Colóquio “Resista”
Angra do Heroísmo
13 março 2012
Local: Auditório do Centro de Congressos de Angra do Heroísmo
Entidade Promotora do Projeto: Associação VIDA
Organizado com o apoio da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
A resistência das bactérias aos antibióticos é um problema de saúde pública.
Atualmente, o uso excessivo destes fármacos é a principal razão para o
aparecimento de bactérias resistentes.
O papel dos pacientes enquanto consumidores é cada vez mais importante.
Eles precisam de ter acesso à informação e ao conhecimento para reduzir as
suas expetativas face ao uso de antibióticos e não enveredar pela
automedicação, como prática corrente.
A Campanha Nacional Pelo Uso Racional de Antibióticos e Pela Prevenção
da Resistência Bacteriana centra-se na informação de toda a sociedade, em
particular das pessoas mais velhas. O respeito pelas decisões terapêuticas dos
médicos necessita da compreensão e aceitação pelos pacientes.
O esforço de aprendizagem para mudar mentalidades e promover
comportamentos mais saudáveis e responsáveis deve ser tarefa de toda a
sociedade e em particular dos agentes com maior poder de formação,
informação e sensibilização.
O Colóquio tem como objetivo reunir diferentes atores locais que se envolvam neste processo de mudança,
contra o uso irracional de medicamentos. Pretende ser um espaço de oportunidades para profissionais de diferentes
áreas exporem as suas opiniões, apresentarem o seu campo de atuação e de debater/delinear estratégias conjugadas
e ajustadas às realidades socioeconómicas e culturais da região.

PROGRAMA
Destinatários:
Profissionais e instituições das
seguintes áreas:
• Saúde
• Educação
• Gerontologia
• Serviço Social
• Psicologia
• Comunicação Social
Instituições e profissionais de
outras áreas empenhados na
melhoria da saúde e qualidade
de vida das pessoas mais velhas.
Entrada livre
Inscrição obrigatória até 10 de
março (sujeita à disponibilidade
de lugares)
Para se registar envie um email
para a Associação VIDA:
pedroafonso@viver.org

Horário
14:00

Receção dos participantes

14:30

Sessão de abertura
Drª Sofia Couto – Exma. Srª Presidente da CM Angra do Heroísmo

15:00

O projeto RESISTA
Drª Teresa Almeida Pinto – Presidente da Associação VIDA

15:30

A resistência aos antibióticos
Prof. Alexandre Rodrigues – Escola Superior de Enfermagem AGH

16:00

O papel do farmacêutico no aconselhamento e promoção
para a educação da saúde
Dr. Bruno Machado – Farmacêutico

16:30

O papel das escolas
Drª Dora Rodrigues – Escola Profissional da Stª Casa Misericórdia

17:00

O papel dos média na promoção da saúde
Marta Silva – Jornalista RTP Açores

17:30

Debate / Encerramento
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