PERG
GUNTAS MA
AIS FREQUE
ENTES SOB
BRE O ESTU
UDO SERVE-HF

Parc
ceiros come
erciais:
1. Em
m que consis
ste o SERVE
E-HF?
 SERVE-H
HF é um estu
udo de fase III
I controlado
o, aleatório, multicêntrico
m
o e multinacioonal que foi concebido
c
pa
ara
avaliar se
e o tratamentto de apneia central do ssono predom
minante mode
erada a gravee com terapia por
servoventilação adaptativa (ASV) além dos cu
uidados médicos otimizad
dos poderia reduzir a mo
ortalidade e
de em doente
es com insuficiência card
díaca crónica
a sintomática
a com fração de ejeção re
eduzida (fraçção de
morbidad
ejeção do
o ventrículo esquerdo
e
[FE
EVE] ≤ 45%)).
2. Qu
uais foram a
as conclusões do estud
do?
 O estudo SERVE-HF não cumpriu
u o seu objettivo principal, uma vez qu
ue não existiiu uma difere
ença estatisticamente
e
os doen
ntes com ins
suficiência ca
ardíaca cróniica sintomátiica com fraçã
ão de
significativa no objetivvo principal entre
ejeção re
eduzida que foram
f
atribuíídos aleatoria
amente à terrapia por ASV
V e os do grrupo de contrrolo.
 Contudo, o estudo SE
ERVE-HF mo
ostrou um sin
nal de segurrança com um
m risco aumeentado estatisticamente
significativo de morte cardiovascu
ular em pesso
oas com insuficiência cardíaca crónicca sintomátic
ca com fraçã
ão de
ejeção re
eduzida que foram
f
atribuíídas aleatoria
amente à terrapia com AS
SV em compparação com doentes do grupo de
controlo ccom o mesm
mo quadro clínico.
 Não existtiram problem
mas associad
dos ao dese mpenho do dispositivo
d
da terapia com
m ASV.

3. Qu
uais dos m
meus doentes podem estar em riisco?


Apenas a
as pessoas com
c
um determinado tipo
o de insuficiência cardíaca que estão a receber te
erapia por AS
SV, ou
seja, as p
pessoas com
m apneia centtral do sono predominante e a denom
minada insufiiciência card
díaca crónica
a
sintomáticca com fraçã
ão de ejeção
o do ventrícullo esquerdo reduzida igu
ual ou inferiorr a 45%. Estamos a reco
omendar
que conta
actem de ime
ediato o resp
petivo médico
o para perce
eberem se es
stão em riscoo e para deb
baterem a sua
a
terapia.

4. O dispositivo
o está a fun
ncionar inc
corretamen
nte?


Não ocorrreram avaria
as nem falhas técnicas no
o funcionamento do dispositivo; operra corretame
ente para trattar a
apneia ce
entral do son
no.

5. Iss
so aplica-s
se a toda a terapia PA
AP (p. ex., C
CPAP e AP
PAP)?



Este aviso em particu
ular só se apllica a dispossitivos específicos da Res
sMed denom
minados ASV
V e a pessoass com
um determ
minado tipo de
d insuficiên
ncia cardíaca
a e um determ
minado tipo de
d apneia doo sono. Pode
emos fornece
er-lhe
uma lista de dispositivvos por número de série..
a ResMed.
Este aviso não se apllica a dispositivos CPAP ou APAP da

stá a ser-me pedido que
q notifiqu
ue os meus
s doentes ou
o médicos
s?
6. Es



A notifica
ação de seg
gurança req
quer que no
otifique pres
stadores de cuidados dde saúde e médicos qu
ue
prescrevveram ASV ou Adquirirram equipam
mentos afec
ctados.
Não é so
olicitado que
e contacte os
o doentes nesta fase, uma vez que
q esperam
mos que os
s nossos esfforços
de comu
unicação com os médic
cos e os an úncios públicos que te
emos feito aalertem os doentes.
d
Co
ontudo,
uma vezz que o princcipal objetiv
vo da notificcação de se
egurança é a segurançça dos doen
ntes, poderá
á optar
por conta
actar os doentes que têm
t
insuficiê
ência cardía
aca e que estão
e
a receeber terapia
a com ASV e que
suspeita que estejam em risco. Informe oss doentes de
d que o me
elhor proceddimento a adotar
a
será
contacta
arem os resp
petivos méd
dicos para d
debaterem os seus pla
anos de trattamento ind
dividuais.

Hotlin
ne : +338054
408804

