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De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Maria Antonia de Almeida Santos
quinta-feira, 12 de Marc;ode 2015 14:23
SaraPereira
Fwd:Pedido de audic;aocom a ComissaoParlamentarde Saude- iniciativa Stent For
Life Portugal

De: Pedro Coelho dos Santos<pcsantos@insa.min-saude.pt>
Data: 10 de Mar<;:ode 2015 as 13:43:49 WET
Para: "maasantos@ps.parlamento.pt" <maasantos@ps.parlamento.pt>
Cc: "helder@netcabo.pt" <helder@netcabo.pt>, Joao Ferreira - SPC<joao.sousaferreira@spc.pt>,
"Sofia de Mello" <demello.sofia@gmail.com>
Assunto: Pedido de audi!rao com a Comissao Parlamentar de Saude- iniciativa Stent For Life
Portugal

Exma. Senhora
Deputada Maria Antonia Almeida Santos
Presidente da Comissao Parlamentar de Saude
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A Iniciativa "Stent for Life" (SFL)tem por objetivo reduzir a mortalidade por Enfarte Agudo
do Miocardio na Europa. Em Portugal (www.stentforlife.pt) iniciou-se em 2011, esta agora
a comemorar 0 terceiro aniversario, e e importante que se referida que e uma iniciativa
sem qualquer fim lucrativo.
Nos varios estudos que 0 SFLtem realizado, verifica-se que apenas 37% dos doentes que
sofrem Enfarte Agudo do Miocardio ligam 0 Numero Europeu de Emergencia - 112 e que
mais de metade dos doentes com enfarte ainda vai pelos meios pr6prios para a urgencia do
hospital, 0 que resulta num atraso para receberem 0 tratamento adequado - a angioplastia
primaria.
Assim, apesar dos muitos progressos alcan~ados pelo nosso pais, existem ainda uma
significativa margem de progresso no dominio do tratamento do Enfarte Agudo do
Miocardio. Sobretudo na concretiza~ao de unidades de hemodinamica em algumas zonas
do pais e na defini~ao de polfticas publicas para a preven~ao do enfarte.

Assim sendo, gostarfamos de solicitar a V. Exa. 0 agendamento de uma audi~ao em sede da
Comissao Parlamentar de Saude, para expor aos Senhores Deputados um conjunto de
informa~ao sobre as preocupa~6es atras expostas. Efetivamente, a consciencializa~ao dos
varios atores politicos do pais e um fator fundamental para as melhorias em saude, pelo
que a realiza~ao da audi~ao agora solicitada e muito importante para a diminui~ao do
impacto do Enfarte Agudo do Miocardio na popula<;:aoportuguesa.



Agradecendo antecipadamente a aten~ao de que der a este assunto, ligar-Ihe-emos dentro
de poucos dias no sentido de obter uma resposta.

Pedro Coelho dos Santos
Stent For Life Portugal

(+351) 963 902 534


