Projeto Geração Saudável percorre o país ensinando os mais
novos a conhecer os sintomas do enfarte do miocárdio




O projeto visa a promoção e educação para a saúde em 24 escolas do país, levando a cerca de
10.000 jovens informações sobre sexualidade, alimentação e emergência médica
Cerimónia protocolar de apresentação do projeto ocorreu hoje em Lisboa, na escola Marquesa de
Alorna, em Lisboa contando com a presença do Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos Dr. Carlos
Maurício Barbosa e o Dr. Hélder Pereira Presidente da Associação Portuguesa de Intervenção
Cardiovascular (APIC)



A apresentadora Marta Gil, a modelo Isabel Figueira, o ator Alexandre da Silva, o Chef Bertílio
Gomes e o piloto Armindo Araújo serão os embaixadores do projeto

Lisboa, 13 de novembro de 2012 – O projeto Geração Saudável promovido pela Secção Regional de Lisboa
da Ordem dos Farmacêuticos, incluirá este ano informação sobre a sintomatologia do enfarte do miocárdio
e como agir em caso de emergência médica. Com a presença do Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Dr.
Carlos Maurício Barbosa, a cerimónia protocolar de lançamento do projeto marcou também a assinatura da
parceria que envolve a Geração Saudável e a Campanha “Não perca tempo. Salve uma vida”, da
responsabilidade da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular (APIC) presidida pelo Dr. Hélder
Pereira.
Esta parceria permitirá levar até às 24 escolas envolvidas no projeto informações sobre como agir em caso
de emergência médica e dar a conhecer a cerca de 10.000 jovens portugueses qual a sintomatologia mais
comum do enfarte agudo do miocárdio. Conseguir que os mais novos associem sintomas como dor no peito,
suores e náuseas, com um possível enfarte do miocárdio ou saber ligar o 112 é o grande desafio dos
formadores da Geração Saudável. A campanha “Não perca tempo. Salve uma vida” passa a ser parte
integrante do programa Geração Saudável, que conta este ano com a presença de um leque de ilustres
embaixadores.
Algumas caras conhecidas da música, teatro, televisão e desporto farão parte da Geração Saudável como
embaixadores do projeto. A apresentadora Marta Gil, a modelo Isabel Figueiras, o ator Alexandre da Silva, o
chefe Bertílio Gomes e o piloto Armindo Araújo e o piloto Armindo Araújo, prometem apoiar esta iniciativa e
ajudar na divulgação dos seus conteúdos.
O arranque do projeto ocorreu hoje, no auditório da Escola Marquesa de Alorna, em Lisboa. Promovido pela
Secção Regional de Lisboa da Ordem dos Farmacêuticos, o projeto Geração Saudável visa a promoção e
educação para a saúde nas Escolas.
O projeto Geração Saudável será apresentado aos mais novos num autocarro pedagógico, que foi
totalmente transformado para a campanha, onde serão dadas formações sobre

temas como a alimentação, nutrição, sexualidade, sintomatologia do enfarte agudo do miocárdio e como
agir em caso de emergência médica.
Sobre o projeto “GERAÇÃO SAUDÁVEL”
A Geração Saudável é um projeto promovido pela Secção Regional de Lisboa da Ordem dos Farmacêuticos e que visa a
promoção e educação para a Saúde nas Escolas. Para mais informações visite a página do projeto
https://www.facebook.com/GeracaoSaudavel

Sobre a Campanha “NÃO PERCA TEMPO. SALVE UMA VIDA”
“NÃO PERCA TEMPO. SALVE UMA VIDA – O ENFARTE NÃO PODE ESPERAR!” é uma iniciativa europeia lançada pela
European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) e do EuroPCR. Atualmente, está presente
em 10 países, incluindo Bulgária, França, Grécia, Sérvia, Espanha, Turquia, Egipto, Itália, Roménia e Portugal. Em
Portugal, a iniciativa é apoiada pela Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular (APIC) com o objetivo de
melhorar o acesso dos doentes, com enfarte agudo do miocárdio, à angioplastia primária. Para mais informações visite
o site da campanha em www.stentforlife.pt ou á pagina facebook https://www.facebook.com/StentforLifePortugal
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