
Coordenadoria de Vigilância em Saúde
COVISA/SMS

www.prefeitura.sp.gov.br/covisa

Coordenadoria de Vigilância em Saúde - COVISA
Gabinete
Rua Santa Isabel, 181 - Vila Buarque - São Paulo - SP - CEP 01221-010

Telefone: 3397-8202

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria de Vigilância em Saúde

SEMANA MUNDIAL DE USO CONSCIENTE DE 
ANTIBIÓTICOS - 12 A 18 DE NOVEMBRO DE 2018

Prezados,

Carta aberta aos profissionais de Saúde

Vimos informar que estamos na “Semana Mundial de Uso Consciente de Antibióticos”. A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou em 2015 o Plano de Ação Global em Resistência 
aos Antimicrobianos, com recomendações para que os países consigam combater esse problema de saúde pública. A preocupação é grande, já que a resistência aos antimicrobianos 
pode deixar a área de saúde com cada vez menos opções para o tratamento de infecções. Atualmente novas opções de medicamentos antimicrobianos são reduzidas.

Você, profissional de saúde, é o ator principal no combate às “bactérias multirresistentes aos antimicrobianos ”.

Você adota essas medidas em seu ambiente de trabalho?

- Higiene das mãos nos momentos preconizados pela Organização Mundial da Saúde;
- Manutenção de ambientes, materiais e artigos de assistência limpos;
- Dispensação de antibióticos somente com receita prescrita por médico e dentista;
- Conversa com os pacientes/clientes sobre a forma correta de usar os antibióticos. A resistência microbiana aos antibióticos e o perigo do uso indiscriminado de antimicrobianos devem 
ser parte dos temas nas atividades de educação continuada da equipe;
- Conversa com os pacientes/clientes sobre prevenção de infecções (ex: vacinação, higiene das mãos)
- Discussão dos casos de resistência bacteriana e fúngica com equipes médicas, farmacêuticas, profissionais da enfermagem e comissão de controle de infecção hospitalar.

Há risco dos antibióticos perderem a sua efetividade devido ao uso indiscriminado e não criterioso na assistência à saúde. 

Em muitos casos, o uso de antimicrobiano não é necessário, fique atento.


