PERGUNTAS MAIS
S FREQUENT
TES SOBRE
E O ESTUDO
O SERVE-HF
F
Doentes
s:
e o SERVE-H
HF?
1. Em que consiste
 SERVE-HF é um estudo
o de fase III ccontrolado, aleatório,
a
multicêntrico e m
al que foi
multinaciona
p
avaliar se
s o tratamen
nto de apneia central do sono predom
minante mod
derada a
concebido para
grave com te
erapia por se
ervoventilaçã
ão adaptativa
a (ASV) além
m dos cuidaddos médicos
otimizados poderia
p
reduz
zir a mortalid
dade e morbidade em do
oentes com innsuficiência cardíaca
crónica sinto
omática com fração de ejjeção reduzida (fração de
e ejeção do vventrículo es
squerdo
[FEVE] ≤ 45
5%).
2. Quais
s foram as conclusões
c
do estudo S
SERVE-HF?
?
 O estudo SE
ERVE-HF nã
ão mostrou q ualquer bene
efício da tera
apia com ASV
SV para os do
oentes a
participar no
o estudo e também identiificou um risc
co aumentad
do de morte ccardiovascullar no
caso de pesssoas no estu
udo com insu
uficiência cardíaca crónic
ca sintomáticca e apneia central
c
do sono.
3. Quem
m está em ris
sco?
uficiência ca
 Só foram inccluídas pessoas com insu
ardíaca crónic
ca sintomáticca e apneia central
do sono no estudo
e
clínic
co que resulto
ou nesta nottificação de segurança.
s
 Recomenda
amos que con
ntacte de ime
ediato o seu médico para
a debater o pprocedimento mais
apropriado a adotar tend
do em conta a sua situaç
ção.
 De acordo com
c
os resulttados do estu
udo, caso se
e enquadre nestes
n
critérioos específico
os,
existe um rissco aumenta
ado de morte
e cardiovascu
ular. Recome
endamos quee fale de ime
ediato
com o seu médico.
m
4. Os dispositivos estão
e
a func
cionar incorrretamente?
?
 Não. Não foram observa
adas avarias nem falhas técnicas no funcionamen
f
nto do dispos
sitivo de
ASV da RessMed; opera corretamentte para tratarr a apneia ce
entral do sonno.
5. E se u
utilizar um dispositivo
d
CPAP ou AP
PAP?
 Os dispositivvos CPAP e APAP são u
utilizados parra tratar a ap
pneia obstruttiva do sono.
nham apneia
a central do sono
s
predom
minante modeerada a grav
ve.
 Os doentes no estudo tin
e
aviso nã
ão se aplicam
m a dispositiv
vos CPAP ou APAP da R
ResMed.
 O estudo e este
e particular só se aplica
a a uma terap
pia em espec
cífico denom
minada ASV e apenas
 Este aviso em
a pessoas com
c
insuficiên
ncia cardíaca
a crónica sin
ntomática e apneia
a
centraal do sono.
e o seu dispo
ositivo é um dispositivo de
d ASV (ou ddispositivo affetado),
 Se não tiverr a certeza se
poderá inforrmar-se ligan
ndo para a lin
nha direta na
acional indica
ada abaixo.
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