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Resumo
Lima, Vera Lopes de Abreu; de Moraes, Anamaria. Legibilidade e
leiturabilidade das bulas de medicamentos presentes no tratamento
de pacientes cardíacos. Rio de Janeiro, 2007, 169p. Dissertação de
Mestrado — Departamento de Artes e Design, Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro.

Com o envelhecimento da população brasileira o número de pacientes de
doenças crônicas aumenta acentuadamente. A informação adequada ao paciente é
elemento fundamental para que este seja parte ativa, aumentando assim a
eficiência do tratamento. As bulas dos medicamentos podem contribuir de forma
significativa para a informação dos pacientes. Entretanto, para que isto ocorra, é
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necessário que a bula seja projetada levando em consideração as necessidades do
usuário. A hipótese desta pesquisa é que a desconsideração do usuário no projeto
das bulas presentes no tratamento de doenças cardiovasculares acarreta
dificuldade na legibilidade e leiturabilidade destas, gerando riscos pelo uso
inadequado do medicamento. Esta pesquisa tem o objetivo de colaborar para o
aumento da segurança dos pacientes crônicos na administração de medicamentos,
através da identificação dos fatores que prejudicam a legibilidade e leiturabilidade
das bulas. Para se alcançar estes objetivos foram utilizados métodos e técnicas em
duas etapas. Primeiramente, foram realizadas entrevistas com médicos e
pacientes, e avaliações heurísticas de duas bulas de um medicamento antihipertensivo largamente usado. Em seguida, foram realizados questionários junto
a médicos e pacientes do Instituto Nacional de Cardiologia, no Rio de Janeiro, a
respeito da legibilidade e leiturabilidade das bulas, assim como sua colaboração
na compreensão da enfermidade e tratamento. Através destes métodos, foram
confirmados problemas graves na legibilidade e leiturabilidade das bulas
presentes no tratamento de doentes cardíacos, gerando insegurança do paciente e
perigo no uso de medicamentos.

Palavras-chave
Ergonomia, legibilidade e leiturabilidade, bulas de medicamento, design
gráfico, informação ao paciente.

Abstract
Lima, Vera Lopes de Abreu; de Moraes, Anamaria. Legibility and
Readability of medicines package inserts present on cardiovascular
patients'treatment. Rio de Janeiro, 2007. 169p. MSc. Dissertation —
Departamento de Artes e Design, Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro.
Due the increasing aging of Brazilian population, it is also increasing the
number of chronic diseases’ patients. Adequate information is vital for the patient
to take an active role on treatment, increasing treatments’ efficiency. Patient
packages inserts may contribute significantly for patients’ information. This
research is based on the hypotheses that there is a lack on users’ needs during the
patient leaflets design. This lack may cause legibility and readability problems
and, consequently, risks by the inadequate use of medicine. The aim of the present
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research is to contribute to the safe use of medicines from cardiovascular patients.
Factors that may prejudice leaflets'legibility and readability were investigated.
The research techniques used were: Firstly interview with physicians and patients,
and heuristic evaluation of two leaflets of the most widely sold anti hypertensive
medicine in Brazil. Then, two questionnaires were applied; one with physicians
and the other with patients of the Instituto Nacional de Cardiologia (National
Institute of Cardiology), in Rio de Janeiro. Those two questionnaires concerned
on the leaflets' legibility and readability, and its cooperation on the patients’
comprehension of their disease and treatment. Serious legibility and readability
problems were identified on the leaflets, generating patient insecurity and unsafe
medicines'use.

Key-words
Ergonomics, legibility and readability, medicine leaflets, graphic design,
information to the patient.
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