Profissionais de saúde reunidos na Guarda para debaterem o tratamento
do enfarte nas Unidades Hospitalares da região centro






Campanha Não perca tempo. Salve uma vida ajuda na formação das equipas do INEM e urgência
hospitalar da Guarda, Viseu e Covilhã
A Stent Network Meetings pretende ser um espaço de debate sobre os mecanismos de tratamento do
enfarte
A reunião ocorre no dia 16 de novembro, no Hotel Lusitânia, na cidade da Guarda e contará com
a presença de profissionais de saúde de cardiologia e INEM

Lisboa 7 de novembro, de 2013 - A iniciativa da sociedade Europeia de Cardiologia Stent For Life, irá
levar a cabo um encontro com vista à formação e debate sobre o enfarte agudo do miocárdio,
destinados aos profissionais de saúde das regiões da Guarda, Viseu e Covilhã, no próximo dia 16
de novembro, no Hotel Lusitânia, na Guarda.
Denominada Stent Network Meeting, este encontro insere-se no âmbito da campanha Não perca tempo.
Salve uma vida, que visa alertar a população e preparar profissionais de saúde para saber como agir em
caso de uma emergência médica. Esta será uma ação dirigida a médicos, enfermeiros e outros
profissionais de saúde. A iniciativa está também aberta à participação de todos os interessados no tema
abordar e à comunicação social.
O objetivo principal desta formação será promover um debate sobre a intervenção cardiovascular
existente na Guarda, Viseu e Covilhã. Segundo João Luís Pipa, Coordenador do Laboratório de
Hemodinâmica do Centro Hospitalar Tondela-Viseu e responsável pelo Stent for Life na região centro
“este encontro permite debater uma série de parâmetros no tratamento do enfarte agudo do miocárdio da
região. O que pretendemos com esta ação é melhorar a articulação entre os todos os agentes de saúde
mobilizados na resposta ao enfarte”.
Esta reunião será centrada mais em particular na região de Viseu, Guarda e Covilhã, envolvendo os
vários hospitais referenciadores que podem beneficiar de angioplastia primária (tratamento mais
adequado em caso de enfarte agudo do miocárdio) em tempo útil.
Deverá ser discutida a situação do interior do país e daquelas cidades que por falta de meios ágeis de
evacuação dos doentes, têm menor possibilidade de efetuar em tempo útil a angioplastia primária, já que
se encontram a uma distância maior dos centros de cardiologia de Intervenção atualmente existentes.
Serão promovidas estratégias para aumentar o número de doentes que podem beneficiar deste
tratamento em tempo adequado e em qualquer hora do dia, bem como sinergias regionais na
comunicação hospitalar, sistema integrado de emergência médica ou guidelines e tratamento ótimo
inicial do enfarte.

Os trabalhos iniciam-se pelas 13h30' com um almoço de boas vindas e prolongam-se até ao final da
tarde do dia 16 de novembro. Juntamente com as sessões de debate irão ocorrer workshops
coordenados pelos responsáveis dos laboratórios em colaboração com hospitais referenciadores, para
todos os convidados.

Para mais informações, contacte:
Tânia Melo / tmelo@tinkle.pt
912 584 282 / 213 40 71 27
João Martins/ jmartins@tinkle.pt
912 454 299 / 213 40 71 26

