
 A resistência aos an-
timicrobianos é, atualmen-
te, uma das maiores amea-
ças à Saúde Pública. Em 
2009 a Direção Geral de 
Saúde (DGS) publicou o 
Programa Nacional de 
Prevenção das Resistências 
ao s  An t im i c rob iano s 
(PNPRA) com o objetivo 
geral de diminuir, a nível 
nacional, as resistências 
aos antimicrobianos.  
 
 Segundo a DGS 
esta realidade pode estar 
eventualmente associada a 
uma carência de formação 
especializada dos profis-
sionais de saúde no uso de 
antimicrobianos.  
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Sou obrigado a participar? 
 
Não, a sua participação é inteiramente 
voluntária, o que significa que poderá 
desistir a qualquer momento. A desistên-
cia não carece de justificação e revoga 
automaticamente o consentimento escrito 
que lhe pediremos para assinar. 
 
 
 
O que implica aceitar participar? 
 

A participação implica a realização de 

um entrevista. A entrevista terá uma 

duração aproximada de 45 minutos e, 

para garantir a recolha exacta dos 

dados, será gravada e posteriormente 

transcrita. Caso não permita a gravação 

poderemos tirar notas. 

Quais são os benefícios em 
participar? 
 
O Estudo poderá beneficiá-lo 
indirectamente através da 
conceção de ações formativas 
adaptadas às suas  necessidades 
e preferências e contribuindo, em 
últ ima análise, para uma 
prescrição mais racional de 
antibióticos em medicina dentária. 
 
 
Quais os riscos inerentes à 
minha participação? 
 
Não se antecipam riscos, uma vez 
q u e  a  i d e n t i d a d e  d o s 
participantes será protegida, 
nomeadamente através de 
anonimização e tratamento 
confidencial dos dados durante a 
transcrição.  

Qual é o objectivo do estudo? 
 
Os antibióticos contam-se entre 
os fármacos mais prescritos em 
medicina dentária. Serve este 
estudo para explorar as opiniões 
e experiências de médicos den-
tistas sobre a formação e infor-
mação em antibioterapia. 
 
 
No que consiste o estudo? 
 
O estudo consiste na realização 
de entrevistas a médicos dentis-
tas sobre as necessidades e pre-
ferências formativas no âmbito 
da prescrição de antibióticos 
assim como fontes de informação 
utilizadas na prática. 
 

Muito obrigada pela  

sua participação! 
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