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O que fazemos

• A Stroke Alliance for Europe (SAFE), 
participa em projetos de investigação 
financiados pela UE.

• O envolvimento na investigação permite
manter-nos atualizados sobre os mais
recentes avanços em pesquisa e em
tratamentos promissores, e garantir que 
este conhecimento potencial permite salvar
vidas e alcança doentes e profissionais de 
saúde por toda a Europa. 

• A nossa maior força é a divulgação.



Somos parceiros
de 5 projetos



• “SVD” refere-se a doença dos pequenos vasos. 
Afeta pequenas artérias no cérebro e é 
responsável pela maioria dos casos de AVC 
hemorrágico (rompimento de uma artéria), 
um quarto dos AVC isquémicos (entupimento 
da artéria) e contribui para pelo menos 40% 
dos casos de demência.

• Atualmente não existe tratamento para a 
“SVD”, e esta é apenas parcialmente 
compreendida. 

• Este novo projeto analisa os fatores comuns 
em múltiplas “SVD” e pretende desenvolver 
novos tratamentos para as doenças que levam 
especificamente à demência e ao AVC.

O que é comum ao Acidente Vascular 
Cerebral e à Demência



ZOOM@SVDs

INVESTIGATE-SVDs

TREAT-SVDs

Estudos de Imagem em Humanos

Vamos incluir 1200 doentes com AVC provocado por

doença dos pequenos vasos genética ou rara.

Mais 450 pacientes com demência causada por

“SVD”.

Vamos utilizar os exames de ressonância magnética

mais rigorosos para obter mais detalhe sobre a 

circulação sanguínea e estrutura cerebral, 

habitualmente nãoa utilizados nestes doentes.

Os 3 estudos são e estão todos a ter êxito na inclusão de doentes.



• Quando o AVC é tratado por trombectomia, os coágulos sanguíneos são removidos
das artérias do cérebro com a ajuda de um dispositivo mecânico, a fim de 
restabelecer a circulação sanguínea na área danificada. Até agora, esta terapia só é 
utilizada regularmente em centros especializados, e se o AVC ainda não tiver causado
danos significativos no cérebro.

• O projeto de pesquisa TENSION, sob a liderança de investigadores do Hospital 
Universitário de Hamburgo, Eppendorf (UKE), pretende mostrar se os pacientes
afetados por um AVC com lesão cerebral extensa podem beneficiar também com 
este tratamento.

• O projeto TENSION também irá testar a eficácia da trombectomia quando realizada
após um período mais longo depois do AVC, até 12 horas.

Investigação TENSION: O tratamento com 
cateter é eficaz também nos AVCs mais graves?



Atualização sobre o registo de doentes

Em Heidelberg, atualmente temos dois doentes inscluídos na investigação!
Com o início em mais locais durante as últimas semanas, estamos muito otimistas de que o número de 
doentes irá aumentar progressivamente ao longo dos próximos meses. Hamburgo, Bochum e Munique já
estão a iniciar. Para Würzburg, Estugarda e Dortmund o início das visitas teve lugar em outubro. Está previsto
ter todas os locais na Alemanha prontos para a inclusão de doentes até ao fim do ano.

Preparação dos restantes locais de pesquisa

Adicionalmente, a organização de outras regiões e a submissão a parecer ético está em curso em vários
outros países. A ECRIN com as Unidades de Investigação Clínica locais está em contato com os
Coordenadores nacionais em cada país. Para a Áustria, a KKS em Heidelberg está a apoiar os locais previstos e 
a submissão do projeto está a ser processada.

Fonte: Newsletter do Ensaio, 
outubro 2018



• A pesquisa PRECIOUS começou em junho de 2015.

• Nos primeiros dias após o AVC, cerca de metade dos 
pacientes apresentam complicações, incluindo infeções, 
febre e dificuldades de deglutição. A ocorrência destas 
complicações está fortemente associada a um maior risco de 
morte ou incapacidade futura.

• A PRECIOUS irá avaliar o impacto da prevenção farmacológica 
destas complicações frequentes.

