do 

que os médicos de ambulatórios (p < 

0,05). 

 

 Silva et al (2005) 

 

Brasil 

Estudo 

retrospectivo 

Utilização da 

informação (oito 

opções foram 

dispostas ao 

entrevistado e 

mais de uma 

delas poderia ser 

escolhida; ao 

final as respostas 

foram agrupadas 

em 2 categorias) 

152 solicitações de informação 

atenderam aos critérios, mas apenas 

133 entrevistas foram realizadas:  

Os solicitantes afirmaram ter utilizado 

a informação no cuidado ao paciente 

em 57 casos (32%) e para informação 

profissional em 109 casos (62%). Em 

dez casos (6%) a informação não foi 

utilizada.  

 Bertsche; 

Hämmerlein; 

Schulz (2007) 

 

Alemanha 

Estudo 

prospectivo 

Avaliação de 

desfecho 

(potencial efeito 

benéfico) 

1.639 solicitações de informação 

respondidas, sendo 1.017 elegíveis e 

455 formulários retornados: 

 

Desfecho positivo foi relatado em 

190/455 casos (42%): otimização de 

dose, aprimoramento da adesão, 

escolha de antibiótico mais adequado, 

interação medicamentosa evitada, 

entre outros, são exemplos de 

desfechos clínicos relatados.   

Em 58% dos casos o benefício foi 

desconhecido ou nenhuma resposta foi 

relatada. Nenhum desfecho negativo 

potencial foi documentado. 

 

 Hedegaard; 

Damkier (2009)  

 

Dinamarca 

Estudo 

prospectivo 

Avaliação de 

desfecho 

(impacto clínico: 

informação útil, 

mudança de 

conduta, 

disseminação a 

outros 

profissionais)  

197 questionários enviados a médicos, 

sendo 183 retornados: 

 

97% dos médicos consideraram a 

resposta completamente (83%) ou 

parcialmente (14%) útil. Noventa por 

cento das informações foram 

utilizadas para pacientes específicos, 

79% foi utilizada para informar o 

paciente, 45% propiciou mudança de 

terapia. A informação foi disseminada 

a outros profissionais em 51% dos 

casos e considerada útil para pacientes 
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futuros em 67%. 

 

 Widnes; Schjøtt 

(2009)  

 

Noruega 

Estudo 

prospectivo 

Avaliação de 

desfecho 

(impacto clínico 

relatado por 

médicos que 

solicitaram 

informação sobre 

o uso de 

medicamentos 

durante a 

gravidez) 

162 questionários foram 

encaminhados, sendo 123 (76%) 

retornados: 

 

As informações emitidas evitaram o 

uso ou propiciaram a descontinuação 

de uma terapia em 36 (29%) casos, 

ajudaram os médicos a iniciar ou 

continuar uma terapia em 47 (38%) 

casos, evitaram a interrupção de uma 

gravidez em 11 (9%) e foram 

importantes para avaliação de 

risco/benefício em 14 (11%). Em 10 

casos (8%) a informação não teve 

impacto clínico, foi perdida ou teve 

desfecho desconhecido em 4 (3%) e 

induziu aborto devido a terapia 

medicamentosa utilizada em 1 (1%). 

 

 Bramley et al 

(2009) 

 

Reino Unido 

Estudo 

prospectivo 

Avaliação de 

desfecho (nº de 

perguntas para as 

quais a 

informação/ 

recomendação do 

SIM foi utilizada 

e/ou influenciou 

a mudança do 

tratamento do 

paciente, ações 

adotadas após 

emissão da 

resposta pelo 

SIM, nº de 

pacientes cujo 

desfecho clínico 

foi diferente do 

esperado) 

40 entrevistas por telefone foram 

realizadas (a entrevista continha 

perguntas a serem feitas no momento 

e alguns dias após a emissão da 

resposta pelo SIM): 

 

32 profissionais (80%) esperaram a 

resposta do SIM para definir sua 

intervenção de cuidado, 5 (12,5%) 

estavam manejando problemas do 

paciente, mas necessitavam de 

confirmação do plano de cuidado para 

otimizar terapia. 

