Colóquio
Câmara Municipal do Funchal
15 março
Local: Câmara Municipal do Funchal – Sala da Assembleia Municipal
A resistência das bactérias aos antibióticos é um problema de saúde pública.
Atualmente, o uso excessivo destas drogas 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 expectativas 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 sua 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 fulcral reunir diferentes atores locais, que podem envolver-se neste processo de
mudança, contra o uso irracional de medicamentos. Pretende ser um espaço de oportunidade 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
Horário
14:00h

Destinatários:
Profissionais e instituições das
seguintes áreas:
• Saúde
• Educação
• Gerontologia
• Serviço Social
• Psicologia
• Comunicação Social
Outras áreas, instituições e
profissionais empenhados na
melhoria da saúde e qualidade de
vida das pessoas.
Entrada livre:
Contacto: Divisão de
Social – Tel: 291 211 111

Ação

Receção dos participantes

14:30h

Sessão de Abertura
Dr. Miguel Albuquerque – Presidente da Câmara Municipal do
Funchal

15:00h

O Projeto Resista
Dra. Teresa Almeida Pinto – Presidente da Associação VIDA

15:30h

Estratégias para reduzir as resistências aos antibióticos.
Dra. Margarida Câmara – Médica da Comissão de Farmácia e
Terapêutica do SESARAM, E.P.E.

16:00h

O Papel dos Meios de Comunicação Social nas Campanhas de
Promoção para Saúde.
Dra. Lília Bernardes – Jornalista
Espaço para Debate
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