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PARECER :

O requerente pretende caracterizar as necessidades formativas e de

informação em antibioterapia de médicos dentistas, tendo em vista a

concepção de acções formativas que contribuam para uma prescrição

adequada. O projecto de estudo apresentado divide-se em duas fases, a

saber, (i) explorar as necessidades e preferências de formação de médicos

dentistas no âmbito da antibioterapia e, (ii) identificar as fontes de

informação sobre antibioterapia utilizadas por estes profissionais na sua

prátÍca, bem como necessidades a este nível.

O estudo em questão pretende servir de suporte à elaboração de uma

dis=eriaçãa de n:estrado em Cuidacios Farmacêuticos pela FFUL, não

esiando esta instltuição relacionada com a obtenção de dados.
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A documentação submetida é explícita no que respeÍta à metodologia a

ser utilizada. Numa primeira fase a análise será meramente qualitativa

com base em entrevistas. Segue-se, numa segunda etapa, um estudo

quantitativo através de inquérito por questionário, elaborado a partir dos

dados recolhidos nas entrevístas. No entanto, número de indÍvíduos

envolvidos não é claro.

Relatívamente à protecção de dados a requerente afirma que estes serão

obtidos tendo em consideração os seguintes aspectos:

- Participação voluntária mediante consentimento informado;

- Anonimização dos dados (Estudo 1) e Anonimato dos participantes

(Estudo 2);

- Confidencialidade dos dados obtidos.

Adicionalmente, a confidencialidade dos dados será assegurada "pela não

divulgação a terceiros de qualquer dado pessoal recolhido no decurso do

estudo bem como pelo acesso reservado aos dados - toda a informação

será guardada em locais seglJros".

CONCLUSÃO:

O estudo encerra uma potencial relevância no que diz respeito ao controlo

da emergência aos antimicrobianos.

Pelo acima referido, do ponto de vista das questões éticas, nada a opor à

ao pedido solicítado. Deverá contudo ser fornecida a autorização do

coordenador de departamento.
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