• A PRECIOUS vai usar medicamentos económicos e prontos a 
usar, isto é, simples, seguros e imediatamente disponíveis.

Usar medicação quotidiana no tratamento
das complicações de AVC



Número total de pacientes envolvidos: 304

Progresso da pesquisa
O Hospital Catharina (NL), Hospital Tergooi (NL), a 
Enfermaria Leeds General (UK), o Hospital Victoria Kirkcaldy 
(UK), Hospital Royal United, Bath (UK), Hospital Sw. Lukasza
Konskie (PL) e o Hospital Universitário Leipzig (DE) foram
oficialmente nomeados como centros intervenientes!

Publicado recentemente: análise sistemática sobre o 
efeito da febre na gravidade do AVC em estudos com 
animais
A avaliação sistemática e a análise da informação com 
experiências em animais, testando os efeitos a nível da 
febre após AVC isquémico, foi publicada recentemente
no European Stroke Journal. Indica que a febre aumenta
substancialmente os danos causados por AVC. Este fato
sugere uma possível ligação entre a febre e o mau
prognóstico em doentes humanos.
Esta informação fornece suporte a estudos como o 
PRECIOUS, que testa o efeito da prevenção
da febre com medicação antipirética em
pacientes com AVC agudo.

https://arttic.us19.list-manage.com/track/click?u=8b9154e48267159a45bd1fa0c&id=07c60d12be&e=d1a5ebdb2b


Uma dose elevada de oxigenoterapia pode reduzir os efeitos 
do AVC?

• O estudo PROOF vai testar se a oxigenoterapia 
simples, de baixo custo e elevada dosagem pode 
reduzir as consequências do AVC quando aplicada 
rapidamente a novos doentes.

• Doentes isquémicos recém-diagnosticados usam a 
máscara, inalando oxigénio quase puro a um fluxo de 
40 litros por minuto.

• Isto mantém o teor de oxigénio no sangue tão 
elevado quanto possível. O objetivo é garantir que o 
tecido cerebral circundante em risco fique 
estabilizado pelo teor de oxigénio que recebe. 



Atualização...

Após longos debates sobre a forma exata pela qual o estudo PROOF devia ser realizado, foi acordado
finalmente um protocolo.

No entanto, os resultados de outro estudo que foi publicado em 2018 lançaram dúvidas sobre a eficácia
de algumas terapias com oxigénio. 

O consórcio PROOF está a trabalhar agora com a UE sobre como prosseguir, e calcular em que medida
estes outros resultados são relevantes para o estudo PROOF.



Prevenir o AVC
em pacientes
com hemorragia
cerebral

• O projeto de 6,9 milhões de euros destina-se a doentes
com fibrilhação auricular (FA), um problema cardíaco
comum que causa batimentos cardíacos irregulares e 
anormalmente rápidos, que tiveram anteriormente um 
AVC causado por hemorragia cerebral (denominada
hemorragia intracerebral ou HIC). 

• No centro do projeto PRESTIGE-AF, está uma pesquisa
clínica realizada para juntar evidências sobre a 
medicação recomendada para prevenção de AVC em
doentes com fibrilhação auricular.

• O projeto, com a duração de cinco anos, será liderado
pelo professor Roland Veltkamp, do Departamento de 
Medicina do Imperial College London, e envolve outras
onze instituições parceiras em todo o Reino Unido e na
Europa. 



Atualização
PRESTIGE-AF

• Os doentes de PRESTIGE-AF são escassos (têm de ter em
simultâneo FA e HIC), e consequentemente existe falta
de conhecimento sobre anticoagulação para este grupo.

• O risco de tratar a FA deve ser equilibrado com o 
aumento do risco de novo AVC.

• Devido a isto mesmo, e a atrasos na obtenção de 
licenças de caráter ético, o recrutamento provavelmente
será lento.

• O projeto espera ter os primeiros pacientes no Reino
Unido na primavera de 2019, e no fim do próximo ano
espera estar presente também noutros locais.


