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Pela primeira vez, em Portugal, existe uma resposta para o destino dos óleos
alimentares usados, segundo um projecto lançado pela AMI.

Com este projecto a AMI dá continuidade à sua aposta no sector do ambiente,
como forma de actuar preventivamente sobre a degradação ambiental e sobre as
alterações climáticas, responsáveis pelo aumento das catástrofes humanitárias e
pela morte de 13 milhões de pessoas em todo o mundo, de acordo com a Organização
Mundial de Saúde.

Os cidadãos que queiram entregar os óleos alimentares usados, poderão fazê-
lo, entregando numa garrafa fechada, num dos restaurantes aderentes, que se
encontram identificados e cuja listagem pode ser consultada em www.ami.org.pt

Os estabelecimentos que pretendam aderir, recebendo recipientes próprios,
deverão ligar, gratuitamente para o número 800 299 300

Mais de 100 crianças portuguesas com paralisia cerebral podem
melhorar a sua qualidade de vida através de uma cirurgia que diminui 92
por cento da espasticidade,
que se caracteriza pela regi-
dez muscular que dificulta ou
impossibilita o movimento,
em especial dos braços e
dos membros inferiores.

A cirurgia consiste na
colocação de uma pequena
bomba de infusão de medi-
camento, implantada por
baixo da pele do abdómen
e que administra continua-
mente doses de medicação
de forma precisa, permitindo
o controlo da espasticidade
do doente, como refere José
Brás, neurocirurgião do
Hospital dos Capuchos.

Como o medicamento é
administrado directamente no local onde este é necessário diminui a
possibilidade de ocorrência de efeitos secundários como náuseas, vómitos,
sonolência, confusão, problemas de memória e de atenção e é muito
mais eficaz que a medicação oral.

No entanto, ainda não existe um Hospital em Portugal que possibilite
o acesso a esta cirurgia em crianças com paralisia cerebral com menos
de 16 anos apesar do vasto número de crianças com indicação médica
para serem sujeitas a esta terapia, alerta Graça Andrada, presidente da
Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral.

A principal razão apontada é a falta de material para implantação da
bomba de infusão que, dado o seu custo, não é adquirida pelos hospitais
portugueses. É também necessário incentivar os serviços médicos a
criar condições para realizar esta cirurgia em prol da melhoria da
qualidade de vida destas crianças, diz a mesma responsável.

No âmbito da iniciativa "No-

vas Oportunidades", José Carlos

Ribeiro e Eduardo Pereira, am-

bos de 33 anos e com deficiência

auditiva congénita são os pri-

meiros clientes do Centro de

Reabilitação Profissional de

Gaia a obter o certificado Equi-

valência ao Ensino Básico (9º

ano).

O processo de reconheci-

mento, validação e certificação

de competências teve início em

Janeiro deste ano. Com este cer-

tificado, esperam que seja mais

fácil arranjar emprego. José Ri-

beiro está desempregado desde

o início de 2007, da Yazaki Sal-

tano. Eduardo Pereira nunca tra-

balhou. Com um curso de forma-

A TMN disponibilizou
mais de trinta computado-
res portáteis e acessos
banda larga móvel ao
Centro Hospitalar de Vila
Nova de Gaia/Espinho. A
medida contribui para o
bem-estar, aproximação à
família e melhor integra-
ção no quotidiano de do-
entes em convalescença.

Os computadores se-
rão utilizados por crianças

ção em desenho técnico e me-

dições, gostaria de trabalhar

nessa área. José gostaria de tra-

balhar com o cozinheiro ou cabe-

leireiro.

O Centro Novas Oportunida-

des do CRPG está em funciona-

mento desde 2007, disponibili-

zando serviços a nível da certifi-

cação escolar e profissional. Es-

tá igualmente vocacionado para

o reconhecimento, validação e

certificação de competências de

adultos com deficiências e inca-

pacidades.

É um dos seis centros pre-

vistos no Plano de Acção para a

Integração das Pessoas com de-

ficiências e incapacidades 2006/

2009.

A Viatura Médica de

Emergência e Reanima-

ção (VMER), do Centro

Hospitalar de Gaia passou

a estar equipada com Sis-

tema de Navegação Ndri-

ve, um sistema que per-

mite às equipas de emer-

gência médica localizaram

com maior precisão os pe-

didos de socorro transmi-

tidos pelo Centro de Ori-

entação de Doentes Ur-

gentes (CODU).

Este NDrive é o único

sistema disponível no

mercado que permite a vi-

sualização das imagens

reais do percurso, através

de fotografias aéreas

obliquas.

A VMER é um veículo

de intervenção pré-hos-

pitalar que transporta

uma equipa, constituída

por um médico e um en-

fermeiro, directamente ao

local onde se encontra o

doente/vítima. Dispõe de

equipamento de Suporte

Avançado de Vida que

permite a estabilização

das situações clínicas

previamente ao atendi-

mento hospitalar.

internadas no serviço de
pediatria e por doentes
em recuperação na re-

cente Unidade de Conva-
lescença, localizada em
Espinho.

Novas Oportunidades Sistema de navegação
NDrive na VMER

TMN oferece computadores
ao Centro Hospitalar de Gaia


