
 

 
Angels Initiative – “Dar à vida uma oportunidade” 
  

 
A Organização Europeia do AVC (ESO) tem a visão de que todos os doentes de AVC deverão receber o 

mesmo nível de tratamento independentemente de onde vivem na Europa. A iniciativa “Angels” foi selecionada 

e é oficialmente apoiada pela ESO como a ferramenta ideal para atingir esta visão. Para isso é necessário 

trabalhar em dois objectivos. Primeiro, precisamos de aumentar o número de hospitais preparados para o 

AVC, para que mais pacientes tenham acesso a cuidado especializado de que necessitam. Segundo, é preciso 

optimizar a qualidade de tratamento nas unidades de AVC já existentes. É proposta uma comunidade de 

1500 unidades de AVC e hospitais preparados para o AVC que trabalham diariamente para um melhor cuidado 

do AVC, que acreditamos ser possível até Maio 2019. 

 

Em cada um dos países onde a iniciativa “Angels” existirá, será providenciado o acesso a um consultor 

dedicado que servirá como mãos e pés no terreno aos especialistas do AVC, de modo a garantir que os 

objectivos sejam cumpridos. Está também em desenvolvimento uma plataforma com ferramentas específicas a 

serem integradas nas actividades actualmente existentes e nas quais já investe o seu tempo, já que o objectivo 

final da optimização do tratamento do AVC é comum. 

 

As ferramentas são: 

 organização, como protocolos de acordo com as indicações da ESO, podendo ser usados e aplicados 

na realidade clínica; uma mala com esses protocolos e um inventário com tudo o que é considerado 

necessário para a trombólise;  

 formação direccionada para os profissionais de saúde, através de cursos online, cursos e workshops; 

 suporte e partilha de informação científica e de modelos organizacionais para a melhoria do cuidado 

prestado, havendo a oportunidade de fazer parte da comunidade Europeia de hospitais especializados 

no AVC;  

 o sistema de controlo de qualidade "Angels Plus", para monitorizar tendências com o tempo e o 

progresso do hospital;  

 reconhecimento do trabalho da equipa, com base nos resultados obtidos e coordenado pela ESO. 

 

O programa “Angels” que envolve cada hospital consiste em diferentes passos:  

 registo na iniciativa (através do site); 

 aprendizagem e análise dos aspectos críticos, com o suporte de uma consultora dedicada e presente 

no terreno;  

 planeamento de acções concretas e personalizadas a serem implementadas em cada hospital;  

 controlo de qualidade e partilha de resultados.  

 

Convidamo-lo a registar-se no site e a reunir-se pessoalmente com a consultora de Portugal (contactos abaixo). 
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