
 

Proposta: OP_2020_09  

Proponente: Rita João Esperança Duarte (CP 11842) 

Natureza da proposta: Individual 

Designação da proposta:  

Materiais Educacionais (mais) dirigidos aos Doentes 

Área de Intervenção: Intervenção comunitária  

Objetivo e metas da proposta:  

O objetivo desta proposta é tornar a informação contida nos materiais educacionais 

dirigidos aos doentes mais apelativa e compreensível.  

São metas desta proposta: 

1) avaliar diferentes materiais educacionais dirigidos aos doentes; 

2) compilar diferentes propostas de alteração; 

3) propor alterações à autoridade competente. 

Duração prevista: 12 meses  

Abrangência geográfica: Nacional 

População-alvo: Doentes que fazem medicamentos com materiais educacionais 

Valor total da proposta e orçamento detalhado: 18000 euros 

O orçamento previsto são 18000 euros, repartidos em 14000 euros para o inquérito com 

representatividade nacional e 4000 euros para publicação do artigo. 

O orçamento que apresento baseia-se em exemplos da minha prática profissional. 

Para ter uma representatividade nacional e chegar a uma amostra significativa de 

população que faz medicação abrangida por materiais educacionais, a dimensão 

total da amostra deve ser alargada, contemplando uma baixa percentagem de erro e 

um intervalo de confiança significativo.  



 

▪ O orçamento previsto para o inquérito considera a implementação do inquérito, 

a recolha de informação, a análise estatística de resultados e a entrega do 

relatório final; 

▪ O orçamento previsto para a publicação do artigo refere-se à publicação num 

meio de referência nacional especializado. 

Descrição da proposta:  

Alguns medicamentos apresentam Medidas de Minimização de Risco (RMM - Risk 

Minimisation Measures) específicas para facilitar uma decisão informada na sua 

prescrição, distribuição ou utilização. Em alguns casos, estas RMM incluem Materiais 

Educacionais dirigidos aos doentes ou cuidadores, que suplementam a informação 

disponível no Folheto Informativo dos medicamentos.   

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) publica orientações relativas às RMM e 

Materiais Educacionais, cabendo às Companhias Farmacêuticas implementar estas 

medidas e estes Materiais Educacionais. 

Além das orientações da EMA, o INFARMED dispões ainda das suas próprias orientações. 

Algumas Companhias Farmacêuticas fazem estudos de efetividade das RMM e dos 

Materiais Educacionais, voluntários ou impostos pelas autoridades. 

Da minha experiência, os materiais educacionais dirigidos aos doentes nem sempre são 

compreendidos por estes. Os doentes não compreendem a importância destes 

materiais, não entendem a sua mensagem ou simplesmente desconhecem a sua 

existência. 

Assim, sugiro uma primeira avaliação dos materiais educacionais, por inquéritos aos 

doentes, com o objetivo de entender se os doentes conhecem os materiais 

educacionais dos seus medicamentos, se entendem as mensagens aí inscritas, se o 

aspeto (layout) dos materiais é adequado, se surgem dúvidas após a sua leitura, como 

pode ser melhorado o conhecimento e distribuição destes materiais, entre outras. 

Esta primeira avaliação permitirá definir propostas de alteração de acordo com as 

necessidades dos doentes, que podem ser divulgadas sob a forma de artigo. 



 

Numa fase final, as propostas de alteração serão apresentadas à autoridade 

competente. 

Sabemos que os materiais educacionais não podem (nem devem!) ser considerados 

materiais promocionais. Sendo o objetivo destes materiais manter os doentes informados 

sobre os riscos dos seus medicamentos, os materiais educacionais precisam de ser 

apelativos à leitura pelos doentes e de fácil compreensão.  

Alguns farmacêuticos estão envolvidos na preparação destes Materiais Educacionais. 

Será que poderiam estar também envolvidos na sua distribuição e apoio à 

compreensão pelo doente? 

Modelo de operacionalização:  

Um dos métodos poderia ser selecionar diferentes materiais educacionais disponíveis no 

território nacional, por amostragem, e avaliá-los diretamente um por um.  

Esta candidatura visa uma abordagem mais abrangente e pretende inquirir os doentes 

sobre os materiais educacionais que lhes são dirigidos.  

Deste modo, o inquérito visa questionar os doentes, como referi, sobre se conhecem os 

materiais educacionais dos seus medicamentos, se entendem as mensagens aí inscritas, 

se o aspeto (layout) dos materiais é adequado, se surgem dúvidas após a sua leitura, 

como pode ser melhorado o conhecimento e a distribuição destes materiais, entre 

outras.  

O inquérito poderá ser feito por telefone ou email a uma população que se saiba tomar 

medicamentos. O inquérito pode assemelhar-se a um Estudo de Mercado para o qual 

serão selecionadas pessoas que façam medicação abrangida por materiais 

educacionais (realizado por um empresa de estudos de mercado) ou pode ser feito em 

parceria com a Associação Nacional das Farmácias (ANF), por exemplo, que detém 

uma base de dados da população que adquire produtos nas farmácias suas 

associadas, depreendendo-se que nestes se incluem pessoas que fazem medicação 

abrangida por materiais educacionais. 

 

 