 

32 perguntas puderam ser 

acompanhadas quanto ao impacto 

direto da resposta do SIM nos 

pacientes:  

19 pacientes (59%) alcançaram o 

desfecho esperado, 3 (9%) 

melhoraram apesar do esperado ser a 

manutenção ou piora do quadro 

clínico, 6 (19%) permaneceram com o 

mesmo quadro clínico, no entanto, 

esperava-se melhora e para 4 (13%) os 

desfechos ficaram desconhecidos. 

 

 McEntee et al 

(2010) 

 

Reino Unido 

Estudo 

prospectivo 

Avaliação de 

desfecho (uso e 

utilidade da 

informação/ 

recomendação 

emitida pelo 

CIM) 

672 questionários foram 

encaminhados impressos ou por e-

mail, sendo que 459 (68%) foram 

retornados: 

 

422/440 (96%) dos entrevistados 

responderam que consideraram a 
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recomendação do CIM na sua tomada 

de decisão; 435/457 (95%) seguiram a 

recomendação emitida pelo CIM e 

22/457 (5%) não utilizaram a 

informação/ recomendação. 

 

430 profissionais relataram o que 

fizeram após a resposta emitida pelo 

CIM: 

350 aplicaram a informação/ 

recomendação no cuidado de um 

paciente naquele momento, 125 

utilizariam para pacientes futuros, 105 

usaram para desenvolvimento 

profissional, 69 para treinamento ou 

ensino, 8 para pesquisa e 21 em outros 

contextos. 
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INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

A maioria dos estudos de avaliação de SIM/CIM publicados, que atenderam aos 

critérios de seleção, foi realizada no Reino Unido, Canadá, Noruega e EUA e foram 

observacionais prospectivos. Técnicas para minimização de avaliações de qualidade 

falso positivas foram consideradas; caso o profissional seja entrevistado por telefone ou 

pessoalmente, este tende a avaliar o serviço mais positivamente. O cuidado em se evitar 

retornos falsos positivos através da garantia do anonimato ao profissional que está 

sendo entrevistado é bastante importante e assegura maior confiabilidade aos achados 

do estudo. Os estudos avaliando SIM/CIM combinaram medidas de processo e desfecho 

para melhor avaliação de impacto, já que, ainda não se tem um indicador com máxima 

validade, sensibilidade e especificidade para avaliação desse tipo de serviço 

(BERTSCHE; HÄMMERLEIN; SCHULZ, 2007; MELNYK; SHEVCHUK; 

REMILLARD, 2000; SPINEWINE; DEAN, 2002; WIDNES; SCHJØTT, 2009).  

Diversos estudos que avaliaram a opinião de usuários dos serviços dos CIM têm 

relatado impacto favorável no cuidado ao paciente (HANDS; STEPHENS; BROWN, 

2002; HEDEGAARD; DAMKIER, 2009; McENTEE et al, 2010; SCHJØTT; POMP; 

GEDDE-DAHL, 2002; WIDNES; SCHJØTT, 2009), mas em apenas um estudo 

(MELNYK; SHEVCHUK; REMILLARD, 2000) esse impacto foi confirmado por um 

painel independente que avaliou a provável resposta clínica do paciente. 

Estudo prospectivo deve ser realizado para se determinar a utilidade da 

informação provida pelos CIM/SIM e consequências sobre os desfechos para o paciente 

ou mudanças nas práticas e comportamentos no uso racional de medicamentos 

(BERTSCHE; HÄMMERLEIN; SCHULZ, 2007). No estudo de Melnyk, Shevchuk e 

Remillard (2000), por exemplo, foi realizado seguimento de 6 semanas para avaliação 

dos desfechos para os pacientes a partir das solicitações de informação coletadas 

durante 8 semanas. Para realizar essa avaliação, parâmetros objetivos e/ou subjetivos 

foram identificados para cada caso clínico analisado. Alguns desfechos positivos 

refletem benefício imediato derivado da informação sobre medicamento prestada pelo 

CIM, como início de terapia medicamentosa e resolução de uma doença aguda ou de 

sintomas. Por outro lado, benefício em longo prazo, como o controle de doença crônica, 

é frequentemente caracterizado como desfecho indeterminado e pode não ser possível 

sua identificação como desfecho positivo (CARDONI; THOMPSON, 1978). Dessa 
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forma, o seguimento em longo prazo para avaliação adequada dos desfechos impõe 

limitações aos estudos de avaliação da qualidade dos CIM.   

