Stent Network Meeting promove debate sobre o enfarte agudo do
miocárdio junto de profissionais de saúde


A iniciativa Stent for Life promove uma vez mais a discussão sobre a articulação entre todos os agentes e
meios de saúde para o sucesso na capacidade de resposta e tratamento do enfarte agudo do miocárdio

Lisboa 9 de maio, de 2014 – Realiza-se já amanhã, dia 10 de maio de 2014, no Hotel Solverde, em Espinho, mais uma
Stent Network Meeting. A iniciativa Europeia Stent for Life irá levar a cabo um encontro com vista a promover a
discussão sobre a intervenção cardiovascular e as melhores formas de articulação de todos os agentes e meios de saúde
para o sucesso na capacidade de resposta e tratamento do enfarte agudo do miocárdio.
O encontro promovido pela Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular – APIC –irá contar com as
intervenções de representantes do Stent for Life em Portugal, profissionais de saúde do Centro Hospitalar de Vila Nova
de Gaia/Espinho-EPE - CHVNG/E - e do Instituto Nacional de Emergência Médica – INEM e está aberto à participação de
todos os interessados no tema a abordar e comunicação social.
A reunião pretende promover o diálogo e a partilha entre profissionais, que diariamente asseguram a resposta préhospitalar e hospitalar aos doentes com enfarte agudo do miocárdio, sobre a atual situação do país face a esta
realidade, a necessidade de envolvimento por parte da sociedade civil, a contribuição do sistema integrado de
Emergência Médica e ainda as melhores práticas de tratamento e abordagem à dor torácica. Pretende-se ainda a
definição de metas e planos de ação que contribuam para uma melhor articulação na identificação e diagnóstico
precoce desta patologia em que todos os segundos são cruciais, podendo representar a diferença entre a vida e morte.

O Dr. Hélder Pereira, Presidente da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular (APIC) e Champion da
iniciativa Stent for Life em Portugal, esclarece que a iniciativa Stent for Life foi lançada em Portugal há 3 anos e tem
como estratégia a optimização do transporte pré-hospitalar, a organização e articulação da estrutura intra-hospitalar e
a educação e sensibilização da população para os sintomas de enfarte e a necessidade de agir rapidamente e chamar o
112, de forma a ser encaminhado para o hospital certo, onde possa receber o tratamento mais adequado. O objetivo
final é reduzir a mortalidade e morbilidade por enfarte agudo do miocárdio, através de um melhor encaminhamento e
acesso dos doentes às terapêuticas mais adequadas.”
Durante o mês de Maio, Mês do Coração, a campanha de sensibilização da iniciativa Stent for Life intitulada “Não perca
tempo. Salve uma vida” irá ainda participar e promover, dentro e fora do país, um conjunto de atividades que visam dar
a conhecer os sintomas de um enfarte do miocárdio e informar a população de como agir para receber o tratamento
adequado. Na passada semana marcou presença na Assembleia da República promovendo junto de deputados,
membros do governo e demais trabalhadores da Assembleia da República um rastreio de Saúde cardiovascular no
âmbito das Jornadas da Saúde. Foram rastreadas mais de 100 pessoas que puderam esclarecer dúvidas junto dos
profissionais de cardiologia sobre os sintomas típicos do enfarte de miocárdio - dor no peito, podendo ser acompanhado
de suores e náuseas - e as melhores formas de proceder em caso de suspeita de enfarte.

Stent for Life is a joint initiative between the European Association of Percutaneous Cardiovascular
Interventions (EAPCI), a registered branch of the European Society of Cardiology (ESC), and EuroPCR

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, Egito, 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
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