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RESUMO:  

Introdução. Um Centro de Informação sobre Medicamentos (CIM) tem como propósito 

fornecer informações sobre medicamentos e/ou correlatos de forma objetiva e flexível. Seu 

conteúdo é elaborado por farmacêuticos capacitados que se utilizam de fontes confiáveis, 

atualizadas e, principalmente, baseadas em evidências científicas para sua composição . O 

primeiro CIM que se tem relato em literatura foi criado no Centro Médico da Universidade do 

Kentucky nos Estados Unidos, em 1962. A partir de uma farmacoterapêutica racional, o CIM 

norte-americano serviu de exemplo para outros países e que resultou na rápida expansão desta 

atividade pelo mundo, incluindo o Brasil. O CIM da Faculdades Pequeno Príncipe (FPP) 

consiste em um projeto de extensão que dura aproximadamente 6 meses e é composto por 

uma docente farmacêutica e dois estudantes do curso de farmácia. Uma das propostas do 

projeto é a de atender as dúvidas sobre medicamentos dos colaboradores da instituição e 

desenvolver atividades que promovam seu uso racional. Com o advento da pandemia de 

COVID-19, o CIM passou a ser ofertado 100% em ambiente remoto, um desafio para todos 

os envolvidos – docente e extensionistas – que precisaram se adequar e adaptar a este modelo 

de ensino-aprendizagem. Objetivos. Relatar a experiência de participar de um projeto de 

extensão no modelo síncrono de ensino e de desenvolver todas as atividades de forma remota.  

Relato de experiência. O CIM demanda quatro horas de dedicação dos acadêmicos 

extensionistas. Reuniões com a docente responsável, agora online, acontecem semanalmente 

para verificar se houve entrada de novas solicitações direcionados ao Centro. Ao identificar as 

dúvidas, nós, acadêmicos, buscamos na literatura informações independentes sobre o tema e 

elaboramos a primeira versão de resposta. De forma síncrona, as respostas são discutidas em 

grupo e as dúvidas por parte dos extensionistas são esclarecidas e alinhadas à melhor 

linguagem para serem retornadas aos colaboradores solicitantes. Antes da pandemia, todas 

essas etapas eram realizadas presencialmente. Além dos encontros, uma série de materiais são 

produzidos como as fichas técnicas e os boletins informativos. Novamente, destacamos que a 

criação desses conteúdos tem ocorrido em ambiente remoto, com os extensionistas elaborando 

e discutindo os assuntos distantes uns dos outros. Já foram abordados e elaborados diferentes 

temas como, a inteiração entre fármacos e o leite. Discussão. O modelo  síncrono de ensino-

aprendizagem é aquele que acontece em tempo real. Em um projeto de extensão à distância, 

significa que docente e extensionistas interagem, ao mesmo tempo, em um espaço virtual, por 

encontros em plataforma online. Dessa forma, tal ambiente permitiu a continuidade do CIM-

FPP através da realização de reuniões e atividades semanais com a realização de pesquisas, 

criação de boletins informativos, perguntas-testes, aprimoramento do vocabulário, estímulo 

pela busca de evidências científicas, aperfeiçoamento do conhecimento e desenvolvimento 

profissional voltado para a atenção farmacêutica. Pelo olhar do extensionista, podemos 



afirmar que mesmo durante a pandemia, com tantas restrições presenciais impostas, o modelo 

possibilitou o compartilhamento de conhecimento e muita discussão entre os envolvidos. De 

fato, houve repasse de informação e preparo para a realização das atividades online e dos 

desafios próprios do projeto, visando sempre seu objetivo principal, que consiste em 

promover o uso racional de medicamentos. Conclusões. A realização do projeto de extensão 

em ambiente remoto não alterou o desenvolvimento das atividades e a troca de conhecimento 

farmacêutico propostos pelo CIM.  
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