A grande variabilidade de tempo na coleta dos dados, assim como o perfil de 

cada SIM/CIM pode ter refletido nos achados de cada estudo. Em relação ao período 

de coleta das solicitações de informação para avaliação da qualidade do SIM/CIM, esta 

variou consideravelmente de algumas semanas (BRAMLEY et al, 2009; CARDONI; 

THOMPSON, 1978; MELNYK; SHEVCHUK; REMILLARD, 2000; SILVA et al, 

2005) a um ano ou mais (BERTSCHE; HÄMMERLEIN; SCHULZ, 2007; 

HEDEGAARD; DAMKIER, 2009; SCHJØTT; POMP; GEDDE-DAHL, 2002; 

WIDNES; SCHJØTT, 2009). Quanto ao perfil do CIM, o estudo brasileiro publicado 

por Silva e colaboradores (2005), por exemplo, teve apenas 36% do total de 

perguntas, nos três meses de coleta de dados, relacionado à paciente. Serviços ou 

centros que respondem mais perguntas que envolvem pacientes, possivelmente, 

terão maior impacto sobre o uso racional de medicamentos. Porém, deve-se 

considerar que a informação prestada a um profissional, mesmo em resposta a uma 

dúvida que não tenha um paciente envolvido naquele momento, pode ser utilizada 

para o cuidado de um paciente futuro e também disseminada aos demais 

profissionais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diversos estudos demonstraram impacto positivo dos SIM/CIM no uso racional 

de medicamentos, porém a qualidade dos estudos incluídos nesse parecer é considerada 

baixa. Por outro lado, a força de recomendação é forte em favor da tecnologia avaliada, 

uma vez que os achados dos diversos estudos inclusos nesse parecer são similares e 

consistentes. Além disso, há dificuldades metodológicas e práticas na condução de 

estudos que avaliem adequadamente serviços e centros de informação sobre 

medicamentos, parecendo não haver desenho de estudo ideal para avaliação desse tipo 

de serviço.  

No Brasil, faltam estudos que avaliem o impacto dos SIM/CIM nos desfechos 

clínicos dos pacientes. Essa avalição poderia fortalecer estes serviços, estimular sua 

criação em hospitais ou outros estabelecimentos de saúde, justificar investimentos nos 

serviços já existentes e assim beneficiar um número maior de pacientes através do 

suporte à tomada de decisão de diversos profissionais de saúde e gestores.  

O SIM/CIM pode influenciar a tomada de decisão no âmbito individual ou 

coletivo. No contexto da judicialização da saúde, por exemplo, o CIM poderia ser uma 

fonte de informação importante para os operadores do Direito que necessitam decidir 

sobre questões relativas ao acesso a medicamentos mediante ação judicial. 

Uma rede de centros e serviços de informação sobre medicamentos 

(REBRACIM) foi criada no Brasil, em 2010, na busca pela articulação das atividades 

desenvolvidas pelos SIM/CIM do país.  Muitos SIM/CIM já realizam treinamentos de 

estudantes de graduação e profissionais farmacêuticos na prática clínica baseada em 

evidências, atendem a Secretarias estaduais e municipais de saúde, elaborando pareceres 

técnicos em resposta às demandas judiciais de medicamentos e integram Comissões 

como as de Farmácia e Terapêutica (CFT), por exemplo. 

Os achados internacionais parecem suficientes para justificar os investimentos 

na criação e fortalecimento dos serviços existentes. Apesar disso, é importante que se 

avalie o impacto, no cuidado ao paciente, da informação sobre medicamentos prestada 

pelos SIM/CIM no Brasil, através de estudos prospectivos, na tentativa de corroborar os 

achados apresentados neste parecer e para que se tenham dados locais dos indicadores 

de resultado da avaliação destes serviços.  
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APÊNDICE A 

Quadro 5 - Estratégias de busca adicionais realizadas nas fontes de informação on line 

FONTES DE 

INFORMAÇÃO 

ESTRATÉGIA DE 

BUSCA 

RESULTADOS ESTUDOS 

SELECIONADOS 

 

LILACS 

 

 

("drug information" OR 

"medicine information") 

AND (service$ OR center) 

AND (impact OR utility OR 

"clinical practice" OR 

"patient care") 

 

4 

 

0 

  

(centro OR serviço) AND 

informação AND 

medicamento$ 

 

 

90 

 

 

10 

    

