


O Centro de Informação do Medicamento (CIM) da Ordem dos Farmacêuticos foi criado em 1984  
como um serviço destinado a proporcionar aos farmacêuticos informação objetiva e independente na 
área do medicamento. 
 
O propósito do CIM é disponibilizar informação avaliada e atualizada destinada a auxiliar a tomada de 

decisões relacionadas com o uso dos medicamentos, promovendo o seu uso correto. O CIM tenta 

contribuir também para a formação de colegas farmacêuticos e estudantes de Ciências Farmacêuticas.  

Aurora Simón (Diretora Técnica) 

Fernanda Silva (Secretariado) 

Ana Paula Mendes (Farmacêutica)  



O CIM recolhe, seleciona e avalia as fontes de 

informação sobre medicamentos e  

terapêutica. O Centro conta com uma  

biblioteca de apoio e com sistemas  

automatizados de recuperação da  

informação, sendo também elaboradas bases 

de dados próprias. Tem como principais  

atividades a pesquisa, elaboração e  

divulgação de informação sobre  

medicamentos e farmacoterapia. 

▪Apoio, tanto a profissionais como a estudantes, na procura, acesso e seleção de fontes de informação para  
conhecimento aprofundado de um tema, ou para elaboração de trabalhos. 

▪Estágios em Informação de Medicamentos para alunos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas.  

▪Resposta aos pedidos internos de informação ou colaboração procedentes dos vários órgãos da Ordem dos  
Farmacêuticos sobre assuntos diversos relacionados com medicamentos.  

▪Colaboração em atividades dirigidas aos alunos, nomeadamente em aulas sobre Informação de Medicamentos 
e no Concurso de Aconselhamento ao Doente (CAD) organizado pela APEF. 

▪Resposta a consultas 

A informação passiva, que consiste na res-
posta a consultas sobre medicamentos e 
terapêutica, é uma das principais atividades 
do CIM. 

▪Informação ativa  

Tem como base a edição de publicações e a informação disponibilizada através 
da secção do CIM no Portal da OF.  



Distribuição por tema 

Distribuição por consultante 

Medicamentos estrangei-

ros (informação e similares) 

Efeitos secundários, inte-

rações, contraindicações 

Informação geral: mono-

grafia, bibliografia 

Uso terapêutico, posolo-

gia, eficácia comparativa 

Bibliografia 

Formulação magistral, 

tecnologia farmacêutica 

Disponibilidade (med. 

autorizados, lançados, retira-

dos, apresentação, compartici-

pação) 

Estabilidade, incompatibi-

lidade e administração 

Legislação 

Identificação de medica-

mentos, composição, similares 

Mecanismo, dados farma-

cocinéticos 

Análises clínicas 

Vários 

41,92% 

20,51% 

26,03% 

4,36% 3,21% 

0,13% 

3,85% 

Farmacêuticos de 

Oficina 

Farmacêuticos de 

Hospital 

Farmacêuticos de 

Indústria 

Farmacêuticos de ARS 

Outros Farmacêuticos 

Alunos 

Não Farmacêuticos 

16,03% 

15,38% 12,69% 

6,54% 

5,26% 

5,00% 

3,33% 

2,31% 

1,15% 0,26% 

10,77% 
20,00% 

1,28% 

PEDIDOS DE CONSULTA 



TEMPO PARA COMUNICAR A RESPOSTA FORMA DE RESPOSTA 

RESPOSTAS DO CIM 

Telefone 

Carta 

Correio Eletrónico 

Fax 

Pessoal 

C.E. + Pessoal 

0,13% 0,13% 

1,54% 

0,51% 

35,26% 61,79% 

Imediata 

No próprio dia 

No dia seguinte (até 24h) 

Até 48h 

Até 1 semana 

> 1 semana 

Sem efeito 

7,44% 

7,31% 

42,56% 

24,23% 

15,77% 

1,92% 0,77% 

(Em 47,4% das respostas foi enviada documentação complementar) 



E-PUBLICAÇÕES 

BOLETIM DO CIM 

O Boletim do CIM tem como 
objetivo proporcionar informação 
científica e técnica aos farmacêu-
ticos, através de revisões curtas e 
práticas sobre medicamentos e 
terapêutica e, de forma mais 
abrangente, sobre temas relacio-
nados com a intervenção  farma-
cêutica.  

As e-Publicações são publicações 
técnicas com conteúdos originais 
sobre farmacoterapia ou temas 
de interesse farmacêutico, com 
um caráter mais prático. 

NOVIDADES EM TERAPÊUTICA 

Divulgação de notícias, noti-
ficações, ou alertas sobre 
temas de interesse relacio-
nados com os medicamen-
tos – Atualidade. 

Resumo de artigos, ou docu-
mentos recentemente publi-
cados, com utilidade para a 
intervenção farmacêutica – 
Artigos. 



Aceda à Secção do CIM no Portal da OF em: 

 www.ordemfarmaceuticos.pt/cim 

A secção do CIM permite aceder de forma direta e imediata ao arquivo do CIM, onde são 
disponibilizadas todas as publicações divulgadas até à data. 

 

Aqui, poderá também aceder à área de “Recursos de Informação”, que compila uma  
vasta gama de websites da área da Saúde, cujo objetivo é facilitar a pesquisa pessoal e a 
resolução dos problemas do utilizador. 



Fax: 213 191 398  

Telefone: 213 191 393  

Email: cim@ordemfarmaceuticos.pt  

Endereço: Rua da Sociedade Farmacêutica, n.º 18, 1169-075 Lisboa  

Site: www.ordemfarmaceuticos.pt/cim  


