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comparação com outras doenças.

• A UE financiará o AVC se lhe forem
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• A SAFE procura parcerias em propostas à 

UE sobre qualquer tema do AVC
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Tratamento de urgência quando

o AVC acontece durante o sono

Arrefecimento dos doentes 

para reduzir as lesões do AVC

SAFE é parceira em PRECIOUS, 

SVD@Targets, WAKE-UP e 

EuroHYP-1, e possibilita:

• Investigação europeia

abrangendo 25 países

• A voz genuína dos doentes

• Uma ligação aos doentes, 

cuidadores, famílias e 

profissionais de saúde / 

terapeutas em geral

• Divulgação multi-canais

Febre e infeção

no AVC em fase aguda

Novos tratamentos

para o AVC

e demência



Pode o arrefecimento rápido do doente depois de um AVC reduzir 

os efeitos do Acidente Vascular Cerebral?

Descendo a temperatura para 35º C, durante 24 horas, com injeção 

salina fria e almofadas de arrefecimento 

A SAFE proporciona

> folheto com informação para os doentes

> um inquérito para perceber a experiência

do doente durante o arrefecimento

> divulgação

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=uTCb4qT-5OI


O estudo encontrou dificuldades em seleccionar doentes, 

devido ao custo e complexidade do arrefecimento.

Pelo que solicitou uma extensão de 3 anos à UE, e a decisão 

deverá ser tomada até ao final de 2016.

www.eurohyp1.eu

http://www.eurohyp1.eu/


A obtenção de imagem 

cerebral mais rápida e 

precisa, pode ajudar a 

decidir a hora de início 

do AVC.

A trombólise pode ser administrada até 4,5 horas após o início do AVC

20% dos AVCs acontecem durante o sono

ANIMAÇÃO

https://www.youtube.com/watch?v=jIbiJoFzkIw


O processo de seleção está a 

decorrer geralmente bem.

O estudo tem mais um ano para 

ser executado.

Os primeiros resultados sugerem 

que o AVC durante a noite “pode” 

causar menos lesões do que se 

for durante o dia.

Grandes diferenças encontradas 

na Europa, na forma como os 

doentes são autorizados a dar 

consentimento para participar no 

estudo.

www.wakeup-stroke.eu 

http://www.wakeup-stroke.e
http://www.wakeup-stroke.eu


PRECIOUS é o maior novo projeto àcerca do AVC no H2020

Problemas comuns na fase aguda 

precoce do AVC, aumentam os 

riscos de morte ou de 

incapacidade permanente

Começou em Junho de 2015    

A SAFE irá trabalhar na divulgação

PRECIOUS irá tratar infecções, febre e 

problemas de deglutição após o AVC

O estudo está a seleccionar casos no 

Reino Unido, Itália e Holanda

5 anos de investigação, 6 milhões de euros, 3.800 doentes em 80 hospitais

www.precious-trial.eu

http://www.precious-trial.eu/


Novos tratamentos para a doença dos pequenos 

vasos sanguíneos, para tratar o AVC e a demência

www.svds-at-target.eu

Existem muitos tipos de SVD, e tenho o prazer de dizer que conseguimos um importante 
financiamento para um novo programa de investigação europeia, para conhecer SVD 
com um detalhe nunca atingido.
O programa chama-se SVDs@target.
Os SVDs podem danificar os pequenos vasos sanguíneos no cérebro, privando-o 
gradualmente do oxigénio e dos alimentos de que precisa. Isto leva a alterações 
prejudiciais na estrutura do cérebro.
Estas alterações causam cerca de um terço dos AVCs, e, pelo menos, dois em cada cinco 
casos de demência. No entanto, apesar deste enorme impacto, ainda não há 
tratamentos que sejam capazes e testados.
A partir de uma importante investigação, como esta, a minha esperança é que um dia 
possamos parar a SVDs de se desenvolver.

Sou Joanna Wardlaw. Sou professora na Universidade de 
Edimburgo,  especializada em Neurorradiologia –
matérias que têm a ver com o cérebro.
Dediquei quinze anos a compreender que existe uma 
causa comum do AVC e da demência. É conhecida como 
“doença dos pequenos vasos” ou "SVD“ (em inglês).

http://www.svds-at-target.eu/