PubMed ("Drug Information 

Services"[Mesh]) AND 

"Health Impact 

Assessment"[Mesh] 

 

1 

 

0 

  

(("Drug Information 

Services"[Mesh])) AND 

"Quality Assurance, Health 

Care"[Mesh] 

 

 

970 

 

 

22 

  

(( "Drug Information 

Services/organization and 

administration"[Mesh] OR 

"Drug Information 

Services/standards"[Mesh] 

OR "Drug Information 

Services/statistics and 

numerical data"[Mesh] OR 

"Drug Information 

Services/utilization"[Mesh] 

)) AND "Quality Assurance, 

Health Care"[Mesh] 

 

 

396 

 

 

25 

  

"Drug Information 

Services/economics"[Mesh] 

 

172 

 

12 
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APÊNDICE B 

 
Figura 1 – Fluxograma da seleção dos estudos

3
  

                                                           
3
 Adaptado de: PRISMA – Transparent Reporting of Systematic Review and Meta-analysis. Disponível 

em:< http://www.prisma-statement.org/index.htm> 

Publicações identificadas 
através da busca  na Cochrane, 

Embase, Lilacs, Pubmed e 
Scopus 

2.146 artigos 

Publicações 
selecionadas 

50 artigos 

Estudos inclusos 

8 estudos 

Publicações 
excluídas 

41 estudos 

Publicações após a 
remoção das 
duplicatas 

1.412 artigos 
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ANEXO A 

 

Quadro 6 - Avaliação da qualidade da evidência científica
4
 

REVISÃO SISTEMÁTICA – Hands; Stephens; Brown (2002) 

1. A revisão se baseou numa pergunta estruturada, explícita e 

sensível? 

SIM 

2. A busca por estudos relevantes foi detalhada e completa? SIM 

3. Os estudos primários apresentavam alta qualidade 

metodológica? 

NÃO 

4. A avaliação dos estudos incluídos pode ser reproduzida? SIM 

5. Os resultados foram semelhantes de estudo para estudo? SIM 

6. Qual a precisão dos resultados? Os estudos avaliaram diferentes 

parâmetros relacionados ao benefício 

clínico de pacientes. Boa parte destes 

benefícios foi relatada pelos 

profissionais que utilizaram o serviço e 

que relacionaram a mudança de conduta 

clínica à informação prestada pelo 

CIM/SIM. Apesar de demonstrado que o 

CIM/SIM auxilia a tomada de decisão 

dos prescritores sobre o uso de 

medicamentos e pode contribuir no 

processo de cuidado, há outros fatores 

influentes que não permitem que se 

relacione apenas à informação prestada 

por este serviço os benefícios ou 

malefícios alcançados no cuidado ao 

paciente.  

7. Todos os desfechos importantes foram considerados? SIM 

 

  

                                                           
4
 Adaptado de GUYATT, G.; RENNIE, D. Diretriz para utilização de literatura médica. Fundamentos 

para a prática clínica da medicina baseada em evidências. Porto Alegre: Artmed, 2006.  



ANEXO B 

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE   

 RESUMO DOS  

RESULTADOS 

IMPORTÂNCIA 

Nº de 

estudos 

Desenho Limitações 

sérias? 

Inconsistências? Evidência 

indireta? 

Imprecisão Outras 

considerações? 

Nº de entrevistas Efeito Qualidade  

Indicador de processo (tempo de resposta, acurácia, objetividade, clareza da resposta, satisfação do usuário) 

7 

estudos 

Estudos 

observacionais  

(retrospectivos e 

prospectivos) 

Não Não Não Não Apesar da 

avaliação de 

intervenções, 

programas e 

serviços ser 

idealmente 

realizada através 

de estudos 

experimentais, 

estes estudos 

observacionais 

foram adequados 

quando se analisa 

o contexto de um 

serviço de 

informação sobre 

medicamentos 

Entre 117 a 459 

formulários 

retornados 

Satisfação com 

tempo de 

resposta entre 

66,9% a 99% 

 

Resposta 

Acurada: cerca 

de 96,8%; 

Objetiva: 88% 

a 91,8%; 

Completa: 

75,9% a 87%; 

Clara: 

cerca de 88% 

 

Satisfação do 

usuário: cerca 

de 92,9% 

Baixa Crítica 

Nº de 

estudos 

Desenho Limitaçõ

es sérias? 

Inconsistências

? 

Evidênci

a 

indireta

? 

Imprecisã

o 

Outras 

considerações? 

Nº de 

entrevistas 

Efeito Qualidade  

Indicadores de resultado (utilidade da informação, ação tomada após informação, impacto no resultado terapêutico do paciente) 

9 

estudos 

Estudos 

observacionais 

(retrospectivos e 

prospectivos) 

Não Não Não Não Apesar da 

avaliação de 

intervenções, 

programas e 

serviços ser 

idealmente 

realizada através 

de estudos 

Entre 40 a 459 

formulários 

retornados 

Mudança na 

terapia: entre 

45% a 60,7% 

 

 

Baixa Crítica 
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experimentais, 

estes estudos 

observacionais 

foram adequados 

quando se analisa 

o contexto de um 

serviço de 

informação sobre 

medicamentos 

1 estudo Revisão 

sistemática de 6 

estudos 

observacionais 

Não Não Não Não Não Entre 132 a 453 

formulários 

retornados nos 

estudos 

observacionais 

Redução da 

mortalidade: 

44 mortes/ano/ 

hospital 

Moderada Crítica 



ANEXO C 

DECLARAÇÃO DE POTENCIAIS CONFLITOS DE INTERESSE 

 

1 - Nos últimos cinco anos, você ou pessoa diretamente relacionada,
 
aceitou o que se segue de alguma instituição ou 

organização que possa de alguma forma se beneficiar ou ser financeiramente prejudicada pelos resultados da sua 

atividade?  

a) Reembolso por comparecimento a simpósio? S ( ) N ( x) 

b) Honorários por apresentação, conferência ou palestra? S ( ) N ( x)  

c) Honorários para organizar atividade de ensino? S ( ) N (x ) 

d) Financiamento para realização de pesquisa? S ( ) N (x )  

e) Recursos ou apoio financeiro para membro da equipe? S () N ( x) 

f) Honorários para consultoria? S ( ) N (x) 

 

2 - Durante os últimos cinco anos, você ou pessoa diretamente relacionada prestou serviços a uma instituição ou 

organização que possa de alguma forma se beneficiar ou ser financeiramente prejudicada pelos resultados da sua 

atividade? S ( ) N ( x) 

 

3 - Você ou pessoa diretamente relacionada possui apólices ou ações de uma instituição que possa de alguma forma se 

beneficiar ou ser financeiramente prejudicada pelos resultados da sua atividade? S ( ) N ( x) 

 

4 - Você ou pessoa diretamente relacionada atuou como perito judicial sobre algum assunto de sua atividade? S( ) N( 

x) 

 

5 - Você ou pessoa diretamente relacionada tem algum outro interesse financeiro conflitante com a sua atividade? S ( ) 

N ( x) 

 

6 - Você ou pessoa diretamente relacionada poderiam ser beneficiados pelos resultados da sua atividade? S (X ) N ( ) 

 

7 - Você ou pessoa diretamente relacionada possui um relacionamento íntimo ou uma forte antipatia por uma pessoa 

cujos interesses possam ser afetados pelos resultados da sua atividade? S( ) N( x) 

 

8 - Você ou pessoa diretamente relacionada possui uma ligação ou rivalidade acadêmica com alguém cujos interesses 

possam ser afetados pelos resultados da sua atividade?  

S ( ) N ( x) 

 

9 - Você ou pessoa diretamente relacionada possui profunda convicção pessoal ou religiosa que pode comprometer o 

que você irá escrever e que deveria ser do conhecimento dos tomadores de decisão na aplicabilidade dos resultados da 

sua atividade? S ( ) N (x ) 

 

10 - Você ou pessoa diretamente relacionada participa de partido político, ONG ou outro grupo de interesse que possa 

influenciar os resultados da sua atividade? S(X) N() 

 

Caso você tenha respondido “sim” a qualquer uma perguntas anteriores, favor declarar o interesse conflitante: informo 

que atuo como farmacêutica de um Centro de Informação sobre Medicamentos na Universidade Federal da Bahia e 

faço parte do Comitê Gestor da Rede Brasileira de Centros e Serviços de Informação sobre Medicamentos 

(REBRACIM). 

 

Nome: Ivellise Costa de Sousa   Data: 25/07/2013 
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